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Anotace bakalářské práce: 

Jedná se o objekt z roku 1990 v klidné části obce na jihovýchodně orientovaném 

pozemku. Dům je zděné konstrukce o dvou nadzemních podlažích, začleněn do svahu 

parcely. Záměrem této práce je vytvoření dokumentace pro rekonstrukci, kde se energetická 

náročnost domu přiblížila co nejblíže k pasivnímu standardu.  

Dokumentace je rozdělena do základních částí, které definují o stavu stávajícím a nově 

navrženém stavu. Součástí projektu je i technologická část, jenž řeší problematiku větrání 

zatepleného domu ale hlavně instalaci systému pro řízené větrání s rekuperací tepla.  

 

 

 

 

 

Annotation of bachelor thesis:  

        It is an object of 80 years of the last century brick structure with two floors, facing the 

house where it is incorporated into the slope. The aim of this work is to create documentation 

for reconstruction in that the energy intensity of a house close as possible to the standard 

passive.  

The documentation is divided into basic components that define the status of existing and 

newly proposed state. The project is part of the technology, which solves the problem of 

thermo ventilation of the house, but mainly for the installation of controlled ventilation with 

heat-recovery.  
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Seznam použitého značení: 

V   objem (m
3
) 

A   plocha (m
2
) 

U   součinitel prostupu tepla, (W/m2
 . K)

 

Ti   návrhová vnitřní teplota (o 
C) 

Tae   návrhová venkovní teplota (o 
C) 

Tai   návrhová vnitřního vzduchu (o 
C) 

RHi   relativní vlhkost interiéru (%) 

Mc   vlhkost (kg/m
2
 za rok) 

Pa   tlak vodní páry (Pa) 

M   hmotnost (kg, tuny) 

Tim   převažující návrhová vnitřní teplota (º C) 

Tae   návrhová venkovní teplota (º C) 

Uw   součinitel prostupu tepla celkovou výplní otvoru (W/ m2
.K)  

c1     vstup cirkulačního vzduchu z obytných místností do jednotky(m
3
/h)  

c2     výstup cirkulačního vzduchu z jednotky do obytných místností (m3
/h) 

e1     vstup čerstvého venkovního vzduchu (m3
/h) 

i2      výstup čerstvého vzduchu z jednotky do obytné místnosti (m3
/h) 

i1        vstup odpadního vzduchu ze sociálního zařízení do jednotky (m3
/h) 

i2     výstup odpadního vzduchu z jednotky (m
3
/h) 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází v klidné části obce na vyvýšeném prostranství v uliční 

zástavbě.  Pozemek je orientován jihovýchodně v teplotní oblasti -13°C a sněhové 

oblasti stupně I. (0,7 KN/m2).  Na pozemku před domem jsou okrasné stromy, které 

budou zachovány. Ochrana stromu nebude řešena, protože nezasahují do pracovní 

plochy. 

 Veškeré zařízení staveniště bude umístěno na dvoru, kde bude i uložen materiál 

a pracovní pomůcky. Jako sociální zařízení pro dělníky bude využito hospodářských 

budov na dvoru objektu a v suterénu stavby.  Odběr energií bude řešen ze zdrojů 

objektu. 

Staveniště je zabezpečeno stávajícím oplocením pozemku a dvěma sousedními 

objekty. 

 

b) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

Rodinný dům byl kolaudován v roce 1991 a jedná se o dvoupatrový dům 

umístěným ve svahu. Objekt je samostatně stojící, kdy po jeho levé straně je 

příjezdová cesta na dvorek. Zastřešení objektu je dvouplášťovou  sedlovou střechou 

s plechovou krytinou a na čelních stranách je výrazná atika.  

 

c) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

c1)  Geologické vlastnosti podloží 

 Při dvacetiletém provozu nebyly zaznamenány žádné problémy s podložím a 

pohybem stavby proto je usouzeno, že podloží je stálé a nepohyblivé a není nutné je 

dále řešit. 

 

c2) Základy stavby 

Stejně jako podloží stavby je i základy bez výskytu jakýkoliv závad a 

nedostatků, proto je nebude v předmětu rekonstrukce řešit. 
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c3) Hydroizolace spodní stavby 

Hydroizolace spodní stavby, která je chráněna cihelnou přizdívkou o tl. 70 mm, 

nevykazuje žádné nedostatky v plnění své funkce. Během dvacetiletého provozu se 

nevyskytly příznaky vzlínající zemní vlhkosti. Díky tomuto zjištění můžeme stav 

hydroizolace konstatovat za funkční a nebude začleněn do problematiky 

rekonstrukčního procesu. 

 

c4) Obvodová svislá konstrukce 

Při průzkumu byly zjištěny nedostatky a to výskyt drobných prasklin v místech 

styku svislé konstrukce s vodorovnou. Tyto praskliny se pouze vyskytují na 

venkovním plášti konstrukce. Vznik těchto prasklin byl připsán nezajištění dilataci 

ve stropní konstrukci a neohrožují statickou bezpečnost stavby.  

Při měření tepelných vlastností obálky budovy byly, zjištěny vážné nedostatky 

obvod a proto budou brány jako primární předmět v připravované rekonstrukci. 

Při měření tepelných vlastností obálky budovy bylo využito měření 

termovizuální kamerou. Výsledný protokol je přílohou této zprávy. 

c5) Vodorovné konstrukce 

Při ohledání stavu stropních konstrukcí byly zjištěny dva nedostatky a to 

s nedostatečnou dilatací. Tento problém byl řešen v oblasti svislých konstrukci.  

Další problém byl zjištěn v nedostatečné tepelné izolaci stropu nad 2.NP a výskyt 

kondenzátu v jednotlivých vrstvách konstrukce. Tento defekt bude též řešen jako 

hlavní předmět řešené úlohy v budoucí dokumentaci. 

c6) Zastřešení objektu 

Střecha domu je řešena jako sedlová o sklonu 6°. Tato střecha je dvouplášťová 

s přístupnou provětrávanou mezerou. Krytina střechy je plechová se stojatou dvojitou 

vodní drážkou. Použitý materiál je pozinkovaný plech tloušťky 0,6mm a je 

zrealizovaná z jednotlivých tabulí 1x2m. Povrchová úprava je provedena základním 

nátěrem a povrchovým lakem.  

Tato střešní krytina je bez zřejmých závad, proto bude z rekonstrukčního 

programu vynechána.  
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c7) Konstrukce spojující různé úrovně 

Schodiště vedoucí z přízemí do 2.NP je řešeno ocelovou konstrukcí 

s dřevěnými nášlapy. Toto řešení bylo posouzeno jako dostatečné, ale však na přání 

majitele projekční dokumentaci řešen prostor pod schodištěm.  Prostor je nyní 

nevyužit a investičním záměrem je zde vytvořit samostatnou místnost, která bude 

využita jako skladiště. 

Vyrovnávací schodiště v kotelně je rovněž ocelové konstrukce s ocelovými 

nášlapy. Tyto nášlapy jsou tvořeny z ocelového profilového plechu tl. 2 mm. Toto 

schodiště je dostatečné a nebude předmětem žádných úprav. 

Schodiště na přístup ze dvora je rovněž posouzeno jako vyhovující proto se do 

něj nebude nijak zasahovat. 

 

c8) Komínové těleso 

V objektu je celkem 5 komínových průduchů, z toho 4 komínové průduchy 

byly navrženy již při prvotní výstavbě a jeden byl dodatečně vystavěn cca před 5 

lety. Nově vystavěný komín slouží k odvodu spalin od lokálního spotřebiče (krbová 

kamna) v místnosti 1.06 PRACOVNA. Konstrukce komínu je z prefabrikovaných 

tvarovek a nerezových pevných vložek tl. 1mm  o průměru 150 mm. Tyto vložky 

jsou zabaleny v 50 mm žáruvzdorné izolaci NOBASIL.  

Zbylé průduchy jsou rozděleny do dvou komínových těles z toho první slouží 

k odvodu spalin od lokálního topidla (krbových kamen na tuhá paliva v kuchyni a 

druhý průduch je určen jako odvětrávací šachta od toalety v 2.NP).  

Druhé komínové těleso se dvěma průduchy je umístěno v kotelně a odvádí 

spaliny od plynového kotle. Tato spalinová cesta je dodatečně vyvložkována 

hliníkovou vložkou, která při kontrole stále vykazuje schopnost plnění bezchybné 

funkce. 

 

c9) Výplně otvorů 

Původně v tomto objektu byly navrženy dřevěná dvojitá okna (kastlová). 

V průběhu užívání stavby majitel povedl renovaci výplní otvorů a to ve dvou vlnách. 

Při první etapě, která proběhla v květnu 2008 byly vyměněny všechny 

výplňové prvky ve vstupním průčelí domu, mimo garážových vrat. Nově instalované 

prvky jsou plastové konstrukce z 5-ti komorových profilů s tepelně izolačním 
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zasklením ( Uw =  1,2 W/m
2K). Při této stavební akci bylo též vyměněno okno nad 

schodištěm. Toto okno je pevné s neprůhledným sklem. 

Druhá vlna renovace proběhla v květnu 2010, kdy byla vyměněna tři okna na 

severní straně. Tato dřevěná okna byla nahrazena plastovými okny se sedmi 

komorovými profily VEKA a super izolačním trojsklem, kdy prostup celého okna je 

Uw = 0,8 W/m
2
K. 

Proto je doporučeno se změřit na zbylou výměnu dřevěných oken a garážových 

vrat, které jsou nedostatečné již pro dnešní standardy. 

 

c10) Povrchy stěn 

Veškeré vnitřní omítky jsou ve velmi dobré až na lokální kritická místa kde je 

výskyt plísní a hub. Tento problém bude vyřešen zateplením obálky budovy. 

Stavebníkovi bylo doporučeno mechanické a chemické odstranění plísní a provedení 

nového nátěru. 

 

c11) Podlahy 

Podlahy v objektu jsou původní od výstavby domu. Při posouzení po užitné 

stránce nebyl shledán žádný problém. Renovace podlah bude řešena pouze v kuchyni 

a koupelně. 

 

c12) Klempířské práce 

Kromě krytiny na střeše je doporučeno výměna všech klempířských prvků. 

Tento úkol bude řešen v projektové dokumentaci. 

  

d)  NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURU 

Technická infrastruktura 

a) Vodovod – Napojení na veřejný obecní vodovodní řád - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

b) Plynovod - Napojení na veřejný obecní plynovodní řád - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

c) Kanalizace – Odvedení do vlastní odpadní jímky - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 
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d) Dešťová kanalizace – Svedení dešťové vody ze střech s vodou z drenážního 

systému do vsakovací jímky s přepadem do veřejné dešťové kanalizační sítě. 

e) Elektrická síť – napojení veřejnou elektrorozvodnou síť - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

 

Dopravní infrastrukturu 

 Stávající napojení na silniční komunikaci obce – není předmětem dokumentace 

(zůstává ve stávajícím stavu). 

 

e) ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Napojení na silniční řád obce splňuje kladené požadavky, a proto se jim v budoucí 

projektové dokumentaci nebudeme zabývat. Při kontrole bylo zjištěno, že příjezdová 

komunikace na dvůr domu umožňuje přístup dopravním prostředkům. 

 

f) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dosavadní provoz objektu splňuje požadavky životního prostředí. Kdy zisk tepelné 

energie je z plynového kotle (60%) a zbytek je díky lokálním topidlům na tuhá paliva, 

kde je jako palivo použito suché dřevo.  

Kanalizace je svedena do septiku s přepadem do kanalizačního řádu obce. 

 

g)  BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ OKOLÍ STAVBY 

Posuzovaný dům nevyhovuje dle normy 398/2009 Sb. o technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tento hendikep se nebude v PD. na základě 

přání investora.  

 

h)  PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 

Byl použit běžný způsob měření a posuzování objektu, kdy tento protokol je 

výstupním materiálem. 

 

i) GEODETICKÉ PODKLADY 

 Geometrický plán stavby je přidána jako příloha  

– SS.01 Situace stavby (měřítko 1:500). 
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j)  ČLENENÍ STAVBY 

Stavba je členěna na dvě nadzemní podlaží a zastřešena šikmou střechou 

s přístupním půdním prostorem. 

 

k)  VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

Provoz stavby nemá negativní vliv na své okolí. 

 

l) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Není předmětem této výstupní zprávy. 

 

2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Při dosavadním užívání stavby nebyly zjištěny žádné příznaky statického porušení 

konstrukce ani jiných deformací. Proto můžeme konstatovat, že konstrukce je plně 

vyhovující na její směrované požadavky.  

Spolehlivost objektu musí být posouzena statickým výpočtem z důvodu nového 

přitížení konstrukce zateplovacím systémem. Tento statický posudek není součástí této 

práce. 

3.  POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Posudek na požární bezpečnost bude vyhotoven dodatečně specializovaným 

odborníkem na Požární bezpečnost staveb. 

 

4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Tato podmínka byla splněna kolaudací stavby. 

 

5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Tato podmínka byla splněna kolaudací stavby. 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Akustické vlastnosti objektu jsou na dobré úrovni.A však, tento technický parametru 

bude ještě vylepšen díky zateplení obálky budovy a výměně vybraných stávajících oken.  
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7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Tepelná ochrana domu neodpovídá požadovaným hodnotám, dle ČSN 73 0450. 

Nezbytná nutnost je dodatečné zateplení objektu. Toto zateplení je navrženo vnější 

kontaktní s EPS GreyWall min. tl. 200mm. Návrh a posudek zateplení bude předmětem 

budoucí dokumentace. 

 

8. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Tento posuzovaný dům nevyhovuje dle normy 398/2009 Sb. o technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VNĚJŠÍMI VLIVY 

Objekt stojí na pevném a stabilním podloží, mimo záplavovou oblast tím pádem 

domu nehrozí žádné nebezpečí. 

 

10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stávající poloha domu je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

Technická infrastruktura 

a) Vodovod – Napojení na veřejný obecní vodovodní řád - není předmětem dokumentace 

(zůstává ve stávajícím stavu). 

b) Plynovod - Napojení na veřejný obecní plynovodní řád - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

c) Kanalizace – Odvedení do vlastní odpadní jímky - není předmětem dokumentace 

(zůstává ve stávajícím stavu). 

d) Dešťová kanalizace – Svedení dešťové vody ze střech s vodou z drenážního systému 

do vsakovací jímky s přepadem do veřejné dešťové kanalizační sítě. 

e) Elektrická síť – napojení veřejnou elektrorozvodnou síť - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

 

 

V Ostravě dne 28.3. 2011     Vypracoval: Jaroslav Foukal 
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Obr. 1 – Jihovýchodní pohled 

 

Obr. 2 – Severozápadní pohled      Obr. 3 – Jihozápadní pohled 

  

Obr. 4 – Severní pohled       Obr. 5 – Zastřešení domu 

    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – Půdní prostor      Obr. 7 – Sokl ze severu 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Teplo 2010 
 
 

Název úlohy :  STÁVAJÍCÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
Zpracovatel :  JAROSLAV FOUKAL 

Zakázka :  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE  ZDĚNÉHO RODINNÉHO DOMU 
Datum :  24.3.2011 

 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Zdivo CDm tl. 375 mm 1  0,440       0,690  7,0 
   3  Omítka perlitová 1  0,020       0,100  7,0 
 
 

 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,030 = 0,811 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,781 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek:  U,N  =   0,25 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,98 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 

 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 
 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 

 Název úlohy :  STÁVAJÍCÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SOKL 
 Zpracovatel :  JAROSLAV FOUKAL 
 Zakázka :  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE  ZDĚNÉHO RODINNÉHO DOMU 
 Datum :  24.3.2011 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Stávající obvodový plášť - sokl 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Zdivo CDm tl. 375 mm 1  0,440       0,690  7,0 
   3  Malta cementová  0,015       1,160  19,0 
   4  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,030 = 0,811 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,740 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek:  U,N  =   0,25 W/m2K 
  Vypočtená hodnota:  U =   1,19 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,500 kg/m2,rok 
  (materiál: Malta cementová). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,2804 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,4961 kg/m2,rok 
 

  
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 

 Název úlohy :  PŮVODNÍ SPODNÍ STAVBA 
 Zpracovatel :  JAROSLAV FOUKAL 
 Zakázka :  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE  ZDĚNÉHO RODINNÉHO DOMU 
 Datum :  24.3.2011 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  5,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  100,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Zdivo CDm tl. 375 mm 1  0,440       0,690  7,0 
   3  Malta cementová  0,015       1,160  19,0 
   4  IPA 500 SH  0,0035       0,210  17100,0 
   5  Zdivo CP 1  0,070       0,800  8,5 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,560+0,030 = 0,590 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,764 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek:  U,N  =   0,25 W/m2K 
  Vypočtená hodnota:  U =   1,06 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 1,500 kg/m2,rok (materiál: Omítka vápenocementová). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
  zóna č. 2: 0,193 kg/m2,rok (materiál: IPA 500 SH). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,193 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 3,3222 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. 
  Kond.zóna č. 2: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,5719 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. 
 

  
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 

 Název úlohy :  PŮVODNÍ ZASTŘEŠENÍ 
 Zpracovatel :  JAROSLAV FOUKAl 
 Zakázka :  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE  ZDĚNÉHO RODINNÉHO DOMU 
 Datum :  24.3.2011 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Železobeton 1  0,300       1,430  23,0 
   3  Skelná vlna 1 (do roku 2003)  0,050       0,046  2,5 
   4  Pěnový polystyren 3 (do roku 2  0,050       0,039  67,0 
   5  Třískocementové desky 1  0,020       0,110  6,5 
   6  Železobeton 1  0,050       1,430  23,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,030 = 0,811 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,919 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek:  U,N  =   0,16 W/m2K 
  Vypočtená hodnota:  U =   0,34 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,300 kg/m2,rok 
  (materiál: Třískocementové desky 1). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,300 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0189 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,6685 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 

 Název úlohy :  PŮVODNÍ PODLAHA NA TERÉNU 
 Zpracovatel :  JAROSLAV FOUKAL 
 Zakázka :  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE  ZDĚNÉHO RODINNÉHO DOMU 
 Datum :  24.3.2011 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Původní podlaha na terénu 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  5,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dřevovláknité desky lisované 1  0,030       0,075  12,5 
   2  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   3  IPA 500 SH  0,0035       0,210  17100,0 
   4  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,045 = 0,580 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,698 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek:  U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,41 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 

  
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   1,95 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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V Ostravě dne 21.3.2011             Vypracoval: Jaroslav Foukal 
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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE ZDĚNÉHO 

RODINNÉHO DOMU  

Rodinný dům Lovčice 327; 696 39 

Místo stavby:  Lovčice 327, 696 39 okr. Hodonín 

Katastrální území: Lovčice u Kyjova (687642)  

Parcela  číslo:  918 

Kraj:    Jihomoravský kraj 

Stavební úřad:  Kyjov 

Stupeň PD: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 

POVOLENÍ 

 

Investor:   SJM Foukal Jaroslav a Foukalová Josefa  Lovčice 327; 696 39 

Dodavatel stavby: bude určen výběrovým řízením 

Projektant:  Jaroslav Foukal 

 

Spolupráce na projektu 

Stavební část :  Jaroslav Foukal 

Statika:  

Technické prostředí staveb: 

Požární ochrana: 

Elektroinstalace: 
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b) ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH POMĚRECH STAVBY 

ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU 

Parcela číslo:   918 

Výměra pozemku:  859 m
2
 

Katastrální území:  Lovčice u Kyjova (687642) 

Typ parcely:   Parcela katastru nemovitosti 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  ze souřadnic V S-JTSK 

Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele:  č. p. 327 

 

ÚDAJE O STAVBĚ 

Typ stavby:   budova s číslem popisným 

Způsob využití:  rodinný dům 

Zastavěná plocha: 170m
2
 

 

ÚDAJE O MAJETKOVÝCH VZTAZÍCH 

Vlastnické právo:  SJM Foukal Jaroslav a Foukalová Josefa 

    Lovčice 327; 696 39 

 

 

 

 



35 

 

c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 

INFRASTRUKTURU 

 

- Provedené průzkumy: 

1) termografické měření,  

2) vizuální kontrola, 

3) výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu budovy, 

4) průzkum skladeb konstrukcí stávajícího stavu objektu. 

 

- Napojení na infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura 

 Stávající napojení na silniční komunikaci obce – není předmětem dokumentace 

(zůstává ve stávajícím stavu) 

 

Technická infrastruktura 

f) Vodovod – Napojení na veřejný obecní vodovodní řád - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

g) Plynovod - Napojení na veřejný obecní plynovodní řád - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

h) Kanalizace – Odvedení do vlastní odpadní jímky - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

i) Dešťová kanalizace – Svedení dešťové vody ze střech s vodou 

z drenážního systému do vsakovací jímky s přepadem do veřejné dešťové 

kanalizační sítě. 

j) Elektrická síť – napojení veřejnou elektrorozvodnou síť - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

 

- Podklady pro projekci 

1) původní projektová dokumentace 

2) zaměření stávajícího stavu 

3) fotodokumentace 

4) protokol termovizní prohlídky 

5) požadavky klienta 

6) současná legislativa pro návrh a realizaci objektů nízkoenergetické výstavby 
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d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

- veškeré požadavky byly splněny 

 

e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

- dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 

výstavbu 

 

f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ 

- nově navržený stav je v souladu s místními regulativy pro územní plán 

 

g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ  

STAVBY  A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

- stavební úpravy jsou na podmět majitele stavby 

- vlastníci dotčených staveb a pozemků byli seznámeni se záměrem a potvrdili čestné 

prohlášení a souhlasů realizace rekonstrukce. 

 

h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 

VÝSTAVBY 

 

Zahájení stavebních prací:  květen 2011 

Dokončení stavebních prací:  srpen 2011 

 

 

 

Postup stavebních prací při rekonstrukci: 

- odhalení spodní stavby, výměna svislé hydroizolace, zateplení spodní stavby, 

instalace drenážního systému, zpětné zasypání a hutnění zásypu, montáž 

okapového chodníku 

- instalace prosklené stěny zimní zahrady, demontáž okna v obývacím pokoji, 

montáž balkonových dveří v obývacím pokoji, realizace podlahy v zimní zahradě 

- demolice příčky mezi spíží a kuchyní, realizace podlahy v kuchyni a montáž 

kuchyňského koutu 
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- rekonstrukce koupelny – demontáž sociálních zařízení, instalace nových rozvodů, 

montáž nově navržených prvků sociálního zařízení, obezdívky a zednické úpravy, 

pokládka podlahy, realizace obkladů 

- instalace vzduchotechniky – montáž rozvodného potrubí, instalace rekuperační 

jednotky, montáž vývodů a regulačních prvků, instalace snímatelných čidel, 

zaizolování vzduchotechnických rozvodů a zapravení do sádrokartonových 

konstrukcí 

- povrchové úpravy interiéru, zabednění schodišťového prostoru, instalace příčky 

pod schodištěm, výměna dveřních křidel 

- zateplení obálky budovy – výstavba lešení, realizace zateplení, montáž 

klempířských prvků, povrchové úpravy fasády 

 

 

i) STATISTICKÉ ÚDAJE 

 

Plocha parcely:    859 m
2
 

Zastavěná plocha budovy:   170 m
2
 

Obestavěný prostor:    750 m
3
 

  Obytná plcha:     166 m
2
  

  Užitná plocha:     74 m
2
 

 

  Předběžné náklady na výstavbu:  500.000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 21.3.2011       Vypracoval: 

              Jaroslav Foukal 
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Akce:  KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE ZDĚNÉHO RODINNÉHO DOMU 

  Rodinný dům Lovčice 327; 696 39  

na parcele číslo: 918 katastrální území 687642  

   

Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Investor: SJM Foukal Jaroslav a Foukalová Josefa  

Lovčice 327; 696 39 

 

Projektant:  Jaroslav Foukal 

Konzultant BP: Ing. Pavel Oravec 

                                                                                        

Datum:  5/2011 

Archivní číslo: 01/1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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OBSAH DOKUMENTACE: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

A) zhodnocení staveniště 

B) urbanistické a architektonické řešení stavby 

c) Technické řešení stavby 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

h) Průzkumy a měření 

i) Geodetické podklady 

j) Členění stavby 

k) Vliv stavby na okolí 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpečnost 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5. Bezpečnost při užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. Bezbariérové řešení stavby 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

b) Zásobování vodou 

c) Zásobování energiemi 

d) Příjezd a přístup 

e) Terénní a sadové úpravy 

f) Elektronické komunikace 

 

 

V Ostravě dne 21.3.2011       Vypracoval:        Jaroslav Foukal 



40 

 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází v klidné části obce na vyvýšeném prostranství v uliční 

zástavbě.  Pozemek je orientován jihovýchodně v teplotní oblasti -13°C a sněhové 

oblasti stupně I. (0,7 KN/m2
). Na pozemku před domem jsou okrasné stromy, tyto 

stromy budou zachovány. Ochrana stromu nebude řešena z důvodu, že nezasahují do 

pracovní plochy. 

 Veškeré zařízení staveniště bude umístěno na dvorku, kde bude i uložen 

materiál a pracovní pomůcky. Jako sociální zařízení pro dělníky bude využito 

hospodářských budov na dvorku objektu a suterénu stavby.  Odběr energií bude 

odebírán ze zdrojů objektu. Staveniště je zabezpečeno stávajícím oplocením 

pozemku a dvěma sousedními objekty. 

 

b)   URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Rodinný dům byl kolaudován v roce 1991 a jedná se o dvoupatrový dům 

umístěný ve svahu. Objekt je samostatně stojící, kdy po jeho levé straně je příjezdová 

cesta na dvorek. Zastřešení objektu je řešeno dvouplášťovou sedlovou střechou 

s plechovou krytinou a na čelních stranách je výrazná atika.  

Výraznou změnou na čelním průčelí objektu je přeměna stávající zapuštěné 

lodžie na zimní zahradu.  Konstrukce, jenž bude tvořit obvodový plášť nově 

zrealizované místnosti je navržena jako prosklená s výplní izolačním dvojsklem a 

hliníkovým nosným rámem, který obsahuje přerušovač tepelného mostu. Na vnější 

straně nově vytvořené prosklené stěny bude umístěna venkovní stínící roleta.  

Dalším nově zrealizovaným architektonickým prvkem je slunolam nad oknem 

od kuchyně. 

 

c)   TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

c1) Geologické vlastnosti podloží 

Při dvacetiletém provozu objektu nebyly zaznamenány žádné problémy 

s podložím a pohybem stavby proto můžeme považovat podloží stavby za stabilní a 

v následné dokumentaci jsme se jím nezaobírali. 
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c2)  Základy stavby 

Stejně jako podloží stavby je i základ bez výskytu jakýchkoliv závad a 

nedostatků proto nejsou zahrnuty do předmětu rekonstrukce.  

 

c3)   Hydroizolace spodní stavby 

Hydroizolace spodní stavby nevykazuje známky netěsnosti a propustnosti 

zemní vlhkosti. Při rekonstrukci nebudeme do ni nijak zasahovat pouze se dodatečně 

zateplí spodní stavba a to po bocích objektu max. do hloubky 1200mm.  

 

c4) Obvodová svislá konstrukce 

Z důvodů, že obálka budovy nesplňuje potřebné požadavky pro dnešní 

výstavbu a dále nevyhovuje nárokům investora. Záměr stavebníka je svoji stavbu 

přiblížit co nejvíce k pasivnímu standardu, proto je nutné dodatečné zateplení.  

Jako zateplovací systém je navrženo kontaktní zateplování  polystyrenovými 

deskami EPS Greywall o tl. 200mm. Povrchová úprava stěn bude řešena 

paropropustným omítkovým systémem od firmy STOMIX, kde finální vrstva omítky 

je navržena jako silikátová probarvená omítkovina – BETADEKOR – SIF. 

Ostění u oken bude z důvodu velké mocnosti pláště zkoseno pod úhlem45°. 

Hrany zkosení, stejně jak veškeré hrany na fasádě budou vyztuženy příložnými 

profily. 

Dodatečné zateplení soklu je navrženo rovněž systémem STOMIX, kde jako 

tepelná izolace bude použit EPS PERIMETR od firmy ISOVER a povrchová fasádní 

úprava bude systémová mozaiková omítkovina ALFADEKOR F.  

Jediný zásah do konstrukčního nosného systému obvodové obálky budovy je 

prostup pro potrubí vzduchotechniky. 

 

c5) Vodorovné konstrukce 

Předmětem rekonstrukční dokumentace je zateplení stropu nad 2. NP. 

Navržena byla izolace ISOVER UNIROL PROFI v mocnosti 200mm.   

Významným zásahem do vodorovné konstrukce bude zrealizování prostupů 

pro vzduchotechnické potrubí. Tyto prostupy jsou navrženy o maximální velikosti 

200x200 mm. Poloha jednotlivých prostupů je specifikována schematickým plánem.  
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c6) Zastřešení objektu 

Střecha domu je řešena jako sedlová o sklonu 6°. Tato střecha je dvouplášťová 

s přístupovou provětrávanou mezerou. Krytina střechy je plechová se stojatou 

dvojitou vodní drážkou. Použitý materiál je pozinkovaný plech tloušťky 0,6mm a je 

zrealizovaná z jednotlivých tabulí 1x2m. Povrchová úprava je provedena základním 

nátěrem a povrchovým lakem.  

Tato střešní krytina je bez zřejmých závad, proto bude z rekonstrukčního 

programu vynechána.  

 

c7) Konstrukce spojující různé úrovně 

Schodiště vedoucí z přízemí do 2. NP je řešeno ocelovou konstrukcí 

s dřevěnými nášlapy. Nosná část konstrukce bude zachována, kdy bude vytvořen pod 

schodištěm skladovací prostor. 

 Ramena schodiště budou zabedněna sádrokartonovým záklopem. Do nově 

vzniklé příčky budou osazeny dveře. Nosná konstrukce sádrokartonové příčky je 

navržena z ocelových profilů 60/60. 

Vyrovnávací schodiště v kotelně je z ocelové konstrukce s ocelovými nášlapy. 

Tyto nášlapy jsou tvořeny s ocelového profilového plechu tl. 2 mm. Toto schodiště je 

dostatečné a nebude předmětem žádných úprav. 

Schodiště na přístup ze dvora je posouzeno jako vyhovující, proto se do něj 

nebude nijak zasahovat. 

 

c8) Komínové těleso 

V objektu je celkem 5 komínových průduchů, z toho 4 komínové průduchy 

byly navrženy již při prvotní výstavbě a jeden byl dodatečně vystavěn cca před 5 

lety. Tento nově vystavěný komín slouží k odvodu spalin od lokálního spotřebiče ( 

krbová kamna) v místnosti 1.06 PRACOVNA. Konstrukce komínu je z 

prefabrikovaných tvarovek a nerezových pevných vložek tl. 1mm o průměru 150mm. 

Tyto vložky jsou zabaleny v 50 mm žáruvzdorné izolaci NOBASIL.  

Zbylé průduchy jsou rozděleny do dvou komínových těles, z toho první slouží 

k odvodu spalin od lokálního topidla (krbových kamen na tuhá paliva v kuchyni) a 

druhý průduch je určen jako odvětrávací šachta od toalety v 2.NP, který bude 

zaslepen.  
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Druhé komínové těleso o dvou průduchách je umístěno v kotelně a odvádí 

spaliny od plynového kotle. Spalinová cesta od kotle je dodatečně vyvložkován  

hliníkovou vložkou, která při kontrole stále vykazuje schopnost plnění bezchybné 

funkce. V rozsahu dokumentace není výměna stávajícího centrálního zdroje tepla, 

proto není nutná výměna komínové vložky. 

 

c9) Výplně otvorů 

Původně v tomto objektu byla navržena dřevěná dvojitá okna (kastlová). 

V průběhu užívání stavby majitel povedl renovaci výplní otvorů a to ve dvou vlnách. 

V první, která proběhla v květnu 2008 byly vyměněny všechny výplňové prvky 

ve vstupním průčelí domu, mimo garážových vrat. Nově instalované prvky jsou 

plastové konstrukce z pěti komorových profilu s tepelně izolačním zasklením            

( Uw = 1,2 W/m
2K). Při této stavební akci bylo též vyměněno okno nad schodištěm, 

toto okno je pevné s neprůhledným sklem. 

Druhá etapa renovace proběhla v loňském roce, kdy byla vyměněna tři okna na 

severní straně. Tato dřevěná okna byla nahrazena plastovými okny se sedmi 

komorových profilů VEKA a super izolačním trojsklem, kdy prostup celého okna je 

Uw = 0,8 W/m
2
K. 

Zbylá dřevěná okna budou nahrazena novými platovými okny s izolačními 

trojskly o požadovaném prostupu celého okna Uw = max. 1,0 W/m
2
K. 

 

c10) Povrchy stěn 

Veškeré vnitřní omítky jsou v dobrém stavu až na lokální kritická místa kde je 

výskyt plísní a hub. Tato místa budou zbavena stávající omítky a bude provedena 

nová vápenocementová omítka, stejně jak budou zapravena místa po demolici a po 

odstranění stávajících obkladů.  

V koupelně bude odstraněn veškerý obklad po obvodě a bude nahrazen novým, 

který bude po celé výšce místnosti. 

V kuchyni budou provedeny rozsáhlé stavební úpravy. Dle návrhu bude 

demontována stávající kuchyňská linka a příčka mezi kuchyní a spíži. Následně bude 

nově zrealizován zděný bar, který bude obložen mozaikovým obkladem. Stejný 

obklad bude i nad pracovní deskou nové kuchyňské linky. Místa po odstraněném 

obkladu nad stávající kuchyňskou linkou budou zapravena vápeno-cementovou 

omítkou a proveden nátěr. 
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c11) Podlahy 

Renovace podlah proběhne v koupelně, kde stávající dlažba bude nahrazena 

novou keramickou dlažbou a v kuchyni, kde nynější nevyhovující linoleum nahradí 

lehká  laminátová plovoucí podlaha. Dále v kuchyni za nově vystavěným barem bude 

položena dlažba. 

 

c12) Práce PSV 

Truhlářské práce:  

Osazení oken a dveří, montáž prahů a zámků dveří, montáž kuchyňské linky. 

     

Zámečnické práce:  

Výroba a montáž prosklené stěny zimní zahrady – firma Reynaers. 

      

Sádrokartonářské práce:  

Montáž nosné konstrukce, osazení sádrokartonových desek a úprava styků, 

realizace bednění schodiště, podhledové konstrukce v kuchyni. 

 

Klempířské práce:  

Veškeré prvky v průčelí objektu budou vyměněny za nové z materiálu ZnFe tl. 

0,6mm. Zachována zůstane stávající střecha s hladkou plechovou krytinou a střecha 

nad schodištěm z interiéru na dvůr.  

 

d) NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Technická infrastruktura 

k) Vodovod – napojení na veřejný obecní vodovodní řád - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

l) Plynovod - napojení na veřejný obecní plynovodní řád - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

m) Kanalizace – odvedení do vlastní odpadní jímky - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

n) Dešťová kanalizace – svedení dešťové vody ze střech s vodou z drenážního 

systému do vsakovací jímky s přepadem do veřejné dešťové kanalizační sítě. 
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o) Elektrická síť – napojení veřejnou elektrorozvodnou síť - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

 

Dopravní infrastruktura 

 Stávající napojení na silniční komunikaci obce – není předmětem dokumentace 

(zůstává ve stávajícím stavu). 

 

e) ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Napojení na silniční řád obce splňuje kladené požadavky, a proto se jím 

v budoucí projektové dokumentaci nebudeme zabývat. Při kontrole bylo zjištěno, že 

příjezdová komunikace na dvůr domu umožňuje přístup dopravním prostředkům o 

max. průjezdové šířce 3m. 

 

f) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Objekt po rekonstrukci bude mnohem šetrnější na své okolí a životní prostředí. 

Primárním krokem k šetření životního prostředí je snížení náročnosti na vytápění 

domu. Dále při rekonstrukci je kladen důraz na využití přírodních zdrojů 

s obnovitelným zdrojem. Výtápění je zde tvořeno plynovými palivy a to cca 60% a 

40% je tuhými palivy (palivové dřevo). 

 

g) BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ OKOLÍ STAVBY 

Tento dům i po návrhu rekonstrukce nevyhovuje dle normy 398/2009 Sb. o 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

h) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 

Byl použit běžný způsob měření a posuzování objektu, kdy tento protokol je 

výstupním materiálem. Hlavními vstupy jsou požadavky zákazníka. 

 

i) GEODETICKÉ PODKLADY 

Geometrický plán stavby je přidána jako příloha  

– SS.01 Situace stavby (měřítko 1:500). 
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j)  ČLENENÍ STAVBY 

Stavba je rozčleněna na několik základních dílů a to dvě nadzemní podlaží, 

šikmou střechou s přístupným půdním prostorem. 

 

k) VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

Provoz stavby nemá negativní vliv  na své okolí. 

 

l) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Při realizaci jsou závaznými dokumenty na které musí byt kladen velký důraz, 

vyhláška č. 309/2006 Sb.o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech 

souvisejících předpisů a technologických postupů dané výrobcem jednotlivých 

výrobků a materiálů. 

V průběhu stavby budou prováděny speciální pracovní úkony, vyžadující 

zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

 

Z důvodů jednoho dodavatele na stavbě není potřeba zajištění koordinátora.  

Dále budou respektovány ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na 

něj navazující ustanovení vlády - vládní nařízení 591/2006 Sb. Požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 

2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Při dosavadním užívání stavby nebyly zjištěny žádné příznaky statického 

porušení  konstrukce ani jiných deformací. Proto můžeme konstatovat, že konstrukce 

je plně vyhovující na ní směrované požadavky.  

Konstrukce objektu se musí posoudit statickým výpočtem, z důvodů zvýšení 

stálého zatížení od dodatečného zateplení konstrukce. Statický posudek není 

začleněn do výstupů této projekční dokumentace. 

 

 

 



47 

 

3.  POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Posudek na požární bezpečnost není součástí projektové dokumentace a bude 

vyhotoven dodatečně specializovaným odborníkem na Požární bezpečnost staveb.  

Veškerý použitý materiál musí být certifikovaný a musí splňovat požadavky 

požární ochrany. Při renovaci byly zachovány veškeré únikové cesty.  

 

4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Objekt,  který  je předmětem této dokumentace klade vysoký důraz na hygienu a 

kvalitu prostředí stavby. Jedním ze stěžejních úkolů renovace je instalace jednotky 

řízeného větrání. Díky tomuto zařízení bude zajištěna požadovaná výměna vzduchu 

v interiéru. Jedním z požadavků investora je zajištění vzducho-těsnosti obálky 

budovy a zamezení výskytu pylových částic v domě. 

 

5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Při předávání stavby budou její uživatelé poučeni o způsobu užívání. Poučení o 

obsluze zařízení instalovaných ve stavbě a související se správným provozem 

objektu provede předávající ze strany zhotovitele stavby či technologického 

vybavení. 

 Po předání hotové stavby už není zhotovitel zodpovědný za úrazy vzniklé 

nesprávným užíváním stavby a jejích částí. 

 Ke všem zařízením obdrží uživatel návody k jejich používání a údržbě, které je 

bezpodmínečně nutné dodržovat.  Dále investor obdrží veškeré certifikáty ke všem 

materiálům a zařízením, které při rekonstrukci byly použity. 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Stávající akustika obálky budovy je na velmi dobré úrovni. Tato hodnota se ještě 

zlepší díky zateplení a výměně zbývajících oken. Akustická izolace se vnějším 

okolím stavby je splněna. Kritickým místem je řešení akustické izolace od zařízení 

vzduchotechnické jednotky. Šíření hluku bude zamezeno, zaizolováním potrubí a 

stupačkou šachty. Šachta bude z ocelové konstrukce s akustickou izolací ISOVER. 

Záklop šachty je ze sádrokartonové desky. 

Během zkušebního provozu bude měřena hladina hluku.  
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7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Hlavním požadavkem zákazníka je přizpůsobení objektu k pasivnímu standardu. 

Po zateplení obvodové obálky budovy je hodnota U = 0,16 W/m2K. 

Další údaje jsou v příloze Výpis skladeb, kde i jednotlivé skladby jsou 

posouzeny na prostup tepla a vodních par. Vytvoření tepelného auditu není 

předmětem dokumentace. 

 

8. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Posuzovaný dům nevyhovuje dle normy 398/2009 Sb. o technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Zjištěný hendikep nebude v projektové dokumentaci řešen, protože se nejedná o 

požadavek investora. 

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VNĚJŠÍMI VLIVY 

Objekt stojí na pevném a stabilním podloží, mimo záplavovou oblast, tím pádem 

domu nehrozí žádné nebezpečí. 

 

10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stávající poloha domu je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

Technická infrastruktura 

a) Vodovod – napojení na veřejný obecní vodovodní řád - není předmětem dokumentace 

(zůstává ve stávajícím stavu). 

b) Plynovod - napojení na veřejný obecní plynovodní řád - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stavu). 

c) Kanalizace – odvedení do vlastní odpadní jímky - není předmětem dokumentace 

(zůstává ve stávajícím stavu). 

d) Dešťová kanalizace – svedení dešťové vody ze střech s vodou z drenážního systému 

do vsakovací jímky s přepadem do veřejné dešťové kanalizační sítě. 

e) Elektrická síť – napojení veřejnou elektrorozvodnou síť - není předmětem 

dokumentace (zůstává ve stávajícím stav 
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C) SITUACE STAVBY 
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2. Situační plán parcely 1:250- příloha NNS.06 
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D) DOKLADOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh dokladové části: 

- Projektová dokumentace neobsahuje žádné přílohy pro D) Dokladovou část 
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1. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU 

Parcela číslo:   918 

Výměra pozemku:  859 m
2
 

Katastrální území:  Lovčice u Kyjova (687642) 

Typ parcely:   Parcela katastru nemovitosti 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:   ze souřadnic V S-JTSK 

Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele:  č.p. 327 

 

ÚDAJE O STAVBĚ 

Typ stavby:   budova s číslem popisným 

Způsob využití:   rodinný dům 

Zastavěná plocha: 170m
2
 

ÚDAJE O MAJETKOVÝCH VZTAZÍCH 

Vlastnické právo:  SJM Foukal Jaroslav a Foukalová Josefa 

    Lovčice 327; 696 39 

 POPIS STAVENIŠTĚ 

Objekt se nachází na parcele č.918 v katastrálním území Lovčice. Vjezd na 

pozemek je z ulice Rovinny (asfaltová komunikace šíře 6 m). Staveniště objektu je 

zastavěný prostor, kdy při rekonstrukci bude využito samotného objektu a 

hospodářských budov jako zařízení staveniště. Charakter stavby nevyžaduje zřízení 

samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. Budou využity 

stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace. Vlastní práce 

budou prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen mobilním 

oplocením jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení 

staveniště si projedná a domluví investor sám s příslušným obecním úřadem. 

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 

materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, k přepravě 

stavebního materiálu. 
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  2. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A JINÉ ZAŘÍZENÍ 

Během procesu rekonstrukce nebudou inženýrské sítě nijak dotčeny, proto nejsou 

zohledňovány v této dokumentaci. 

 

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ENERGIE 

Investor umožnil napojení na zdroje energii objektu. Úhrada se bude účtovat na 

základě samostatné dohody, která bude součástí zápisu o převzetí staveniště. 

 

4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Na staveništi bude zakázán přístup nepovolaných osob. Na vstupní bráně bude 

osazena výstražná cedule. Vzhledem k charakteru prací je nutno dodržovat pravidla, která 

si před započetím prací určí dodavatel stavby.  

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení: 

- NV č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- zákon č. 309/2006 Sb, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (ZBOZP)  

- NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

 

5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

 

6. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Pro zařízení staveniště budou využity stávající objekty, které se již nachází na 

staveništi. Jedná se o rodinný dům, který je předmětem realizační činnosti s 

hospodářskou budovou. Tento hospodářský objekt bude využit jako skladiště stavebního 

materiálu, který je náchylný na vlhkost a povětrnostní vlivy, dále se zde bude skladovat 

nářadí a pracovní pomůcky. Pro sociální zařízení budou využity prostory 1. nadzemního 

podlaží rekonstruovaného objektu, kde v místnost 1.04 SKLADIŠTĚ bude využita jako 
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šatna pro dělníky a místo pro lehkou hygienu bude v PRÁDELNĚ. Rovněž tak bude 

využita toaleta v 1. NP. Veškeré záměry o využití stávajících objektů staveniště jsou 

schváleny investorem a jsou zaznamenány ve Smlouvě o dílo. 

 

7. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 

Na staveništi se nevyskytuje žádné zařízení, které by podléhalo ohlášení. Stejně tak 

během realizačního procesu nebude využito žádného jiného pozemku než je parcela 

staveniště, tím pádem nemusí být vyřizována žádost o zábory. 

 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

- Na stavbě se mohou pouze pohybovat pověřené osoby generální dodavatelské firmy a 

subdodavatelů. Každý pracovník je povinen být viditelně označen názvem společnosti, 

která ho zaměstnává. Seznam jednotlivých dělníků a pracovníků na stavbě a to jak 

generální dodavatelské firmy, tak subdodavatelů je povinen vést a archivovat 

stavbyvedoucí.  

- Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni dle profesionální specializace. Kopie 

průkazů osob zodpovědných za výstavbu lešení se budou archivovat spolu se stavebním 

deníkem. 

- Staveništní mechanizmy musí být zabezpečeny proti užití nepovolenými osobami a 

samovolnému chodu. 

- Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby 

dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky dle zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vypracovaná dokumentace, která je závazná při realizaci rekonstrukce, respektuje 

podmínky hygienických předpisů a technických norem. Z toho důvodu nebude 

realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných negativních vlivů na životní prostředí. 

-  se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno 
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likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou 

skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

- je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 

znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí 

staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. 

- závazným dokumentem, který musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 

přepisů. Tento předpis udává hygienickou hodnotu maximální hladiny hluku 

v danou denní dobu, stejně tak se zabývá i maximálními vibracemi a otřesy. 

Jelikož se jedná o malý rozsah stavebních prací a většina prací je v interiéru 

nepředpokládá se, že by naměřené hodnoty během realizačního procesu byly 

přesahující limity. 

 

10. ORIENTAČNÍ LHŮTA VÝSTAVBY 

Doba výstavby je předpokládána na 90 kalendářních dní. Termín zahájení stanovený 

Smlouvou o dílo je stanoven na 1.5.2011 a předpokládaného předání stavby je 29.7.2011. 

 

Tuto problematiku řeší harmonogram prací, který je přílohou v této dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 11.4.2011      Vypracoval: Jaroslav Foukal 
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V Ostravě 11.4.2011                Vypracoval: Jaroslav Foukal 



59 

 

a) ÚČEL OBJEKTU 

Rodinný dům pro 5 osob 

 

b) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ 

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Rodinný dům byl kolaudován v roce 1991 a jedná se o dvoupatrový dům umístěný 

ve svahu. Objekt je samostatně stojící, kdy po jeho levé straně je příjezdová cesta na 

dvorek. Zastřešení objektu je řešeno dvouplášťovou sedlovou střechou s plechovou 

krytinou a na čelních stranách je výrazná atika.  

Výraznou změnou na čelním průčelí objektu je přeměna stávající zapuštěné lodžie na 

zimní zahradu. Konstrukce, jež bude tvořit obvodový plášť nově zrealizované místnosti je 

navržena jako prosklená s výplní izolačním  dvojsklem a hliníkovým nosným rámem, 

který obsahuje přerušovač tepelného mostu. Na vnější straně nově vytvořené prosklené 

stěny bude umístěna venkovní stínící roleta. Dalším nově zrealizovaným 

architektonickým prvkem je slunolam nad oknem od kuchyně. 

Tento dům i po návrhu rekonstrukce nevyhovuje dle normy 398/2009 Sb. o 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

c) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 

PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ, 

 

Parcela číslo:   918 

Výměra pozemku:   859 m
2
 

Katastrální území:   Lovčice u Kyjova (687642) 

Typ parcely:   Parcela katastru nemovitosti 

Mapový list:   DKM 

Určení výměry:   ze souřadnic V S-JTSK 

Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele:   č.p. 327 
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ÚDAJE O STAVBĚ 

Typ stavby:     budova s číslem popisným 

Způsob využití:    rodinný dům 

Zastavěná plocha budovy:  170 m
2
 

Obestavěný prostor:   750 m
3
 

Obytná plcha:    166 m
2
  

Užitná plocha:    74 m
2 

 

d) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE 

VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

 

d1) Geologické vlastnosti podloží 

Při dvacetiletém provozu objektu nebyly zaznamenány žádné problémy 

s podložím a pohybem stavby proto můžeme považovat podloží stavby za stabilní a 

v následné dokumentaci jsme se jím nezaobírali. 

 

d1) Základy stavby 

Stejně jako podloží stavby je i základ bez výskytu jakýchkoliv závad a 

nedostatků proto nejsou zahrnuty do předmětu rekonstrukce řešit.  

 

d3) Hydroizolace spodní stavby 

Hydroizolace spodní stavby nevykazuje známky netěsnosti a propustnosti 

zemní vlhkosti. Při rekonstrukci nebudeme do ni nijak zasahovat pouze se dodatečně 

zateplí spodní stavba a to po bocích objektu max. do hloubky 1200 mm.  

 

d4) Obvodová svislá konstrukce 

Z důvodů, že obálka budovy nesplňuje potřebné požadavky pro dnešní 

výstavbu a dále nevyhovuje nárokům investora. Záměr zákazníka je svoji stavbu 

přiblížit co nejvíce k pasivnímu standardu, proto je nutné dodatečné zateplení obálky 

domu.  Jako zateplovací systém je navržen kontaktní zateplování s polystyrenovými 

deskami EPS Greywall o tl. 200 mm. Povrchová úprava stěn bude řešena 

paropropustným omítkovým systémem od firmy STOMIX,  kde finální vrstva omítky 

je navržena jako silikátová probarvená omítkovina – BETADEKOR – SIF 
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 Ostění u oken bude z důvodu velké mocnosti pláště zkoseno v úhlu 45° . Hrany 

zkosení stejně jak veškeré hrany na fasádě budou vyztuženy příložnými profily. 

Dodatečné zateplení soklu je navrženo rovněž systémem STOMIX kde jako tepelná 

izolace bude použit EPS PERIMETR od firmy ISOVER a povrchová fasádní úprava 

bude systémová mozaiková omitkovina ALFADEKOR F.  

Jediný zásah do konstrukčního nosného systému obvodové obálky budovy je prostup 

pro potrubí vzduchotechniky. 

 

d5) Vodorovné konstrukce 

Předmětem rekonstrukční dokumentace je zateplení stropu nad 2.NP. Navržena 

byla tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI v mocnosti 200 mm.  

Významným zásahem do vodorovné konstrukce bude zrealizování prostupů 

pro vzduchotechnické potrubí. Tyto prostupy jsou navrženy o maximální velikosti 

200x200mm. Poloha jednotlivých prostupů je specifikována schematickým plánem.  

d6) Zastřešení objektu 

Střecha domu je řešena jako sedlová o sklonu 6°. Tato střecha je dvouplášťová 

s přístupovou provětrávanou mezerou. Krytina střechy je plechová se stojatou dvojitou 

vodní drážkou. Použitý materiál je pozinkovaný plech tloušťky 0,6mm a je 

zrealizovaná z jednotlivých tabulí 1x2 m. Povrchová úprava je provedena základním 

nátěrem a povrchovým lakem.  

Tato střešní krytina je bez zřejmých závad  proto bude z rekonstrukčního programu 

vynechána.  

 

d7) Konstrukce spojující různé úrovně 

Schodiště vedoucí z přízemí do 2. NP je řešeno ocelovou konstrukcí 

s dřevěnými nášlapy. Nosná část konstrukce bude zachována, kdy bude vytvořen pod 

schodištěm skladovací prostor. Ramena schodiště budou zabedněny sádrokartonovým 

záklopem. Do nově vzniklé příčky budou osazeny dveře viz. Výpis prvků. Nosná 

konstrukce sádrokartonové příčky je navržena z ocelových profilů 60/60. 

Vyrovnávací schodiště v kotelně je rovněž ocelové konstrukce nýbrž s ocelovými 

nášlapy. Tyto nášlapy jsou tvořeny s ocelového profilového plechu tl. 2 mm. Toto 

schodiště je dostatečné a nebude předmětem žádných úprav. 
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Schodiště na přístup ze dvoru je rovněž posouzeno jako vyhovující, proto se do něj 

nebude nijak zasahovat. 

 

d8) Komínové těleso 

V objektu je celkem 5 komínových průduchů, s toho 4 komínové průduchy 

byly navrženy již při prvotní výstavbě a jeden byl dodatečně vystavěn cca před 5 

lety. Tento nově vystavěný komín slouží k odvodu spalin od lokálního spotřebiče ( 

krbová kamna) v místnosti 1.06 PRACOVNA. Konstrukce komínu je z 

prefabrikovaných tvarovek a nerezových pevných vložek tl. 1mm o průměru 150mm. 

Tyto vložky jsou zabaleny v 50 mm žáruvzdorné izolaci NOBASIL.  

Zbylé průduchy jsou rozděleny do dvou komínových těles, z toho první slouží 

k odvodu spalin od lokálního topidla (krbových kamen na tuhá paliva v kuchyni) a 

druhý průduch je určen jako odvětrávací šachta od toalety v 2.NP, který bude 

zaslepen.  

 

d9) Výplně otvorů 

Původně v tomto objektu byla navržena dřevěná dvojitá okna(kastlová). 

V průběhu užívání stavby majitel povedl renovaci výplní otvorů a to ve dvou vlnách. 

Při první, která proběhla v květnu 2008 byly vyměněny všechny výplňové prvky ve 

vstupním průčelí domu, mimo garážových vrat. Nově instalované prvky jsou plastové 

konstrukce z pěti komorových profilu se zasklením (Uw = 1,2 W/m
2K). Při této 

stavební akci bylo též vyměněno okno nad schodištěm toto okno je pevné 

s neprůhledným sklem. 

Druhá vlna renovace proběhla v loňském roce kdy byla vyměněna tři okna na severní 

straně. Tato dřevěná okna byla nahrazena plastovými okny se sedmi komorových 

profilů VEKA a super izolačním trojsklem, kdy je Uw = 0,8 W/m2
K. 

Zbylá dřevěná okna budou nahrazena novými platovými okny s izolačními 

trojskly o požadovaném prostupu celého okna Uw = max. 1,0 W/m2
K. 
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d10) Povrchy stěn 

Veškeré vnitřní omítky jsou v dobrém stavu až na lokální kritická místa kde je 

výskyt plísní a hub. Tato místa budou zbavena stávající omítky a bude provedena nová 

vápenocementová omítka, stejně jak budou zapravena místa po demolici a po 

odstranění stávajících obkladů.  

V koupelně bude odstraněn veškerý obklad po obvodě a bude nahrazen novým, který 

bude po celé výšce místnosti. 

 V kuchyni budou provedeny rozsáhlé stavební úpravy. Dle návrhu bude 

demontována stávající kuchyňská linka a příčka mezi kuchyní a spíži. Následně bude 

nově zrealizován zděný bar, který bude obložen mozaikovým obkladem. Stejný 

obklad bude i nad pracovní deskou nové kuchyňské linky. Místa po odstraněném 

obkladu nad stávající kuchyňskou linkou budou zapravena vápeno-cementovou 

omítkou a proveden nátěr. 

 

d11) Podlahy 

Renovace podlah proběhne v místnostech koupelna, kde stávající dlažba bude 

nahrazena novou keramickou dlažbou a v místnosti kuchyň, kde nynější linoleum 

bude nahrazeno lehkou laminátovou plovoucí podlahou. Dále v kuchyni za nově 

vystavěným barem bude položena dlažba. 

 

d12) Práce PSV 

Truhlářské práce:  

osazení oken, dveří a  montáž prahů a zámků dveří, montáž kuchyňské linky 

Zámečnické práce:  

výroba a montáž prosklené stěny zimní zahrady – firma Reynaers 

Sádrokartonářské práce: 

montáž nosné konstrukce, osazení sádrokartonových desek a úprava styků, 

realizace bednění schodiště, podhledové konstrukce v kuchyni. 

Klempířské práce:  

Veškeré prvky v průčelí objektu budou vyměněny za nové z materiálu ZnFe 

tl. 0,6mm. Zachována zůstane stávající střecha s hladkou plechovou krytinou i 

střecha nad schodištěm z interiéru na dvůr.  
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e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 

VÝPLNÍ OTVORŮ 

Zkvalitnění požadavků na tepelně technické vlastnosti konstrukce jsou hlavním 

tématem vypracované dokumentace. Kdy jej můžeme rozdělit do několika částí a to: 

 

- Dodatečné zateplení pláště domu. Kdy stávající stav nesplňuje dnešní požadavky. 

Jedná se o konstrukci zděnou z keramických prvků. Podíl zdících prvků 

v konstrukci je smíšený, protože stavba byla realizována svépomocí. Jako 

dodatečné tepelné opatření byl navržen kontaktní zateplovací systém společnosti 

Stomix s tepelnou izolací Isover GreyWall tl. 200 mm.  

- Následně bylo nutné zateplení také spodní stavby objektu. Z důvodu efektivity je 

navrženo uložení tepelné izolace 1m pod úroveň terénu. Tepelná izolace byla 

navržena od společnosti Isover EPS Perimetr. Tímto systémem bude také zateplen 

sokl, kde jako povrchová úprava je navržena mozaiková omítka od společnost 

Stomix. Mocnost tepelné izolace je 100 mm. 

- Po zateplení obvodového pláště budovy se zaměříme na vyřešení problematiky 

nedostatečné tepelné ochrany stropu nad posledním podlažím. Tento problém bude 

vyřešen volným rozprostřením minerální vlny na podlaze provětrávané půdy. 

Tloušťka tepelné izolace je 200mm. 

- Výplně otvoru prošly během užívání stavby několika renovacemi. Tyto renovační 

procesy proběhly ve dvou vlnách a to v první byli vyměněna okna v čelním průčelí 

domu a ve druhé časti byla zajištěna výměna třech oken ze zadní části domu. Tato 

projektová dokumentace řeší výměnu zbývajících původních oken za nová 

plastová okna (Uw=1,0W/m2K) 

- nově v objektu bude instalována jednotka řízeného větrání s rekuperací tepla. Toto 

zařízení ušetří až 90% ztrátové energie při větrání. 

 

f) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKO 

GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

- tato problematika není předmětem dokumentace 
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g) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 

PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Vypracovaná dokumentace, která je závazná při realizaci rekonstrukce, respektuje 

podmínky hygienických předpisů a technických norem, z toho důvodu nebude 

realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných negativních vlivů na životní prostředí. 

- se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno 

likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou 

skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

- je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 

znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí 

staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. 

- závazným dokumentem, který musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 

přepisů. Tento předpis udává hygienickou hodnotu maximální hladiny hluku 

v danou denní dobu, stejně tak se zabývá i maximálními vibracemi a otřesy. 

Jelikož se jedná o malý rozsah stavebních prací a většina prací je v interiéru 

nepředpokládá se že by naměřené hodnoty během realizačního procesu byly 

přesahující doporučené hranice. 

 

h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stávající napojení na silniční komunikaci obce – není předmětem dokumentace 

(zůstává ve stávajícím stavu) 

 

i) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ, 

tato problematika není předmětem dokumentace 

 

j)  DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

veškeré požadavky byly dodrženy 

 

 

 

V Ostravě 11.4.2011      Vypracoval: Jaroslav Foukal 
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Akce:  KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE ZDĚNÉHO RODINNÉHO DOMU 

Rodinný dům Lovčice 327; 696 39 

 na parcele číslo: 918 katastrální území 687642  
   

Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 

Investor: SJM Foukal Jaroslav a Foukalová Josefa  
Lovčice 327; 696 39 

                                                                                         

 

Projektant:  Jaroslav Foukal 

Konzultant BP: Ing. Pavel Oravec 

 

Datum:  5/2011 
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2.2 POSOUZENÍ DODATEČNĚ 
ZATEPLENÝCH KONSTRUKCÍ NA 
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NOVĚ NAVRŽENÉHO STAVU 
dle vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Název úlohy :  ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
Zpracovatel :  JAROSLAV FOUKAL 
Zakázka :  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE  ZDĚNÉHO RODINNÉHO DOMU 
Datum :  24.3.2011 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Zdivo CDm tl. 375 mm 1  0,440       0,690  7,0 
   3  Omítka perlitová 1  0,020       0,100  7,0 
   4  Stomix AlfaFIX S1  0,004       0,790  21,0 
   5  Isover EPS GreyWall  0,200       0,031  20,0 
   6  Stomix AlfaFIX S1 + EH  0,004       0,790  29,3 
   7  Stomix BetaDEKOR® SIF. SID  0,003       0,670  50,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,030 = 0,811 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,25 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS GreyWall). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0023 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,8804 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 

 Název úlohy :  ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SOKL 
 Zpracovatel :  JAROSLAV FOUKAL 
 Zakázka :  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE  ZDĚNÉHO RODINNÉHO DOMU 
 Datum :  24.3.2011 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Zdivo CDm tl. 375 mm 1  0,440       0,690  7,0 
   3  Malta cementová  0,015       1,160  19,0 
   4  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   5  Stomix AlfaFIX S1  0,004       0,790  21,0 
   6  Isover EPS Perimetr  0,150       0,034  100,0 
   7  Stomix AlfaFIX S1 + EH  0,004       0,790  29,3 
   8  Stomix BetaDEKOR® SIF. SID  0,003       0,670  50,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,030 = 0,811 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,25 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS Perimetr). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0011 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,7853 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 

 Název úlohy :  ZATEPLENÁ SPODNÍ STAVBA 
 Zpracovatel :  JAROSLAV FOUKAL 
 Zakázka :  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE  ZDĚNÉHO RODINNÉHO DOMU 
 Datum :  24.3.2011 

 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
  

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  5,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Zdivo CDm tl. 375 mm 1  0,440       0,690  7,0 
   3  Malta cementová  0,015       1,160  19,0 
   4  Bitalbit S  0,0035       0,210  300000,0 
   5  Stomix AlfaFIX S1  0,004       0,790  21,0 
   6  Isover EPS Perimetr  0,150       0,034  100,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,560+0,030 = 0,590 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,25 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
  

 Název úlohy :  ZATEPLENÉ ZASTŘEŠENÍ 
 Zpracovatel :  JAROSLAV FOUKAL 
 Zakázka :  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE  ZDĚNÉHO RODINNÉHO DOMU 
 Datum :  24.3.2011 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Železobeton 1  0,300       1,430  23,0 
   3  Skelná vlna 1 (do roku 2003)  0,050       0,046  2,5 
   4  Pěnový polystyren 3 (do roku 2  0,050       0,039  67,0 
   5  Třískocementové desky 1  0,020       0,110  6,5 
   6  Železobeton 1  0,050       1,430  23,0 
   7  ISOVER – UNIROL profi  0,200       0,039  30,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,030 = 0,811 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,16 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Akce:  KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE ZDĚNÉHO RODINNÉHO DOMU 

Rodinný dům Lovčice 327; 696 39 

 na parcele číslo: 918 katastrální území 687642  
   

Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 

Investor: SJM Foukal Jaroslav a Foukalová Josefa  
Lovčice 327; 696 39 

                                                                                         

 

Projektant:  Jaroslav Foukal 

Konzultant BP: Ing. Pavel Oravec 

 

Datum:  5/2011 

Archivní číslo: 01/1      
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KUCHYŇSKÝ KOUT 
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KOUPELNA 
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1) OBECNÉ INFORMACE 

Název stavby: KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE ZDĚNÉHO 

RODINNÉHO DOMU - Rodinný dům Lovčice 327; 696 39  

 

Místo stavby: Lovčice 327, 696 39 okr. Hodonín 

Katastrální území: Lovčice u Kyjova (687642)  

Parcela  číslo: 918 

Kraj:  Jihomoravský kraj 

Stavební úřad: Kyjov 

Stupeň PD: TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO INSTALACI 

VZDUCHOTECHNICKÉHO SYSTÉMU S REKUPERACÍ 

TEPLA 

Investor: SJM Foukal Jaroslav a Foukalová Josefa  

Lovčice 327; 696 39 

Dodavatel stavby: dle výběrového řízení 

Projektant: Jaroslav Foukal 

 

Předmětem dokumentace je vypracování technologického předpisu pro instalaci 

vzduchotechnické jednotky se zpětným získáváním tepla. Tento proces je zahrnut do 

rekonstrukce rodinného domu.  

Popis objektu: 

Samostatně stojící dům v uliční zástavbě o dvou nadzemních podlažích. Na parcele 

č. 918 katastrálního území Lovčice u Kyjova (687642). Pozemek je orientován 

jihovýchodně v teplotní oblasti -13°C a sněhové oblasti stupně I. (0,7 KN/m2
). 

Konstrukční systém domu je zděný, kdy je navrženo kompletní zateplení obálky budovy. 

Zastřešení je řešeno šikmou sedlovou střechou s přístupnou provětrávanou půdou.  

  

Technické specifikace: 

  Plocha parcely:   859 m
2
 

Zastavěná plocha budovy:  170 m
2
 

Obestavěný prostor:   750 m
3
 

  Obytná plcha:    166 m
2
  

  Užitná plocha:    74 m
2
 



83 

 

Popis zařízení: 

Do objektu bude instalováno zařízení pro řízené větrání s rekuperací odpadního tepla 

od firmy ATREA s.r.o se sídlem v Jablonci nad Nisou. Navrženo bylo zařízení DUPLEX 

330 EC o maximálním výkonu 330m3
/h. Tomuto návrhu předcházelo spousta požadavků 

jak ze strany investora, tak ze strany legislativy a normalizačních předpisů pro hygienické 

užívaní staveb.  Hlavním požadavkem investora bylo zajištění co nejkvalitnějšího 

vnitřního prostředí stavby s dostatečnou výměnou vzduchu v objektu, který bude bez 

výskytu pylových částic. 

Dalším požadavkem je anulování výskytu vlhkosti a tím se vyvarovat pozdějšímu 

vzniku plísní. Dále také úspora tepelné energie, která ucházela při větrání.  

 

2) MATERIÁLY 

Popis jednotlivých prvků zařízení: 

a) Centrální jednotka DUPLEX 330 EC 

Jedná se o zařízení pro komfortní odvětrání bytových prostorů s účinností až 

90%. Protiproudový plastový výměník je aplikován v tepelně izolační skříní bez 

výskytu tepelných mostů zaizolovanou polyuretanovou izolací (U=0,95W/m2
K). 

Pohyb vzduchu zajišťují dva radiální ventilátory s elektronickým řízením.  

V aplikační skříní jsou rovněž umístěny filtry přívodního vzduchu, automatický 

řízená klapka by-passu a regulační modul. Vývod kondenzátu je ve spodní části 

zařízení. 

Technické parametry DUPLEX 330 EC 

   Přiváděný vzduch – max.   330m
3
/h 

   Odváděný vzduch – max.   330m
3
/h 

   Max. účinnost rekuperace  90% 

   Výška (skříně)   360mm 

   Hloubka (skříně)   530mm 

   Délka (skříně bez hrdel)  750mm 

   Připojovací hrdla   r = 160mm 

   Hmotnost    27 Kg 

   By-pass    ANO – automatická regulace 

   Napětí     230V/50Hz 

   Odvod kondenzátu   1x r= 14mm 
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b) Regulátor CP 08 RD 

Regulátor pro jednotky s vestavěným digitálním modulem. Jedná se digitální 

variantu s displejem a vestavěným čidlem prostorové teploty. 

Popis funkci: 

- naprogramování výkonů větrání 

- automatické ovládání by-passu 

- automatický provoz podle čidel 

- ovládání exteriérových klapek 

 

c) Prostorový hydrostat HYG 6001 

- snímač relativní vlhkosti v prostoru 

- automatický spínač větrání 

 

d) Filtrační textilie se zvýšenou třídou F7 

 

e) Armatury vzduchovodného potrubí 

- flexi AL ohebná hadice o průměru 100, 160mm 

- chránička prostupem stěna stropů – AL r.200mm/v.300mm tl. 0,6mm 

- přechodová redukce 100/160 

- spojky NV100 a NV 160 

- univerzální talířový ventil IT 100/80 

- rámeček pro IT – ITT100 

 

  

3) SKLADOVÁNÍ 

Jednotlivé prvky zařízení musí být skladovány v uzamykatelném prostoru, proto jako 

hlavní skladovací místo bude použita rovnou montážní technická místnost v objektu. 

Uložení jednotlivých prvků bude na dřevěné hranolky (popř. latě). Musí být 

zabezpečeny tak, aby nedošlo k poškození, pádu ani velkým otřesům. 
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4) DOPRAVA 

Zařízení bude na stavbu dopraveno přímo od výrobce. Kdy doprava zařízení je 

v kompetenci výrobce.  

Zařízení může převzít zodpovědná osoba montážní firmy, která je seznámena 

s rozsahem objednávky. Při převzetí zboží je nutná kontrola dodaných jednotlivých prvků 

zásilky a všech souvisejících dokumentů včetně dodacích listů a prohlášení o shodě. 

 

5) PRACOVNÍ PODMÍNKY 

a) Instalaci zařízení může provádět pouze specializovaná firma, která předloží 

autorizační osvědčení od výrobce zařízení a tím je firma Atrea s.r.o. Z tohoto důvodu 

je tento stavební proces řešen jako subdodavatelská činnost.  

b) Pracovní proces montáže vzducho-rozvodného potrubí začne až budou splněny 

požadavky na připravenost staveniště, které udává tento protokol v kapitole č.6. 

c) Zařízení nesmí být uvedeno do provozu dříve, než budou vyčištěny všechny 

odvětrávané prostory od stavebních nečistot, suti a prachu. Hrozí vážné riziko jejího 

zničení a nenávratného znečištění vzduchovodu. 

d) Při jakékoli práci na zařízení vzduchotechniky musí být jednotka a její elektro-

rozvodná sít odpojena od elektrického proudu. Vyskytuje se zde riziko poranění 

elektrickým napětím o velikosti 230V. 

 

6) PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ – PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Stavební připravenost 

 Před zahájením montáže a instalace vzduchotechnického zařízení musí být 

zrealizovány níže uvedené práce. Tyto práce musí být předány a jejich výsledek 

schválen vedoucím montážní skupiny pověřenou na instalaci zařízení. Výsledek 

připravenosti staveniště bude zaznamenán v předávacím protokolu, kde jeho kopie 

bude archivována spolu se stavebním deníkem. 

 

Seznam požadavků na pracoviště: 

1. Stavební požadavky: 

a) Částečné vyklizená Technická místnost (1.07), kdy bude zajištěna montážní 

plocha pro instalaci zařízení. Tato plocha je v rozsahu 2 m od rozdělovací příčky 

mezi kotelnou a technickou místností. Podlaha bude čistá bez výskytu prachu a 

jiných částic. 



86 

 

b) V interiéru budou zrealizovány prostupy stropními konstrukcemi. Tyto prostupy 

se provedou vyvrtáním otvoru o průměru 200 mm. Do něj se osadí hliníková 

chránička. Tato chránička je roura o průměru 200 mm s lemem na horní části, 

který má přesah 20 mm. Ze spodní strany musí byt zarovnána tak, aby 

nepřesahovala přes okraj konstrukce stropu. Takto provedené prostupy budou 

zrealizovány v celém objektu dle vypracovaného polohopisného schématu, který 

je součástí této technologické dokumentace. 

c) V obvodovém plášti budou vytvořeny kruhové prostupy o velikosti 200 mm. 

Tyto prostupy budou rovněž osazeny chráničkou, jak to bylo u prostupu 

stropem. Poloha prostupu je specifikována v přiložené výkresové části, kde oba 

prostupy pro nasávání i výfuk budou umístěny na severovýchodní straně. 

V jednotné výšce a to 150 mm pod stropem v technické místnosti a v osové 

vzdálenosti 1500 mm.  

d) Před zahájením instalace vzduchovodů musí být provedena montáž digestoře 

v kuchyni. Toto zařízení musí být finálně umístěno z důvodu možnosti zapojení 

do vzduchotechnického systému. Před samotnou montáží digestoře musí být 

zhotoven sádrokartonový podhled s prostupem pro odvod z digestoře. Tento 

otvor v sádrokartonovém plášti bude kruhového průřezu a velikost průměru 

200mm. Rovněž v podhledové konstrukci bude osazena veškerá elektroinstalace.  

e) Konstrukce příčky kolem prostoru stoupačky vzduchotechnického potrubí. Jedná 

se o montáž konstrukce z ocelových profilů. Dále se namontuje sádrokartonová 

deska čelního panelu, kde budou vyfrézovány dva otvory a do nich 

namontovány elektrikářské krabičky. Krabičky budou ve výšce 1600 mm na 

úroveň podlahy. Toto opatření bude sloužit pro montáž hlavního regulátoru 

vzduchotechniky. 

 

2. Elektro-instalační požadavky: 

a) Primárním požadavkem pro možnost chodu centrální větrací jednotky je 

přivedení elektrické sítě do prostoru, kde centrální jednotka bude umístěna. 

Jedná se o zrealizování zásuvky o dvou vývodech 230V. Tato zásuvka musí být 

v maximální vzdálenosti 1m od centrální skříně rekuperační jednotky. Výška 

zásuvky je min. 300 mm nad úrovní podlahy.  

b) Do technické místnosti musí být zavedeno osvětlení, které zde nyní schází. Na 

toto osvětlení se nekladou zvláštní požadavky, pouze nejmenší zdroj světla je 
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žárovka o výkonu 60W. Toto osvětlení bude napojeno na sít osvětlení v kotelně, 

které budou ovládány jedním spínačem. 

c) Před zahájením instalace regulačního systému musí být umístěny spínače pro 

sepnutí nárazového větrání. Tyto spínače budou umístěny na toaletě a 

v kuchyňské lince bude zařízení napojeno na digestoř. Kde musí být nižší výkon 

ventilátoru digestoři proti ventilátoru řídící větrací jednotky.  

d) Připravení místa pro montáž čidla snímajícího relativní vlhkost v koupelně.  

Toto čidlo bude umístěno při stropě na stávající elektrické krabičce. Vedení 

připojovacího kabelu bude řešeno stávající elektrorozvodnou hadicí, která je již 

nyní zabudována do konstrukce. 

e) Centrální regulátor bude umístěn v nejchladnější místnosti a tou je ložnice 

(č.2.04). Poloha regulátoru bude ve výšce 1600 mm nad úrovní podlahy a bude 

zabudován do nově zrealizované příčky, která zakrývá prostor svislého vedení 

potrubí.  

f) V prostoru kuchyně bude připraveno montážní místo pro protipožární čidlo. 

Toto čidlo bude teplotní s čichovým snímačem. Bude umístěno pod stropem a na 

stěně u krbových kamen. Kabeláž od snímače k centrálnímu zařízení bude 

vedena stávajícím elektrorozvodnými kanály.  

 

7) SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

 

Za složení pracovní čety zodpovídá subdodavatelská společnost, která bude 

instalovat zařízení. 

 

Doporučené složení pracovní skupiny je následující: 

Vedoucí skupiny : 

- přebírá veškerou zodpovědnost za montážní četu a za všechny výstupy 

jejich činnosti, 

- musí být řádně proškolen v oblasti do které spadá instalace zařízení, 

- předloží platnou certifikaci o provedeném školení - tento dokument se 

přikládá ke smlouvě o dílo a spolu s ní se archivuje. 
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Pracovníci : 

 2x klempíř 

- vyučen v oboru popř. má zdárně složený rekvalifikační kurz 

- platná základní školení 

1x elektrikář 

- vyučen v oboru popř. má zdárně složený rekvalifikační kurz 

- platné školení v elektro instalaci zařízení o výrobce 

 

Celkové složení montážní skupiny jsou 4 pracovníci 

- jedná se o doporučené složení 

 

8) STROJE A POMŮCKY 

Elektro nářadí 

- příklepová vrtačka   1ks 

- úhlová bruska    1ks 

- aku-vrtačka (šroubovák)   1ks 

- vrtací kladivo    1ks 

Příslušenství pro elektro nářadí 

§ vrták- kov 3-12mm 

§ vrták – beton, zdivo 4-12mm 

§ řezné kotouče - kov  

§ brusný kotouč  - kov 

§ diamantový kotouč 

§ sada nástavců pro aku-šroubová 

§ zbíjecí nástavec do vrtacího kladiva 

 

Mechanické nářadí - klempíře 

- nůžky na plech    4ks 

- kombinované kleště   2ks 

- štípací kleště    2ks 

- sada klíčů M8 –M24   1ks 

- sada šroubováku (plochý i křížový) 1ks 

- nýtovací kleště – rovné   1ks 
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- nýtovací kleště – pravoúhlé  1ks 

- kladivo     4ks 

- plastová nebo gumová palička  2ks  

 

Mechanické nářadí – elektrikář 

- kombinované kleště- izolované  1ks 

- lisovací kleště – izolované  1ks 

- štípací kleště – izolované   1ks 

- sada izolovaných šroubováků  1ks 

- kabelové nůžky    1ks 

- nůž      1ks 

- protahovací struna   5ks 

 

Měřící přístroje 

- skládací metr    4ks 

- svinovací metr    4ks 

- šuplera     1ks 

- vodní váha    2ks 

- olovnice     1ks 

- digitální altimetr    1ks 

- zkoušečka     1ks 

 

 

 

9) OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Jelikož se instalace zařízení provádí převážně v interiéru, práce v exteriéru jsou 

minimální. Jedná se pouze o montáž výfuků a nasávaní na fasádě objektu.  Můžeme 

požadavky na klimatické podmínky zanedbat.  Jediným vážným požadavkem je, že 

zařízení nesmí být uvedeno do chodu dříve, než budou odvětrávané prostory zbaveny 

nečistot a staveništního prachu. 

 

 

 



90 

 

10) PRACOVNÍ POSTUP 

Pracovní postup instalace systému vzduchotechniky s jednotkou pro získávání 

odpadního tepla můžeme rozdělit do několika procesu, které se vzájemně neprolínají. 

Jedná se o proces mechanický, kdy se umístí a ukotví samotná centrální skříň rekuperační 

jednotky a následně se realizuje rozvod vzduchotechniky. Další proces můžeme nazvat 

elektroinstalační, ten se zabývá zapojením jednotlivých prvků regulace vzduchotechniky 

do systému. Proto i my rozdělíme tento protokol o pracovním manuálu. 

 

a) Osazení centrální vzduchotechnické skříně 

 

- Jednotlivé prvky budou na místo stavby přivezeny maximálně 3dny před 

započetím instalačních prací. A budou uskladněny v místnosti, kde bude 

probíhat samotná montáž.  

- Centrální skříň je na staveniště dopravena plně vybavena, tím pádem se nemusí 

zasahovat do vnitřního systému rekuperační jednotky a dopravována je 

dřevěném podstavci celá zabalená do přilnavé folie. 

- Šetrně jí vybalíme z přepravního balíku. Provedeme vizuální kontrolu zda 

zařízení není porušeno. V případě nenalezení žádné závady postupujeme 

k dalšímu kroku. 

- V prvním kroce musíme zajistit stabilní uložení centrální skříně. K tomu 

využijeme přibalených podstavných kotvících uhelníků. Zařízení se postaví na 

své budoucí místo. Onačí se poloha děr pro hmoždinky. Následně se celá skříň 

přesune na vedlejší montážní místo. Vyvrtáme označené otvory o průměru 

10mm do hloubky 70 mm. Tyto díry se očistí a vsune se do nich plastová 

hmoždinka 10/70 mm. Celá skříň rekuperace se následně umístí na měřené místo 

a pozinkovanými vruty 4,5x70 mm se přišroubuje k podkladu. Vedoucí 

montážní čety musí následně zkontrolovat, kvalitu přikotveného zařízení. 

V budoucnu by mohlo vyvozovat nežádoucí hluk. Po celou dobu montáže jsou 

zaslepeny vstupní otvory do rekuperační jednotky plastovou folií. Tato folie 

musí být odstraněna až těsně před zapojením na vzducho-rozvodné potrubí. 
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b) Instalace rozvodu vzduchotechniky 

Při instalaci potrubí se postupuje od konečného vyústění k samotné jednotce. Proto 

začneme realizovat prvotně potrubí o větší dimenzi. Jedná se o potrubí pro odtah 

odpadního vzduchu.  

- vedoucí skupiny převezme od stavbyvedoucího pracoviště a tím provede 

vizuální a rozměrovou kontrolu prostupů. Tato přejímka se koná při započetí 

prací, kdy zbylí pracovníci budou instalovat centrální rekuperační jednotku.  

- Před zahájením montáže jednotlivých dílů potrubí se provádí polohové měření 

skutečného stavu. Tyto hodnoty se mohou lišit řádově v 10% odchylce od 

vypracované dokumentace.  Proto prvotně změřím skutečnou délku potřebného 

potrubí od digestoři po kalhotovou rozdvojku. Po ustřižení požadované délky ze 

svitku flexibilní hadice DN 160 mm, jí napojíme na digestoř. Tento spoj se 

nenýtuje ani nijak pevně nespojuje. Jedná se o volný spoj, kde hadice je 

nasunuta na hrdlo vystupující od digestoře a zatěsněná stříbrnou technickou 

páskou.  

- u prostupů jako jsou v koupelně a na toaletě se musí prvně osadit montážní 

rámeček IT-ITT 100 mm. Tento prvek se osadí tak aby byl zarovnán 

s konstrukcí a to jak s omítkou, v případě montáže na toaletě, nebo s hranou 

sádrokartonu. Rámeček se kotví trhacími nýtky AL 3/8 mm do již instalované 

chráničky, která je rovněž ze stejného materiálu jako jsou rámečky.  Nyní 

nasuneme hadici na již namontovaný rámeček. Tuto hadici již máme změřenou a 

zkrácenou na požadovanou délku.  Spoj mezi hadicí a rámečkem se nijak netěsní 

jedná se o pouze nasunutí  s přesahem min. 50 mm. 

- finální práce na vyústění vzduchovodu je montáž talířového ventilu. Tento prvek 

se osazuje až po zapravení omítky a povrchové úpravy k rámečku IT-ITT 

100mm. Montáž je velmi snadná pouze se obvodový prvek nasune na rámeček, 

kde se uzamkne do zámků tím že se zasune a otočí o 90°. Středový terč 

talířového ventilu se pouze zasune bodcem do otvoru v ose obvodového prvku. 

- vzniklá spára mezi hadicí a chráničkou je nutno zaizolovat minerální vlnou. Pro 

tento objekt byla navržena tepelná technická izolace Isover Unirol Profi. Toto 

zaizolování bude stejně provedeno u všech prostupů. 

- nyní se opět vracíme na půdu k montáži vzduchotechnického potrubí. Hadice od 

jednotlivých vyústění (koupelna a toaleta) budou nasunuta na hrdla rozdvojky. 
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Tento spoj se nenýtuje pouze se zatěsní technickou lepící páskou. Tento postup 

zopakujeme rovněž při montáži další rozdvojky.  

- Stoupající potrubí mezi centrální jednotkou a půdou bude provedeno z jednoho 

kusu flexi hadice. Horní konec nasuneme na hrdlo rozdvojky a rovněž zatěsníme 

páskou. Spodní konec nasuneme na hrdlo vystupující se centrální vzdychotech. 

skříně s označením i1 (odpadní vzduch). Před nasunutím hadice nutno odstínění 

plastové folie z hrdla a kontrola prostoru hrdla jestli se zde nevyskytuje volná 

částice. Hadice se na hrdlo rovně pouze zatěsní technickou páskou.  

- Následně přistupujeme k montáži potrubí pro přívod čerstvého ohřátého 

vzduchu. Osazování jednotlivých prvků je totožné jak při montáži vzduchovodu 

pro odpadní potrubí.  

- Výfuky čerstvého vzduchu budou v obytném pokoji a v místnostech 

v severozápadní části objektu. Vyústění bude rovněž řešeno talířovými ventily a 

osazovacím rámečkem. Vzniklou mezeru mezi hadicí a chráničkou je nutno 

vyplnit tepelnou izolací Isover Unirol Profi.  

- Napojení flexi hadice na jednotlivé armatury je pouze nasunutím na hrdlo 

armatury a zatěsnění samolepící páskou. 

- Při napojování potrubí na centrální jednotku musíme rovně jak u vedlejší 

přípojky tak i nyní důkladně zkontrolovat prostor hrdla jestli se zde nevyskytují 

nějaké nežádoucí částice a volné prvky. Hadice je na hrdlo jednotky nasunuta a 

oblepena technickou páskou. Tato hadice musí být napojena na hrdlo 

s označením E2. 

- Další části procesu montáže vzduchotechnického potrubí je přívod čerstvého 

vzduchu do rekuperační jednotky, ale také odvod odpadního vzduchu, jenž je už 

ochlazen. Do stěny umístíme venkovní úsťové armatury s ochranou stříškou, kde 

přesah spodní hrany musí být minimálně 30 mm a celá armatura musí být ve 

sklonu 2% od stěny domu. Před pevným osazením vyústění se na prvek 

navlékne lemovací věnec, který se nanýtuje na úsťovou armaturu. Vnější úprava 

povrchu se zapraví k tomuto lemovaní.  

- Ze strany interiéru se prostor mezi chráničkou a hadicí vytěsní tepelnou izolací 

Isover Unirol Profi a následně se zapraví omítka k hadici. 

- Jelikož potrubí z důvodu přístupových dveří musí jít pod úrovní stropu bude 

zavěšeno na dvou závěsech. 
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- Montáž závěsů bude na hmoždinky 8/60 a vrut 4,5x60 mm na jednotlivých 

závěsech jsou osazeny montážní objímky s těsněním o velikosti DN 160 mm 

Každé potrubí bude kotveno na dvou místech, tedy pro každé potrubí budou dva 

závěsy.  

- S instalací potrubí se blížíme k zdárnému konci, jako finální práci musíme 

zaizolovat potrubí a to v místě stupaček. Jedná se o akustickou izolaci, která by 

měla pohltit rušivý zvuk od zařízení. Proto se na svislé potrubí namontuje 

izolace Isover Unirol Profi v tl. 50 mm, tento izolant se bude vázat pozinkovým 

drátem. Zaizolování bude po celé výšce stupačky. 

 

c) Elektro instalace vzduchotechnického systému  

- Současně s montáží vzduchotech. potrubí se může realizovat elektroinstalace 

zařízení.  

- Instalace jednotlivých částí regulačního systému se provádí podle klasických 

elektrikářských standardu. 

- Centrální vzduchotechnická jednotka je zapojena kabelem CYKY 3Jx1,5 o 

velikosti napájecího napjetí 230V/50Hz s doporučeným jištěním 4A. 

- Dále postupujeme v zapojení regulačního systému dle přiloženého schématu 

Označení na připojovacích svorkách je shodné s označením na prvcích zařízení. 

- Dimenze kabelů nejsou závazné ale doporučené stejně tak jejich jednotlivé 

délky. 

- Rozvod kabeláže bude pomocí stávajícího elektrorozvodného potrubí v případě 

neprůchodnosti tak připevňujícími lištami. 

- Po instalaci se musí provést zpětná kontrola a přeměření jednotlivých výstupů 

- Celková kontrola správného chodu zařízení se provede až při kompletním 

dokončení vzduchotechnického systému a vyklizení prostorů od staveništního 

prachu a suti. 
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Schéma elektroinstalační sítě – regulačního systému vzduchotechniky 
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11) JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA DUPLEX 

 

Před instalací: 

- vizuální kontrola zařízení dle přiložené projektové dokumentace 

- typ, výkon, hmotnost, rozměr, průměry přívodů, dodané filtry 

Po instalaci: 

- kontrola polohopisu a výškopisu dle přiložené dokumentace 

 

ROZVOD VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ 

 

Před instalací: 

- vizuální kontrola potrubí dle přiložené projektové dokumentace 

- typ, hmotnost, rozměr, materiál, destrukce 

Po instalaci: 

- kontrola polohopisu a výškopisu dle přiložené dokumentace 

- vzduchotěsnosti potrubí 

- akustická izolace potrubí 

 

ZKUŠEBNÍ PLÁN 

a) Měření vzduchotěsnosti objektu 

Pro výpočet neřízeného přívodu vzduchu z exteriéru do objektu (infiltrace) je 

možné použít postup dle příslušných norem  

- ČSN EN 12831- Výpočet tepelné ztráty objektu 

- ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov část 2. 

 

Průvzdušnost objektu dle normy ČSN EN 12831 respektive ČSN 73 0540-2 je 

uvažována jako infiltrace celým obvodovým pláštěm objektu a vychází především z 

hodnot intenzity výměny vzduchu za hodinu při rozdílu tlaku 50 Pa mezi interiérem a 

exteriérem objektu n50 [h-1]. Hodnota n50 je prakticky zjišťována měřením při tzv. 

„Blower door“ testu.  
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b) Měření účinnosti rekuperace 

Pro tuto zkoušku česká legislativa nemá předpis a jiný závazný dokument. 

Proto zkouška bude provedena dodavatelskou firmou za asistence stavbyvedoucího a 

osoby zodpovědné za stavební dozor. Zkouška vykonána na základě měření všech 4 

vstupujících medii, a to měření teploty nasávání čerstvého vzduchu, výfuk čerstvého 

ohřátého vzduchu následné nasávaní teplého odpadního vzduchu a teplota na výfuku 

studeného odpadního vzduchu. Zjištěné hodnoty budou zpracovány projektantem 

stavby a bude určena účinnost rekuperátoru. Tato hodnota nesmí byt nižší než 

garantovaná hodnota dána dodavatelem vzduchotechnické jednotky atd. <70% 

 

c) Tlaková zkouška těsnosti potrubí 

Bude provedena dle doporučení výrobcem vzduchotechnické jednotky firmou 

ATREA. Princip zkoušky spočívá v na tlakování potrubí obarveným nezávadným 

plynem na předepsanou hodnotu 500Pa a následná vizuální kontrola uniku plynu ve 

spojích. Tato kontrola musí být provedena před jakoukoliv jinou úpravou nebo 

zapravení ploch potrubí (sádrokartonový obklad). 

 

12) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU 

- Na stavbě se mohou pouze pohybovat pověřené osoby generální dodavatelské 

firmy a subdodavatelů. Každý pracovník je povinen být viditelně označen 

názvem společnosti, která ho zaměstnává. Stavbyvedoucí je povinen evidovat 

seznam všech pracovníků a osob vyskytujících se na stavbě. Tento seznam se 

bude archivovat spolu se stavebním deníkem. 

- Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni dle své profesionální 

specializace. Kopie průkazů osob zodpovědných za výstavbu lešení se budou 

archivovat spolu se stavebním deníkem. 

- Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu 

výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení 

vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 

309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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13) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vypracovaná dokumentace, která je závazná při realizaci rekonstrukce, 

respektuje podmínky hygienických předpisů a technických norem, z toho důvodu 

nebude realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných negativních vlivů na životní 

prostředí. 

 

-  Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno 

likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na 

povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

- Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, 

případně znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které 

nejsou součástí staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. 

- závazným dokumentem, který musí dodavatel stavby respektovat NV č. 

502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 

pozdějších přepisů. Tento předpis udává hygienickou hodnotu maximální 

hladiny hluku v danou denní dobu, stejně tak se zabývá i maximálními 

vibracemi a otřesy. Jelikož se jedná o malý rozsah stavebních prací a většina 

prací je v interiéru nepředpokládá se že by naměřené hodnoty během 

realizačního procesu byli přesahující doporučené hranice. 

 

 

14) POUŽITÁ LITERATURA A PŘEDPISY 

a) Právní předpisy a legislativa 

- Zákon 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

- Zákon č. 86/2002 Sb.o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

- NV 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- ČSN EN 12831- Výpočet tepelné ztráty objektu 

- ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov část 2 
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b) Projekční podklady od výrobce – Atrea s.r.o 

- Projekční příručka 

- Katalog prvků 

- Montáž VZT – doporučené detaily 

- Projekční podklad ÚT – DUPLEX EC 

- Projekční podklad elektro – DUPLEX EC 

- Prospekt DUPLEX 330 EC 

c) Odborné konzultace a poradenství 

- Ing. Pavel Oravec – vedoucí konzultant bakalářské práce 

- Martin Jindrák – projektový vedoucí firmy Atrea s.r.o 

Obor: Větrání rodinných a bytových domů, bazénů v rodinných domech 

 

15) ROZDĚLOVNÍK DOKUMENTACE 

Tento protokol bude vyhotoven ve čtyřech provedení s následujícím 

přidělení: 

 1x Stavbyvedoucí 

 1x Vedoucí montážní skupiny 

 1x Technický dozor investora 

 1x Technolog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 13.4.2011              Vypracoval: Jaroslav Foukal 
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ROZPOČET   
     Stavba:   Komplexní rekonstrukce zděného rodinného domu - Lovčice 327 , 696 39  

   
Objekt:    

  

JKSO:    
   

    

EČO:    
   

Objednatel:    
  

Zpracoval:   Jaroslav Foukal 
 

Zhotovitel:    
  

Datum:   15.4.2011 
  

        

P.Č. 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkem 

Hmotnost 
celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
HSV Práce a dodávky HSV 

   
1 813,94 3,823 

 
1 Zemní práce 

   
224,97 0,000 

1 130901103 
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou m3 0,567 14,10 7,99 0,000 

2 132102101 
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 1 a 2 m3 18,900 4,84 91,48 0,000 

3 161101101 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 
2,5 m m3 18,900 0,75 14,18 0,000 

4 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 37,800 0,30 11,34 0,000 

5 175101201 
Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 30 m od kraje objektu m3 18,900 5,29 99,98 0,000 

      
24,79 0,000 

6 965041000 
Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm - 
BOURÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKŮ m2 8,100 3,06 24,79 0,000 

 
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

   
1 531,70 3,818 

7 612441240 
Vnitřní omítka zdiva sádrová nebo vápenosádrová stěn 
hladká m2 5,000 3,58 17,90 0,249 

8 620471243 
Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená Stomix 
zatřená (roztíraná) tl 2,5 mm m2 200,100 2,57 514,26 0,660 

9 585623850 
tenkovrstvá silikonová rustikální omítkovina Stomix - 
BetaDEKOR SIF 25 25 kg bal t 0,800 567,60 454,08 0,800 

10 585624240 lak penetrační EH Stomix15 kg bal. kg 90,000 1,20 108,00 0,090 

11 585624260 tmel lepící a stěrkový AlfaFix S11 Stomix šedý 25 kg bal. kg 
1 

840,000 0,20 368,00 1,840 

12 585623500 tenkovrstvá mozaiková omítka Cemix Maozaika 25 kg bal t 0,120 569,50 68,34 0,120 

13 637211121 
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených 
do písku se zalitím spár MC m2 0,243 4,59 1,12 0,059 

 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

   
32,48 0,005 

 
99 Přesun hmot 

   
6,50 0,000 

14 998011031 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m t 3,823 1,70 6,50 0,000 

15 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 6,000 0,94 5,64 0,004 

16 971033251 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm kus 2,000 1,49 2,98 0,001 

17 972044351 
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic 
pl do 0,25m2 tl přes 100 mm kus 11,000 0,76 8,36 0,000 

18 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,312 3,46 8,00 0,000 

19 979081121 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km t 7,708 0,13 1,00 0,000 
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PSV Práce a dodávky PSV 

   
262 968,15 5,415 

 
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

   
34,02 0,042 

20 711111001 

OPRAVA HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY - Provedení 
izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním m2 8,100 0,07 0,57 0,000 

21 246751500 přednátěr pro obklady KIESEL Okamul GG (bal. 10 kg) kg 0,003 1,50 0,00 0,000 

22 711111051 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na 
vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací m2 8,100 0,50 4,05 0,000 

23 245511300 izolace stěrková dvousložková Botazit BM 92 bal. 28 kg kg 42,000 0,70 29,40 0,042 

 
 713 Izolace tepelné 

   
1 587,18 2,789 

24 713111111 
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 132,500 0,24 31,80 0,000 

25 631507910 
pás tepelně izolační ISOVER DOMO 20 200 mm 
3500x1200 mm m2 139,125 2,50 347,81 0,683 

26 713131145 
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek m2 231,500 0,94 217,61 0,748 

27 283763540 
deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 
(EPS P) 1265 x 615 x 100 mm m2 30,400 4,20 127,68 0,106 

28 283760480 
deska fasádní polystyrénová ISOVER  EPS GREY WALL 
1000 x 500 x 200 mm m2 200,100 4,00 800,40 1,201 

29 713131151 

ZATEPLENÍ SPODNÍ STAVBY - Montáž izolace tepelné 
stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva m2 13,500 0,30 4,05 0,003 

30 283763540 
deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 
(EPS P) 1265 x 615 x 100 mm m2 13,770 4,20 57,83 0,048 

 
 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

   
9,33 0,006 

31 721173315 
Potrubí kanalizační z PVC hrdlové dešťové DN 110 systém 
KG m 3,000 3,10 9,30 0,006 

32 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,006 4,94 0,03 0,000 

 
 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

   
5,59 0,003 

33 722173103 
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 
objímkou plastovou D 20x2,8 mm Wirsbo m 3,000 1,86 5,58 0,003 

34 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,003 4,42 0,01 0,000 

 
 
 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 

   
191,71 0,030 

35 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 0,95 0,95 0,000 

36 725211651 
Umyvadlo keramické polozápustné v bílé barvě 550 mm 
bez skříňky soubor 1,000 53,70 53,70 0,014 

37 725220841 Demontáž van ocelová rohová soubor 1,000 1,06 1,06 0,000 

38 725241126 Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x750 mm soubor 1,000 57,00 57,00 0,014 

39 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 0,57 0,57 0,000 

40 725840850 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 1,07 1,07 0,000 

41 725841354 
Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a 
sprchovou růžicí soubor 1,000 77,20 77,20 0,003 

42 998725101 
Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 
m t 0,030 5,19 0,16 0,000 
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764 Konstrukce klempířské 

   
258,55 0,358 

43 764352201 Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm m 8,000 1,79 14,32 0,020 

44 764352203 Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm m 26,000 2,05 53,30 0,080 

45 764391220 Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 330 mm m 0,600 1,28 0,77 0,001 

46 764394220 Střešní prvky Pz tl 0,6 mm - podkladní pás rš 200 mm m 7,000 0,43 3,01 0,008 

47 764410270 Oplechování parapetů Pz rš 500 mm včetně rohů m 32,600 2,19 71,39 0,093 

48 764430260 Oplechování Pz zdí rš 750 mm včetně rohů m 25,000 2,89 72,25 0,113 

49 764454201 Odpadní trouby Pz kruhové D 75 mm m 3,000 1,88 5,64 0,005 

50 764454202 Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm m 16,000 2,05 32,80 0,038 

51 998764101 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 
m t 0,143 14,00 2,00 0,000 

52 998764102 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 
m t 0,215 14,30 3,07 0,000 

 
766 Konstrukce truhlářské 

   
139 100,00 0,000 

53 76612199 SUBDODÁVKA - MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY   1,000 65 800,00 65 800,00 0,000 

54 766999 SUBDODÁVKA - MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ   1,000 73 300,00 73 300,00 0,000 

 
767 Konstrukce zámečnické 

   
121 300,00 0,000 

55 767111299 SUBDODÁVKA - OBVODOVÝ PLÁŠŤ ZIMNÍ ZAHRADY   1,000 ######## 121 300,00 0,000 

 
771 Podlahy z dlaždic 

   
102,15 0,564 

56 771571112 
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do 
malty do 9 ks/m2 m2 11,040 4,08 45,04 0,416 

57 597610650 OBKLADAC IMPERIAL 20X20X0,65 I.J m2 12,144 4,30 52,22 0,148 

58 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 5,040 0,97 4,89 0,000 

 
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 

   
86,88 0,112 

59 775541115 
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce do 200 mm m2 16,000 1,53 24,48 0,001 

60 611521230 
parketa laminátová PARADOR CLASSIC 1030, 7x192x1285 
mm m2 16,000 3,90 62,40 0,110 

 
776 Podlahy povlakové 

   
4,48 0,000 

61 776511810 Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky m2 16,000 0,28 4,48 0,000 

 
781 Dokončovací práce - obklady keramické 

   
288,26 1,511 

62 781471112 
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 
kladených do malty m2 21,300 2,25 47,93 0,687 

63 597610040 
obkládačky keramické RAKO - koupelny BLANKA (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 22,152 3,30 73,10 0,261 

64 247472040 
lepidlo keramických obkladů a dlažeb, konstrukčních a 
izolačních desek Schönox HTL bal. 16 kg kg 49,920 0,70 34,94 0,050 

65 585623620 nátěr penetrační Penetrace Cemix 15 l bal. litr 15,600 0,60 9,36 0,028 

66 781471810 
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do 
malty m2 25,440 0,78 19,84 0,000 

67 781481111 
Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm kladených do 
malty m2 13,800 5,77 79,63 0,452 

68 597611700 
mozaika keramická (2,3 x 2,3) RAKO - koupelny ALLEGRO 
(barevná) 30 x 30 x 0,6 cm I. j. kus 14,352 1,20 17,22 0,017 

69 246334110 
tmel plastický butylkaučukový spárovací bez IK v plechových 
kbelících (á 15 kg) kg 15,600 0,40 6,24 0,016 

 
M Práce a dodávky M 

   
132 500,00 0,000 

 
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 

   
132 500,00 0,000 

70 2401101 
SUBDODOVKA - INSTALCE VZDUCHOTECHNICKÉHO 
SYSTÉMU PRO ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA   132,500 1 000,00 132 500,00 0,000 

  
Celkem 

   
397 282,09 9,238 
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