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s platnými normami a zákony. Rodinný dům je projektován jako dvoupodlaţní, 

nepodsklepený se sedlovou střechou.  
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1. Technická zpráva 

 

a) Identifikační údaje. 

b) Účel a popis objektu. 

c) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení. 

d) Orientační statické údaje o stavbě. 

e) Technické konstrukční řešení. 

f) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí. 

g) Způsob zaloţení objektu. 

h) Vliv stavby na ţivotní prostředí. 

i) Dopravní řešení. 

j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 

k) Obecné poţadavky na výstavbu. 

 

 

a) Identifikační údaje. 

 

Stavba:          Nízkoenergetický rodinný dům 

Účel:              Novostavba rodinného domu 

Místo:            Parcela č. 254 , Šenov u Ostravy 

Okres:            Ostrava – město 

Kraj:              Moravskoslezský kraj 

Investor stavby:    MUDr. Miroslav Vlk 

Majitel parcely:    MUDr. Miroslav Vlk 

Zhotovitel projektové dokumentace: Adam Weiss 

Kontrola projektové dokumentace:  Doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

 

 

b) Účel a popis objektu. 

 

Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt a bude umístěn na stavební parcele        

č. 254 v obci Šenov u Ostravy. Objekt je situován na rovinném zatravněném terénu bez 

stromové výsadby. Přístup na parcelu bude řešen pomocí vjezdu z ulice Marxová (asfaltová 



 

komunikace šířky 8 m). Pomocí geologického průzkumu nebyla zjištěna podzemní voda. 

Základová půda je tvořena jílovitou hlínou pevné konzistence. Pozemek se nachází               

na nepoddolovaném území. Na pozemku bude umístěno parkovací stání pro jeden osobní 

automobil. V místě stavby se nenachází dešťová kanalizace a plynovod. Inţenýrské sítě jsou 

napojeny z ulic Marxová (vodovod, kanalizace, el. vedení). 

 

 

c) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení.  

 

c 1) Urbanistické řešení 

 

Rodinný dům je umístěn v katastru města Ostravy a to na ulici Marxová. Orientace a pěší 

vstup do objektu je situován na severozápadní stranu. Součástí pozemku je stání pro jeden 

osobní automobil.  

 

c 2) Dispoziční a architektonické řešení. 

Objekt je nepravidelného tvaru, půdorysné rozměry se zimní zahradou jsou cca 11 x 11 m. 

Dům je řešen jako jednopodlaţní s obytným podkrovím o celkové výšce +7,470 m                       

od ±0,000, zastřešen sedlovou střechou. Je určen pro 4 – 5 člennou rodinu. Vstup do objektu 

bude orientován na severozápadní stranu. 

V 1. NP se bude nacházet závětří, předsíň navazující na chodbu, dále hala, WC, obývací 

pokoj, kuchyň s jídelnou, pokoj pro hosty, technická místnost, komora, schodišťový prostor   

a částečně zastřešena terasa. 

V podkroví se nachází chodba, 3 pokoje a koupelna. 

 

 

d) Orientáční údaje o zastavěné plochy, obestavěném prostoru, podlahové ploše.  

 

Zastavěná plocha celkem: [1]                124,45 m² 

Obestavěný prostor:  [1]                        472,60 m³ 

Podlahová plocha celkem: [1]               198,5 m² 

 

 

 



 

e) Technické konstrukční řešení. 

 

Objekt je vyhotoven z konstrukčního systému POROTHERM, to se týká nosného i nenosného 

zdiva. Střecha je sedlového typu. Veškeré stropy jsou provedeny ze systému            

POROTHERM, nosníků POT a vloţek MIAKO. Schodiště ţelezobetonové monolitické.      

Po dokončení realizace rodinného domu bude realizována úprava terénu a výsadba zeleně. 

 

e 1) Stavebně technické řešení 

 

Při převzetí staveniště a následným zahájením stavební činnosti bude vybudováno provizorní 

zařízení staveniště. Budou se zde nacházet prostory pro převlíkání, pro hygienu, sklady 

drobného nářadí a kancelář stavbyvedoucího. 

Parcela je v rovinném terénu bez výsadby stromů. Původní terén slouţil jako orná půda. 

Pomocí geologického a hydrogeologickému průzkumu jsme zjistili skladbu půdy                      

a nepřítomnost podzemních vod. Vrchní vrstvu půdy tvoří ornice do hloubky cca 30 cm. 

Podloţí je celkově stabilní do hloubky 13 m. Půda je převáţně z jemnozrnné zeminy pevné      

a tvrdé konzistence. Třída těţitelnosti 2-3. Objekt je situován na nepoddolovaném území. 

Radonový průzkum nezjistil riziko radonu, není tedy nutno navrhovat protiradonovou 

ochranu. 

 

Veškeré inţenýrské sítě jsou umístěny pod povrchem ulice Marxová. Nezasahují tudíţ         

do parcely investora. Veškeré inţenýrské sítě musí být vytýčeny před zahájením výkopových 

prací. Vytýčení provádí správci inţenýrských sítí.  

 

e 2) Výkopy 

 

Před započetím výkopových prací vytýčíme pomocí laviček obrys vnějšího obrysu objektu    

ve vzdálenosti cca 2m od objektu. Ornice bude sejmutá strojně a ponechána na stavebním 

pozemku k následnému vyuţití úprav terénu. Základové pásy se provedou rypadlem 

s hloubkovou lopatou. Dorovnání rýh pomocí ručního dočištění. Sejmutí ornice bude            

do hloubky 30 cm a rýhy pásu budou u obvodových zdí do hloubky -1,120 m od ±0,000. 

Střední nosné zdi budou do hloubky -0,770 od ±0,000. Výkopy se provedou do stabilní 

zeminy bez nutnosti bednění nebo paţení. 

 



 

e 3) Základové konstrukce 

 

Objekt bude zaloţen na základových pásech z prostého betonu o šířce 640 mm a 900 mm. 

Základové pásy se provedou do rostlého terénu. Beton pro základy bude třídy B 20/25.        

Pod podkladní beton (desku) budou pouţity v pořadí od desky nejprve separační vrstva PE 

folie  tl. 1 mm, tepelná izolace Isover EPS PERIMETR tl. 80 mm, hydroizolace SKLOBIT 40 

MINERAL tl. 4 mm slouţící jako ochranný prvek před zemní vlhkosti, tepelná izolace Isover 

EPS PERIMETR tl. 150 mm, netkaná geotextílie GEOMAX pro ochranu tepelné izolace. 

Hydroizolace bude vyvedena na svislé obvodové zdivo do výšky 300 mm. Základové pásy 

budou zatepleny EPS PERIMETREM tl. 100 mm po úroveň terénu. Na soklové zdivo               

je pouţit EPS PERIMETR SD tl. 100 mm. Podkladní beton je navrţen z betonu B 20/25 tl. 65 

mm vyztuţen karisítěmi 150 x150 tl. drátu 6 mm. Základy jsou v dostatečné nezámrzné 

hloubce dle výkresu základů. Do úrovně základové spáry se uloţí zemnící pásek FeZn. 

Ponechají se dva vývody v protilehlých rozích pro budoucí hromosvod a vývod pro uzemnění 

hlavního rozváděče v domě. Součinitel prostupu tepla pro podlahu (podkladní beton) v 1.NP 

je vypočítan U = 0,13 W/m2K ≤ Un = 0,38 W/m2K. 

  

e 4) Svislé konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce budou provedeny se systému Porotherm . Obvodové nosné zdivo 

tvoří tvárnice Porotherm 44 EKO + na maltu TM. Vnitřní nosné zdivo tvoří tvárnice 

Porotherm 30 P+D na maltu CB. Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno z příčkovek 

Porotherm 14 P+D na maltu CB. Překlady na nosných i nenosných  svislých konstrukcích 

budou tvořeny z Porotherm překlady 7 a při větším rozpětí je navrţen překlad z válcovaných 

profilů IPE 22O x 4. U schodišťového prostoru budou umístěny 2 x válcovaný profil IPE 240 

v úrovní příčky tl 140 mm  a zároveň  uloţeny do svislých nosných konstrukcí. IPE slouţí 

jako podpůrná nosná konstrukce pro nosníky POT v kolmém směru. Na střední nosné stěně 

v podkroví bude vytvořen ţelezobetonový věnec (4x R10 + E6/250 mm) vysoký 250 mm jako 

nosný prvek pro přichycení kleštin krovu a ztuţení objektu. Ztuţení hlavy stěny bude 

provedeno i pod pozednicí za pouţití stejné výztuţe a rozměru. Součinitel prostupu tepla 

svislé obvodové konstrukce je U = 0,14 W/m2K ≤ Un = 0,3 W/m2K. 

Zimní zahrady jsou provedeny od firmy ALBO STYL+. Základní sestava se skládá 

ze svislých nosných prvků čtvercového průřezu 200/200 mm (třívrstvý lepený hranol) 



 

opatřena ochranným nátěrem a zasklení je izolační trojsklo s měkce pokovovanou vrstvou tl. 

36 mm (Ug = 1,1 W/m2K). 

 

e 5) Stropní konstrukce 

 

Vodorovná nosná konstrukce se zhotoví ze systému Porotherm, z  keramobetonových nosníků 

Porotherm POT délek 4 m, 4,5 m, 3,0 m a keramických tvarovek MIAKO tl. 150 mm             

a 80mm. Po osazení nosníků dle výkresů stropu se poloţí karisítě 8/100/100 a provedeme 

nadbetonávka z betonu C 16/20 tl. 60 mm. Zabetonováním keramických prvků vznikne 

spřaţená konstrukce v tl. 210 mm. Po zatvrdnutí poloţíme kročejovou izolaci STYROFLOOT 

T4 tl. 50 mm + izolační pásek u stěn tl. 10 mm. Mezi kročejovou izolací a vyrovnávací bet. 

mazaninou C 12/15 tl. 50 mm se uloţí separační vrstva z PE folie. Stavba bude ztuţena 

pomocí ŢB věnce, který bude umístěn v úrovni stropní konstrukce. Věnec umístíme              

na asfaltový pás SKLOBIT 40 MINERAL a bude tvořen výztuţí 4 x R10 + třmínky E6         

po 250 mm. Z venkovní strany věnce bude dána věncovka Porotherm VT 8 tl. 80 mm a 

tepelná izolace EPS tl. 90 mm. 

 

e 6) Zastřešení 

 

Nosnou konstrukci zastřešení bude tvořit dřevěný krov se sklonem 30°. Střední vaznice budou 

neseny kleštinami, které budou poloţeny a přichyceny na střední nosnou stěnu. Pozednice 

140/120 jsou podporovány nosnou zdí a kotveny pomocí chemických kotev do věnce           

po vzdálenostech 1200 mm. Střední vaznice 120/160 jsou přichyceny ke kleštinám 60/200, 

které jsou kotveny do věnce pomocí závitových tyčí M14 po vzdálenostech plných vazeb dle 

výkresu krovu. Kleštiny se ztuţí v podélném směru latěmi 40/60 a krokve budou zajištěny 

pomocí zavětrování ocelovým kříţícím se páskem 40/2 mm. Odvětrání střešního pláště bude 

zajištěno vzduchovou mezerou tl. 40 mm vytvořenou kontralatěmi 40/60. Vzduchová mezera 

bude průběţná, u podbití bude zakrytá síťkou proti hmyzu. Krokve 80/200 budou zatepleny 

mezikrokvemi tepelnou izolaci Rockwool AIRRROCK LD tl. 200 mm a pod krokvemi 

Rockwool AIRRROCK LD tl. 50 mm. Na střešní krytinu pouţijeme  Lindab TOPLINE           

a pod ni umístíme pojistnou hydroizolaci Jutadach 95. Konečnou vrstvu střešního pláště bude 

tvořit sádrokartonový podhled Knauf WHITE tl. 15 mm a nosná kostra Knauf CD tl. 40 mm. 

Okapové a svodové potrubí bude od firmy Lindab RAINline DN 100 mm barvy hnědé.         

V střešní konstrukci budou umístěny 4 okna VELUX Integra š. 900 mm, délky 1450 mm.         



 

U schodišťového prostoru se zhotoví světlovod SOLATUBE DN 290 mm. Při ukončení 

krokví se provede podbití z dřevotřískových desek tl. 18 mm, které se opatří nátěrem. 

 

Nad terasou a závětřím se vyhotoví dřevěná konstrukce z trámků 140/140 mm a 100/100 mm, 

opatřena krytinou Lindab TOPLINE. U zimních zahrad se provede dřevěný krov                    

se zateplením a příslušnými vrstvami jako u zastřešení domu. Součinitel prostupu tepla         

jak u střešní konstrukce, tak u zimní zahrady je U = 0,19 W/m2K  ≤ Un = 0,24 W/m2K. 

 

e 7) Schodišťová konstrukce 

 

Schodiště je navrţeno jako visuté ţelezobetonové z betonu B 20/25, točité, vetknuté              

do schodišťového vřetena šířky 1100 mm. Je tvořeno 18 stupni šířky 280 mm a výšky 173 

mm. Povrchová úprava nášlapné plochy bude dřevěný masiv barvy ořech. Pod schodištěm         

bude proveden základ do hloubky -0,470 m. Prostor pod schodištěm vymezuje místnost 

slouţící jako komora. 

 

e 8) Komín 

 

Komín je typ Schiedel UNI PLUS DN 200 mm. Je umístěn v obývacím pokoji připojen             

na kamna na tuhá paliva a neslouţí jako hlavní zdroj tepla v domě, pouze jako doplňkový 

zdroj. Komín bude do výšky +8,120 m a bude opatřen nad úrovní střešní konstrukce 

obkladem z kamene barvy břidlice. Objekt je napojen na tepelné čerpadlo země-voda        

WPC 5-13 o rozměrech 600 mm x 600 mm s dotápěním elektrokotlem a s plošným 

kolektorem. Čerpadlo bude umístěno v technické místnosti v 1.NP. Objekt bude vytápěn 

pomocí otopných těles a v koupelně ţebříčky. Veškeré rozvody v domě budou měděné. 

 

e 9) Podlahy, obklady 

  

Povrchové úpravy nášlapných vrstev jsou specifikovány v tabulce úprav ve výkrese půdorysu 

1.NP. U závětří a na terase bude pouţitá zámková dlaţba uloţená do dvou vrstev štěrku frakce 

8 – 32 mm a pískového zhutněného loţe frakce 2 – 8 mm. V prostorech kde se očekává 

převáţný pohyb osob je  nutno dbát na odchylku rovinatosti max. 2 mm na 2 m. V ostatních 

místnostech odchylka můţe být max. 5 mm na 2 m. Obklady jsou navrţeny v kuchyni, 

koupelně, wc a to do výšek uvedených ve výkrese půdorysu 1.NP. 



 

 

e 10) Hydroizolace, parozábrana 

 

Pouţitá izolace u podkladního betonu proti zemní vlhkosti bude SKLOBIT 40 MINERAL tl. 

4 mm. Izolace bude natavena bodově a opatřena penetračním nátěrem. SKLOBIT se vytáhne 

minimálně 300 mm nad upravený terén na obvodových konstrukcích. 

Pojistná hydroizolace JUTADACH 95 bude přibita na krokve a následně překryta minimálně 

10 cm dalším pruhem izolace. Spoje se slepí páskou dohromady. Klademe izolaci od spodu 

rovnoběţně s okapem, dohlíţíme na správné provedení a vyvarujeme se protrhnutí. 

Parozábrana JUTAFOL N AF se provede po dokončení zateplení krovu. Klademe rovnoběţně 

s okapem od spodu a překrytí je minimálně 10 cm. připevňujeme pomocí skob nebo hřebíků. 

Separační vrstva mezi podkladním betonem a TI bude z PE folie.  

 

e 11) Úpravy povrchů 

 

Veškeré vnitřní zdivo strop bude omítnuto jádrovou vápennou omítkou tl. 15 mm. V podkroví 

na sádrokartonový podhled naneseme Primalex hloubkovou penetraci a následně pouţijeme 

barvu Primalex PLUS. Venkovní fasáda bude provedena z akrylátové barvy. Celý objekt bude 

zateplen kontaktním zateplovacím systémem STOMIX THERM ALFA v tloušťce 140 mm. 

Úprava povrchu soklu bude provedena stěrkou MARMOLIT z kamenné drtě v tl. 5 mm, 

kterou nanesena na tepelnou izolaci Isover EPS Perimetr SD tl. 100 mm vytaţena dle výkresu 

řezu. 

 

e 12) Výplně otvorů 

 

Okna: 

 

Veškerá okna v objektu budou euro dřevěná, profilu IV92 (součinitel prostupu tepla okna 

Uw=1,0 W/m².K). Zasklení oken bude pomocí trojskla. Vnitřní parapety budou dřevěné, 

venkovní parapety budou veškeré z pozinkovaného plechu. Rozměr oken a parapetu je napsán 

na výkrese půdorys 1 NP. V střešní konstrukci budou umístěny 4 okna VELUX Integra š. 900 

mm, délky 1450 mm. 

 

 



 

Dveře: 

 

Hlavní vchodové dveře jsou z masivního dřeva dle rozměru na výkresech (součinitel prostupu 

tepla dveřmi Uw=1,1 W/m².K). Vnitřní dveře budou dýhované do dřevěných obloţkových 

zárubní. 

 

e 13) Klempířské výrobky 

 

Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 0,5 mm. 

Jedná se o oplechování parapetů a  komínu. 

 

e 14) Malby a nátěry 

 

U této novostavby bude provedena nová výmalba ve všech místnostech dle poţadavků 

investora. Zárubně a zámečnické konstrukce budou opatřeny syntetickým nátěrem. 

 

e 15) Větrání místností 

 

Objekt bude větrán přirozeně pomocí otevíratelných a kyvných otvorů. Zimní zahrady budou 

opatřeny řízeným větráním pomocí ventilátoru. V kuchyni bude umístěn digestoř s odtahem 

přes fasádu. 

 

e 16) Venkovní úpravy 

 

Před zahájením výkopových prací se sejme ornice v tl. 300 mm a ponechá se na pozemku 

investora. Po zhotovení stavby se pouţije k zpětné úpravě terénu. Okolo rodinného domu 

bude poloţen okapový chodník 300 x 300 mm. Na jihovýchodní straně domu bude zřízená 

vsakovací šachta hloubky 2 m. Šachta kruhového půdorysu o průměru 1,6 m bude slouţit    

pro odpadní dešťovou vodu. Větší část pozemku investora bude slouţit pro zhotovení 

podzemního kolektoru v hloubce 1,3 m a ploše 280 m2 dle výkresu situace. Chodník spojující 

hlavní silnici s vchodem do domu bude zhotoven ze zámkové dlaţby výšky 60 mm uloţen        

do pískového loţe frakce 2 – 8 mm. Celý chodník bude lemován obrubníky. Na pozemku je 

vybudováno stání pro jeden osobní automobil. Stání je vybudováno ze stejné zámkové dlaţby 



 

jako chodník. Celý pozemek bude oplocen plotem s vyzděnými sloupky s pevnými základy. 

Výplň plotu bude dřevěná, barva dle poţadavku investora. 

 

 

f) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí. 

 

Objekt splňuje standart úsporné konstrukce dle energetického štítku budovy. Ochlazované 

konstrukce splňují poţadovanou normu ČSN 730540 – 1 (2005), která udává poţadované       

a doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. Navrţená konstrukce splňuje poţadavky    

na úsporu a energetickou náročnost budov dle zákona 406/2000 sb. O hospodaření energií 

v platném znění. 

 

 

g) Způsob založení objektu. 

 

Objekt bude zaloţen na základových pásech z prostého betonu o šířce 640 mm a 900 mm. 

Základové pásy budou provedeny do rostlého terénu. Beton pro základy bude třídy B 20/25. 

Do úrovně základové spáry se uloţí zemnící pásek FeZn. Ponechají se dva vývody                 

v protilehlých rozích pro budoucí hromosvod a vývod pro uzemnění hlavního rozváděče            

v domě. 

  

 

h) Vliv stavby na životní prostředí. 

 

 Stavební objekt ani jeho provoz nemá negativní vliv na ţivotní prostředí. Budou pouţity 

technologie a stroje, které nemají vliv a nepoškozují ţivotní prostředí. Rostlá výsadba bude 

chráněná dřevěnými fošnami a geotextlilií, vše bude staţeno dráty. S odpady se bude jednat 

podle právních předpisů dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění předešlých 

předpisů. Veškerý odpad bude odváţen v kontejnerech na zabezpečenou externí skládku. 

Příslušné doklady o odvozeném odpadu předloţí stavbyvedoucí u kolaudace stavby. Domovní 

odpady se budou dávat do popelnice, která bude umístěná na hranici pozemku. 

 

 

 



 

Stavební a demoliční odpady-předpokládané mnoţství a způsob nakládání [1]: 

 

ODPAD                  MNOŢSTVÍ                   ODSTRANĚNÍ             KATALOGOVÉ ČÍSLO 

 

Beton                                1,0 m3              odvoz na zabez. externí skládku             17 01 01  

Dřevo                                0,1 t                  odvoz na zabez. externí skládku             17 02 01                      

Směsné stavební odpady  1,2 t                  odvoz na zabez. externí skládku             17 09 04  

Cihla                                 2,0 m3               odvoz na zabez. externí skládku             17 01 02 

  

 

i) Dopravní řešení. 

 

Z hlavní komunikace vede chodník ze zámkové dlaţby šířky 1 180 mm a stání pro osobní 

automobil šířky 3 200 mm je taktéţ provedeno ze zámkové dlaţby. Veškerá doprava na 

staveniště bude po ulici Marxová (hlavní ulice mezi městem Havířov a Šenovem) 

 

 

j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 

 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostření je splněna řádným provedením díla. 

Objekt bude zaloţen mimo oblast poddolování a zároveň nebylo zjištěno riziko výskytu 

radonového záření. Další škodlivé vlivy nebyly zjištěny v těchto lokalitách. 

 

 

k) Obecné požadavky na výstavbu.  

 

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodrţovat veškeré související bezpečnostní  

normy a předpisy. Při provádění prací musí být dodrţen zákon č. 309/2006 Sb., zákon             

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády               

č. 591/2006 Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích [1]. Při práci na staveništi musí kaţdý pracovník dodrţovat zásady prevence 

(efektivnější nehodám předcházet, neţ odstraňovat její následky) a zásady osobní 

odpovědnosti (dbát jak na zdraví své, tak i okolních pracovníků a učinit vše, aby se vyvaroval 

nebezpečí). Pracovníci jsou povinni zúčastnit se školení a o školení se provede zápis             



 

do stavebního deníku. Kaţdý zaměstnanec dbá na svoji ochranu, dodrţuje speciální 

ustanovení při práci ve výškách, musí být na staveništi řádně viděn a pouţívat ochranné 

pracovní pomůcky. Vlivem stavby nedojde k narušení ţivotního prostředí v okolí stavby. 

Stavbyvedoucí seznámí okolní sousedy se zvýšeným hlukem a prašností. Veškeré znečištěné 

automobily budou před vjezdem na asfaltovou komunikaci očištěny. Práce na stavbě budou 

probíhat v době od 8:00 do 20:00. Odpad bude odváţen v kontejnerech na externí skládku. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Technologický postup realizace stropní konstrukce 

 

a) Základní informace. 

b) Materiály. 

c) Pracovní podmínky. 

d) Obecné pracovní podmínky. 

e) Personální obsazení a pouţité stroje a pomůcky. 

f) Pracovní postup. 

g) Jakost a kontrola kvality. 

h) Bezpečnost ochrana zdraví při práci. 

i) Ekologie. 

j) Přílohy. 

 

 

a) Základní informace. 

 

Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt, umístěn na stavební parcele  č. 254 

v obci Šenov u Ostravy. Stropní konstrukce ze systému Porotherm bude vyhotovena tak, aby 

splňovala veškeré poţadavky s ohledem na ţivotní prostředí, ochranu a bezpečnost               

na staveništi, dodrţení technologického postupu a právních předpisů. Celý objekt je vystavěn 

ze systémových prvků Porotherm a zaloţen na základových pásech s přízemím a podkrovím. 

Půdorysné rozměry jsou cca 11 x 11 m včetně zimní zahrady. Po dokončení a zatuhnutí 

keramického stropů bude konstrukce dostatečně únosná, mechanicky odolná a bude slouţit 

jako konstrukce, jeţ umoţňuje pohyb a přenáší veškeré zatíţení do přilehlých nosných 

konstrukcí. 

 

 

b) Materiály. 

 

Stropní konstrukce v rodinném domě bude zhotovena z keramobetonových nosníků POT        

a cihelných vloţek MIAKO. Následným zabetonováním a vloţením prostorové výztuţe 

vznikne spřaţená konstrukce. Vloţky MIAKO uskladníme na paletách na příslušné zpevněné 



 

a odvodněné místo dle výkresu staveniště. Nosníky umístíme na dřevěné podkladky, 

maximálně tři řady nad sebe. Dále ve stropní konstrukci pouţijeme věncovky, výztuţ           

do ztuţujících věnců a tepelnou izolaci proti tepelným mostům. Betonová směs bude 

dopravována v auto domíchávači a za pomocí čerpadel přemístěna na poţadované místo. 

Materiál bude dováţen nákladním automobilem s hydraulickou rukou MAN 26.364 HIAB 288 

EP-4  a vyloţen na příslušné místo. 

 

Spotřeba materiálu: 

Porotherm vloţky -  MIAKO 15/50 PTH - 459 ks - 96 ks/1030 kg na paletě 

Porotherm vloţky -  MIAKO 15/62,5 PTH - 17 ks -  48ks/745 kg na paletě  

Porotherm vloţky -  MIAKO 8/50 PTH - 13 ks -  144 ks/1010 kg na paletě  

Věncovka VT 8/19,5 - 97 ks - 140 ks/144 kg na paletě                                                                                                                                           

Porotherm nosník POT  4500 -  30 ks 

Porotherm nosník POT  3000 -  6 ks  

Porotherm nosník POT  4000 -  1 ks  

Tepelná izolace - extrudovaný polystyren 2000/90/210 – 20 ks 

Monolitický ţelezobetonový věnec - tř.betonu C 16/20 ,4 x R 10mm, třmínky 6 mm / 250 mm 

Beton C16/20 - 7 m3 

 

 

c) Pracovní podmínky. 

 

Na staveništi bude vybudováno provizorní zařízení staveniště. Budou zde prostory              

pro převlíkání pracovníků, pro osobní hygienu, sklad drobného materiálu a kancelář 

stavbyvedoucího.  Oplocení kolem celého staveniště bude provedeno z mobilního zinkového 

oplocení výšky 2 m. Vjezd na staveniště bude z ulice Marxová přes bránu šíře 4 m. Místa      

pro uskladnění výztuţe, vloţek MIAKO, nosníku POT, stojek a věncovek budou řádně 

vyrovnány a odvodněny. Napojení energie bude dle výkresu zařízení staveniště.  

 

Veškeré práce, vyhotoveny před započetím hlavního procesu výstavby stropní konstrukce       

musí splňovat tyto poţadavky. Svislé nosné konstrukce musí být dostatečně vyzrálé, pevné, 

rovné a vodorovné v příslušných odchylkách při délce 8,0m/ ±10 mm. Dále se provede 

kontrola navezeného materiálu, délka, počet kusů, příslušné mnoţství a kvalita. Přejímku 
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staveniště provede stavbyvedoucí se stavebním dozorem. O těchto údajích se vyhotoví 

protokol o převzetí staveniště a vše se zapíše do stavebního deníku. 

 

 

d) Obecné pracovní podmínky. 

 

Práce na konstrukci se nebudou vykonávat za nepříznivých klimatických podmínek.            

Při kladení prvků a následné betonáţi nesmí teplota venkovního vzduchu klesnout pod +5 °C. 

Pokud bude nutná betonáţ v zimním období od 0 aţ -5°C, provedou se nutná opatření jako je 

předehřívání keramických bloků, vody (max 60 °C), malty (o jeden stupeň vyšší). Veškeré 

klimatické jevy a podmínky se zapíší po provedení určité práce do stavebního deníku. 

 

Materiál na staveništi musí být chráněn proti dešti, sněhu a znečištění. Povrch nosných 

konstrukcí stropu musí být řádně očištěn a připraven na pokládku POT nosníku. Nosníky 

nesmí být kladeny do řídké malty. Při přerušení prací a po ukončení směny je nutno ochránit 

prvky před mrazem překrytím tepelnou izolací, nepouţívat PE folie. Betonáţ provádět 

z maximální výšky 1 m. Pracovní spára se provede pouze uprostřed stropních vloţek, nikdy 

ne nad nosníkem POT. 

 

Po provedení konstrukce je nutná ochrana před nadměrným vysoušením, ale také proti dešti. 

Ochranu zajistíme průběţnou kontrolou a následným kropením nebo zakrytím namáhaných 

ploch. 

 

 

e) Personální obsazení a použité stroje a pomůcky. 

 

Obsazení pracovníku: 1x stavbyvedoucí, 5x dělník 

 

povinnosti stavbyvedoucího: připravuje osazení nosníku dle PD, přebírá staveniště, dohlíţí    

na technologický postup, přejímá materiál, dohlíţí na kontrolu a 

bezpečnost práce  

 

dělník: ukládá nosníky a vloţky, provádí betonáţ, ukládaní výztuţe, přísun materiálu, dbá      

na svou bezpečnost s ohledem na příslušná školení 



 

stroje: automobil s hydraulickou rukou MAN 26.364 HIAB 288 EP-4, auto domíchávač 

autočerpadlo SCHWING S 34 X. 

 

pomůcky: zednická šňůra, zednická lţíce, zednická naběračka, zednické kladívko, hladítko, 

metr, ţebřík, vodováhy 80 cm a 200 cm, lať, lešení, hadicová vodováha, ochranné 

rukavice, lékárnička, helma, boty s pevnou podráţkou, montérky, rektifikáční 

stojny, vázací souprava, lešení, kladívko, svářecí souprava 

 

Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o ochranně a bezpečnosti práce. Práce, na kterou 

je nutné míti průkaz, vykonávají pracovníci proškoleni kaţdé dva roky v tomto odvětví.         

O všech proškoleních a průkazech se sepíše zápis do stavebního deníku. 

 

 

f) Pracovní postup. 

 

Před započetím prací si připravíme podpůrné nosné konstrukce. Vyzdíme svislé nosné zdivo 

po úroveň stropu a zároveň osadíme dva válcované profily IPE 240 uloţené do svislých 

nosných konstrukcí. Profily nám tvoří nosnou konstrukci, na kterou se umístí nosníky POT. 

Vymezují nám schodišťový prostor a jsou v úrovni poslední vrstvy cihelných bloků. 

Z důvodu zabránění šíření zvuku konstrukcí pouţijeme těţký asfaltový pás SKLOBIT 40 

MINERÁL, který umístíme na svislé nosné zdivo v prostoru budoucího ţelezobetonového 

věnce. Dbáme na to, aby se pás nenacházel pod tepelnou izolací. Asfaltový pás chrání cihelné 

bloky POROTHERM před natlačení cementové malty dovnitř. Na asfaltový pás naneseme 

cementovou maltu v tloušťce 10 mm, do které se usadí nosníky POT. Nosníky musí být 

usázeny minimálně 125 mm kolmo na nosnou konstrukci. Vzájemné vzdálenosti nosníků jsou 

500 a 625 mm dle projektové dokumentace. Klademe důraz na rozmístění stojek                   

ve vzdálenostech 1,5 m od podpůrných konstrukcí a od nejbliţších stojek. Stojky nesou 

dřevěné hranoly v kolmém směru na uloţení nosníků. Stojky ustavíme pomocí rektifikačních 

šroubu a přednastavíme vzepětí  dle statického výpočtu (1/300 x rozpětí) v mm. Vzepětí musí 

brát ohled na tloušťku keramických vloţek a betonové směsi. Mezi nosníky POT klademe     

na sucho vloţky MIAKO PTH a přitom dbáme, ať nevznikají spáry mezi sousedícími 

vloţkami. Po osazení vloţek provedeme bednění u prostupu, schodišťového prostoru a kolem 

dokola objektu k zajištění věncovek. Po provedení bednění se uloţí tepelná izolace 

ztuţujícího věnce k  přilehlým věncovkám. Před zahájením betonáţe navlhčíme spoje vloţek 
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vodou a přetřeme betonovou směsí C 12/16. Následně vyváţeme výztuţ věnce 4 x R10 + 

třmínky E6/250 mm dle výkresu stropu. V této fázi stropu není moţno chodit přímo             

po vloţkách a je nutné zatíţení rozloţit pomocí dřevěných fošen daných na nosnících 

v kolmém směru. Zatíţení nesmí přesáhnout 1,5 kN /m2. Po přípravě všech nezbytných částí 

konstrukce se poloţí Kari sítě 8/100/100 s přesahem 20 cm. Stropní konstrukce je připravena 

k betonáţi. Betonáţ provádíme v pruzích z výšky maximálně 1,0 m betonem třídy C 12/16. 

Při nutnosti provedení pracovní spáry, se spára provede pouze uprostřed stropních vloţek, 

nikdy ne nad nosníkem POT. Neţ betonová směs zatvrdne, ošetřujeme kropení nebo zakrytím                

před klimatickými vlivy. Odstranění bednění a stojek je moţné aţ po nabití pevnosti betonu 

dle třídy betonu a určená normou ČSN EN 1991-1-1 Zásady navrhování a zatíţení konstrukcí. 

Stojky odstraňujeme nejprve od nosných konstrukcí směrem do středu. Odstraňování 

provádíme v pořadí kaţdé druhé stojky. 

 

 

Schéma postupu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

g) Jakost a kontrola kvality:  

 

KONTROLA 

- rovinnost 

- poţadovaná konzistence 

- pevnost betonu 

- zkouška čerstvého betonu 

- spolupůsobení konstrukce 

- dodávka materiálu 

- uloţení vloţek a nosníků 

- vyvázání výztuţe 

- kontrola stojek 

- těsnost bednění 

 

 

 

VÝSLEDKY KONTROL 

 

Zkoušky betonu  

Laboratorní zkouškou na třech zkušebních krychličkách zjistíme jejich jednotlivé pevnosti, 

dále je porovnáváme.  

Stanovení objemové hmotnosti č.b. ČSN EN 12350-6 (2009) 

Stanovení konzistence - metodou sednutí ČSN EN 12350-2 (2009) 

Stanovení konzistence - metodou rozlití ČSN EN 12350-5 (2009) 

Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN 12390-3 (2009) 

Tvrdost pouţitím odrazového tvrdoměru ČSN 73 1373 (1983), ČSN EN 12504-2 (2002) 

 

 

Podepření stojek  

Stojky musí být umístěny dle projektové dokumentace v maximální vzdálenosti 1,5 m od sebe 

a nosných zdí. 

 

 

 



 

Vyvázání výztuže  

 

Při dodávce rozdělíme výztuţ dle typu, průměru a délky. Pro správné vyvázání dodrţíme krytí 

dle projektové dokumentace za pomocí distančníků. Přesah výztuţe dán projektovou 

dokumentací. Svázání výztuţe pomocí vyvazovacích drátků. 

 

Uložení vložek a nosníků  

 

Hlavní kontrola u nosníků je dbát na správné uloţení délky. Minimální přesah na nosných 

zdech a konstrukcí je 125 mm. Další kontrola nosníků je dle projektové dokumentace osové 

vzdálenosti (500 a 625 mm). U vloţek hlavním kritériem kontroly je dodrţet těsnost 

přilehlých vloţek a správné kolmé nasazení na nosníky. Prasklé nebo jinak vizuálně 

poškozené vloţky nahradíme. 

 

Kontrola dodávky  

 

Při přejímce se kontroluje mnoţství, kvalita, rozměr a stav dodaných částí a konstrukcí. 

Materiál po převzetí musí být doloţen příslušnými doklady a certifikáty. Vše zapíšeme         

do stavebního deníku. 

 

Těsnost bednění 

 

Bednění před pouţitím je třeba natřít odbedňovacím prostředkem. Po zabudování vyzkoušet 

pevnost bednění a vzájemné spojení konstrukce. Pokud vykoná konstrukce nadměrný pohyb, 

je nutné zpevnit rozpěrami a lépe bednění stáhnout. 

 

Hotová konstrukce  

 

Po zatvrdnutí všech vrstev zkontrolujeme tloušťku stropu a betonu. V případě                 

nesrovnalostí, lze případné odchylky kompenzovat vrstvami v podlaze. Konstrukce nesmí 

vykazovat trhliny a nadměrný průhyb po odstranění stojek. 

O provedených zkouškách se sepíše zápis, vyhotoví protokoly a vše se zaznamená                

do stavebního deníku. 

 



 

h) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

Během stavby musí být postupováno v souladu s platnými normami a předpisy. Při provádění 

prací musí být dodrţen zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [1]. Při 

práci na staveništi musí kaţdý pracovník dodrţovat zásady prevence (efektivnější nehodám 

předcházet, neţ odstraňovat její následky) a zásady osobní odpovědnosti (dbát jak na zdraví 

své, tak i okolních pracovníků a učinit vše, aby se vyvaroval nebezpečí) [4]. Pracovníci jsou 

povinni zúčastnit se školení a o školení se provede zápis do stavebního deníku. Kaţdý 

zaměstnanec dbá na svoji ochranu, dodrţuje speciální ustanovení při práci ve výškách, musí 

být na staveništi řádně viděn a pouţívat ochranné pracovní pomůcky. 

 

 

i) Ekologie. 

 

Vlivem stavby nedojde k narušení ţivotního prostředí v okolí stavby. Stavbyvedoucí musí 

seznámí okolní sousedy se zvýšeným hlukem a prašností. Veškeré znečištěné automobily 

budou před vjezdem na asfaltovou komunikaci očištěny. Práce na stavbě budou probíhat 

v době od 8:00 do 20:00. Odpad bude odváţen v kontejnerech na externí skládku. 

 

 

j) Přílohy. 

 

Technický parametry:  

 

1) MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 

 

Typ vozidla 

 
Plachta 

Nosnost 

vozidla 

Max. 

nosnost 

HR 

Max. 

dosah 

HR 

Ložná plocha 

. . tun tun metrů d x š x (v) mm 

MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 ne 11,0 9,8 12,7 6200 x 2450 
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   2) SCHWING S 34 X 

 

Parametr Jednotka Hodnota 

Vertikální dosah (m) 34,0 

Horizontální dosah* (m) 30,0 

Skládání výložníku - R 

Počet ramen - 4 

Dopravní potrubí - DN 125 

Délka koncové hadice (m) 4 

Pracovní rádius otoče ° 550° 

Systém zapatkování - XH 

Zapatkování podpěr - přední (m) 6,21 

Zapatkování podpěr - zadní (m) 5,70 

  * od osy otoče výloţníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Zásady organizace výstavby zaměřené na stropní konstrukci [3]   

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště. 

b) Významné sítě technické infrastruktury. 

c) Napojení staveniště na zdroj elektřiny, vody a odvodnění staveniště. 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav                

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) Uspořádaní a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně vyuţití nových a stávajících objektů. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyţadujících ohlášení. 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

i) Podmínky pro ochranu ţivotního prostředí při výstavbě. 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště. 

 

Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt a bude umístěn na stavební parcele        

č. 254  v obci Šenov u Ostravy. Objekt je situován na rovinném zatravněném terénu bez 

stromové výsadby. Přístup na parcelu bude řešen pomocí vjezdu z ulice Marxová (asfaltová 

komunikace šířky 8 m). Staveniště bude v celém rozsahu parcely investora. Oplocení bude 

provedeno kolem celého staveniště z mobilního zinkového oplocení výšky 2 m. Veškeré 

materiály určené pro stavbu budou dopravovány po místních komunikacích. Staveniště 

nevyţaduje mít vlastní zpevněná parkoviště. Veškeré objekty, skládky, komunikace budou 

provedeny na pozemku investora. 

 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury.  

 

Nebudou brány v potaz. 



 

 

c) Napojení staveniště na zdroj elektřiny, vody a odvodnění staveniště.  

 

Staveniště bude napojeno na staveništní přípojky vody a elektrického proudu. Vše bude 

projednáno a schváleno investorem. Sepíše se dohoda o úhradě spotřeby a vše se doloţí        

do zápisu o převzetí staveniště. Staveniště je napojeno výhradně přes parcelu investora         

na stávající řády. Odvodnění staveniště bude provedeno po provedení výkopů a přebytečná 

voda z pásů bude odvedena do vsakovací šachty v jiţní části parcely dle výkresu situace. 

 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Během stavby musí být postupováno v souladu s platnými normami a předpisy. Při provádění 

prací musí být dodrţen zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [1].               

Na staveništi se nesmí pohybovat cizí nepovolané osoby. Musí být vyznačeno bezpečné 

pásmo pro pohyb osob. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebudou 

realizovány. 

 

 

e) Uspořádaní a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 

 

Uspořádaní staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek      

a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedících území. 

 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů. 

 

Zařízení staveniště bude obsahovat provizorní objekty. Budou se zde nacházet stavební buňky 

pro převlíkání, hygienu, chemické WC, sklad drobných nářadí a kontejner na odpadovou suť. 

Materiály pro realizaci stropní konstrukce budou na staveništi uskladněny na zpevněných 

plochách nebo paletách. Musí být dostatečně chráněny proti klimatickým vlivům a zajištěny 



 

proti podmočení. Pytlové sypké materiály uskladníme do skladovací buňky. Stávající objekty 

se na staveništi nenacházejí. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení. 

 

Zařízení staveniště budou typové stavební buňky osazeny na rostlý terén. Buňky budou 

podloţeny a ustaveny do roviny. Nejsou postaveny na základech, tudíţ nevyţadují stavební 

povolení ani ohlášení. Po dokončení stavebních práci budou tyto kontejnery odvezeny a terén 

upraven. 

 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Při práci na staveništi musí kaţdý pracovník dodrţovat zásady prevence (efektivnější 

nehodám předcházet, neţ odstraňovat její následky) a zásady osobní odpovědnosti (dbát      

jak na zdraví své, tak i okolních pracovníků a učinit vše, aby se vyvaroval nebezpečí) [2]. 

Pracovníci jsou povinni zúčastnit se školení a o školení se provede zápis do stavebního 

deníku. Kaţdý zaměstnanec dbá na svoji ochranu, dodrţuje speciální ustanovení při práci      

ve výškách, musí být na staveništi řádně viděn a pouţívat ochranné pracovní pomůcky. Jsou 

vyznačena ochranná pásma pod stropní konstrukce, kde se nesmí v průběhu prací na stropní 

konstrukci pohybovat osoby. Stavební mechanismy musí být řádně ustaveny a zabezpečeny 

proti větru a manipulaci nepovolaným osobám. Okraje stropní konstrukce musí být opatřeny 

zábradlím. Během stavby musí být postupováno v souladu s platnými normami a předpisy.     

Při provádění prací musí být dodrţen zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [1]. 

 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. 

 

Stavební objekt ani jeho provoz nemá negativní vliv na ţivotní prostředí. Budou pouţity 

technologie a stroje, které nemají vliv a nepoškozují ţivotní prostředí. Rostlá výsadba bude 



 

chráněná dřevěnými fošnami a geotextlilií, vše bude staţeno dráty. S odpady se bude jednat 

podle právních předpisů dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění předešlých 

předpisů. Veškerý odpad bude odváţen v kontejnerech na zabezpečenou externí skládku. 

Příslušné doklady o odvozeném odpadu předloţí stavbyvedoucí u kolaudace stavby. Vlivem 

stavby nedojde k narušení ţivotního prostředí v okolí stavby. Stavbyvedoucí seznámí okolní 

sousedy se zvýšeným hlukem a prašností. Veškeré znečištěné automobily budou                

před vjezdem na asfaltovou komunikaci očištěny. Práce na stavbě budou probíhat v době       

od 8:00 do 20:00. Odpad bude odváţen v kontejnerech na externí skládku. 

 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

 

Lhůta na výstavbu stropní konstrukce bude 4 týdny. Po dokončení konstrukce se provede 

zápis a protokol o předání staveniště. Zařízení staveniště zůstane na staveništi po převzetí 

stropní konstrukce k následný navazujícím pracím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Šenov u Ostravy

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 64 182,60 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,20% 4 750,49

2 Montáž 149 946,62 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 1 660,03 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00

4 Montáž 141,96 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 215 931,21 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 4 750,49

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 220 681,70

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 22 068,20

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 242 749,90

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Stropní konstrukce Porotherm

Dne

09.04.2011

220 681,70

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO



 

 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR         

Stavba:   Stropní konstrukce Porotherm         

Objekt:          JKSO:        

          EČO:        

Objednatel:          Zpracoval:      

Zhotovitel:          Datum:   9.4.2011   
                

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  
HSV Práce a dodávky HSV 

   
214 129,22 

  
3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
6 650,23 

14 011 317998124 
Tepelná izolace ve věnci jakékoliv výšky z polystyrénu tl 
90 mm m2 7,888 239,00 1 885,23 

      "tepelná izolace poižita do věnce u obvodového zdiva"   0,000     

      (9,54*2+9,24*2)*0,21   7,888     

      Součet   7,888     

13 011 417238121 
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou 
POROTHERM v 195 mm bez tepelné izolace m 38,120 125,00 4 765,00 

      "obvodové zdivo"   0,000     

      9,68+9,68+9,38+9,38   38,120     

      Součet   38,120     

  
4 Vodorovné konstrukce 

   
201 373,74 

3 011 411168122 
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm m2 4,125 1 530,00 6 311,25 

      "tl 0,150"   0,000     

      2,75*1,0   2,750     

      "tl. 0,080"   0,000     

      2,75*0,5   1,375     

      Součet   4,125     

1 011 411168123 
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm m2 3,750 1 540,00 5 775,00 

      3,75*1   3,750     

      Součet   3,750     

2 011 411168124 
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 50 cm m2 51,000 1 550,00 79 050,00 

      4,25*12   51,000     

      Součet   51,000     

4 011 411168224 
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 cm m2 2,813 1 420,00 3 994,46 

      4,5*0,625   2,813     

      Součet   2,813     

15 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,205 23 800,00 4 879,00 

      "plocha vnitřního půdorysu v tloušťce 0,06m"   0,000     

      (8,5*8,8-2,75*2,3)*0,06*50/1000   0,205     

      Součet   0,205     

5 011 413941125 
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 24 a vyšší t 3,258 6 340,00 20 655,72 



 

      
" osázení dvou IPE 270 do příček u schodišťového 
prostoru"   0,000     

      4,5*0,362*2   3,258     

      Součet   3,258     

19 133 133834250 
tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení 
průřezu 140 t 3,258 19 700,00 64 182,60 

7 011 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 2,636 2 710,00 7 143,56 

      "obvodové zdivo"   0,000     

      (9,36+8,5)*2*0,28*0,21   2,100     

      "střední zdivo"   0,000     

      8,5*0,3*0,21   0,536     

      Součet   2,636     

8 011 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 19,616 235,00 4 609,76 

      "obvodová stěna"   0,000     

      (9,06*2+9,12*2)*0,21   7,636     

      "schodišťový prostor + prostup"   0,000     

      2,3+2,3+2,75+2,2   9,550     

      0,84+0,84+0,375+0,375   2,430     

      Součet   19,616     

9 011 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 19,616 54,20 1 063,19 

      "obvodová stěna"   0,000     

      (9,06*2+9,12*2)*0,21   7,636     

      "schodišťový prostor + prostup"   0,000     

      2,3+2,3+2,75+2,2   9,550     

      0,84+0,84+0,375+0,375   2,430     

      Součet   19,616     

10 011 417361821 
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 0,132 28 100,00 3 709,20 

      (2,636*50)/1000   0,132     

      Součet   0,132     

  
99 Přesun hmot 

   
6 105,25 

16 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 30,224 202,00 6 105,25 

  
PSV Práce a dodávky PSV 

   
1 801,99 

  
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

   
1 801,99 

11 711 711131101 
Provedení izolace ,ochranná zdí pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou m2 12,552 7,06 88,62 

      "v místě budoucího ztužujícího věnce"   0,000     

      (9,36+8,5)*2*0,28   10,002     

      "střední zdivo"   0,000     

      8,5*0,3   2,550     

      Součet   12,552     

12 628 628331590 
pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 
S40 m2 14,435 115,00 1 660,03 

      12,552 * 1,15   14,435     

17 711 998711201 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 6 m % 3,050 17,49 53,34 

   
Celkem 

   
215 931,21 

 

 



 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Fasáda 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce:  

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

   1  Omítka vápenná          0,015           0,870                      6,0 

   2  Porotherm 44 Si na maltu Porot   0,440           0,099                      5,0 

   3  Stomix AlfaFIX S11           0,003           0,790                     24,0 

   4  Pěnový polystyren 4 (po roce 2     0,140          0,035                     60,0 

   5  Stomix AlfaFIX S1            0,003          0,790                     21,0 

   6  Stomix BetaDEKOR AF-FLEX     0,002          0,700                   145,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 

  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  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,14 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: 0,126 kg/m2,rok 

  (materiál: Pěnový polystyren 4 (po roce 2). 

  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 = 0,0975 

kg/m2,rok 

   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,8670 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 

 

 

 

 



 

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.41 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.8   0.967    58.0 

    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.9   0.967    60.3 

    3    15.5   0.707    12.1   0.509    20.0   0.967    60.3 

    4    15.8   0.615    12.4   0.338    20.2   0.967    60.8 

    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.4   0.967    63.8 

    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.5   0.967    66.6 

    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.5   0.967    68.0 

    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.5   0.967    67.5 

    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.4   0.967    64.0 

   10    15.9   0.598    12.5   0.301    20.2   0.967    61.1 

   11    15.5   0.699    12.1   0.494    20.0   0.967    60.3 

   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.9   0.967    60.6 

           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 



 

 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:  Zastřešení 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

  

 

 



 

Skladba konstrukce 

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

   1  Sádrokarton  0,020       0,220  9,0 

   2  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  95000,0 

   3  Rockwool Airrock LD  0,050       0,041  2,0 

   4  Rockwool Airrock LD  0,200       0,052  2,0 

   5  Jutadach 95  0,0002       0,390  100,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 

  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  =   0,24 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). 

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.97 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.5   0.954    59.0 

    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.6   0.954    61.3 

    3    15.5   0.707    12.1   0.509    19.8   0.954    61.1 

    4    15.8   0.615    12.4   0.338    20.0   0.954    61.4 

    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.3   0.954    64.1 

    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.4   0.954    66.8 

    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.5   0.954    68.1 

    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.4   0.954    67.6 

    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.3   0.954    64.4 

   10    15.9   0.598    12.5   0.301    20.1   0.954    61.7 

   11    15.5   0.699    12.1   0.494    19.8   0.954    61.0 

   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.6   0.954    61.6 



 

           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:  Podlaha  

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  Laminátová podlaha  0,010       0,180  157,0 

   2  Mirelon  0,030       0,038  8114,0 

   3  Železobeton 1  0,065       1,430  23,0 

   4  PE folie  0,001       0,350  144000,0 

   5  Isover EPS Perimetr  0,080       0,034  80,0 

   6  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 

   7  Isover EPS Perimetr  0,150       0,034  80,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 

  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  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,13 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   2,89 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.48 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.9   0.969    57.8 

    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.9   0.969    60.1 

    3    15.5   0.707    12.1   0.509    20.1   0.969    60.2 

    4    15.8   0.615    12.4   0.338    20.2   0.969    60.7 

    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.4   0.969    63.7 

    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.5   0.969    66.5 

    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.5   0.969    68.0 



 

    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.5   0.969    67.4 

    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.4   0.969    64.0 

   10    15.9   0.598    12.5   0.301    20.2   0.969    61.1 

   11    15.5   0.699    12.1   0.494    20.1   0.969    60.1 

   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.9   0.969    60.4 

           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Nízkoenergetický rodinný dům 

Šenov u Ostravy, ulice Marxová 

     , č.kat.       

MUDr. Miroslav Vlk 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Adam Weiss 

Polní 

      /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 

600,0 m
3
 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

411,9 m
2
 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,69 m
2
/m

3
 

Typ budovy bytová 
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,50 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im  

Venkovní návrhová teplota v zimním období e 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m
2
] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m

2
·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m

2
·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 
bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Stěna 178,6 0,14       (     ) 1,00 25,0 

Střecha 115,8 0,19       (     ) 1,00 22,0 

Dveře 2,4 1,10        (     ) 1,00 2,6 

Podlaha 71,2 0,38        (     ) 0,78 21,1 

Otvorová výplň 15,3 1,00        (     ) 1,15 17,6 

Zimní zahrada 24,0 1,10        (     ) 1,00 26,4 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

Celkem 407,3    111,7 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 111,7 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2
·K) 0,27 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m
2
·K) 0,39 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m
2
·K) 0,52 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m
2
·K) 1,12 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m
2
·K) 0,16 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m
2
·K) 0,31 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m
2
·K)) (0,39) 

C – D Uem,rq W/(m
2
·K) 0,52 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m
2
·K) 0,82 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m
2
·K) 1,12 

F – G 1,5·Uem,s W/(m
2
·K) 1,68 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  27.4. 2011 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Adam Weiss 

IČ:         

Zpracoval:       

 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EWG z 13. září 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem. 

 



 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

OBÁLKY BUDOVY 
Nízkoenergetický dům, Šenov u Ostravy 
 

ulice Marxová 

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 132 m
2
 stávající doporučení 

  Cl 

 
 

 
0,3 

 
 

0,6 
 
 

1,0 

 

 

1,5 
 

 

2,0 
 

 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mimořádně nehospodárná 

 

 
 

      
 

 

    0,52 
 

 

      
 

 

      
 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m

2
·K)                                                          Uem = HT / A 

0,27       

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,69 m
2
/m

3
 

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,16 0,31 (0,39) 0,52 0,82 1,12 1,68 

Platnost štítku do       

Datum vystavení štítku 27.4. 2011 

Štítek vypracoval Adam Weiss 
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