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Anotace: 

Dvouplášťové ploché střechy patří mezi konstrukce, které pro svou správnou funkci 

vyžadují pečlivý návrh a správný technologický postup realizace. Pokud nejsou tyto funkce 

naplněny, vede tento stav často k vážným poruchám. 

Diplomová práce se zabývá tímto tématem a řeší návrh, posouzení a technologii 

provádění tohoto typu střechy na objektu bytového domu. Cílem práce je zajištění správné 

funkčnosti dvouplášťové střešní konstrukce, s důrazem na tepelně-technickou problematiku 

těchto konstrukcí. Součástí práce je rovněž položkový rozpočet zkoumané střechy  

a harmonogram stavby v řešené variantě střechy.  

Annotation: 

Double flat roofs are among the structures, which for its proper function require careful 

design and proper implementation of the technological process. If these functions are not met, 

this condition often leads to serious disorders. 

This thesis addresses this issue and resolve design, technology assessment and 

implementation of this type of roof on the apartment house. The goal of this thesis is to ensure 

proper functionality of double-shell roof structure, with emphasis on thermo-technical 

problems of these structures. The work also examined the roof itemized budget 

andconstruction schedule in the variant designed roof. 
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F. Dokumentace stavby 

1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

1.1. Technická zpráva 

1.1.1. Identifikační údaje 

Název stavby:              Bytový dům v obci Razová 

Druh stavby:                Novostavba bytového domu 

Místo stavby:               Obec Razová, hlavní křižovatka 

Okres:                           Bruntál 

Stavební úřad:             Bruntál 

Katastrální území:       Razová 

Katastrální úřad:         Bruntál 

Stavební parcela:         č.633/1 

Kraj:                              Moravskoslezský 

Investor:                        VŠB-TUO, 17. Listopadu 15, Ostrava- Poruba, 708 33 

Vedoucí projektu:        prof. Ing. Kubečková Skulinová Darja, Ph.D. 

Vypracoval:                  Bc. David Babinec 

                                       Viktora Huga 538/17 

                                       Ostrava – Hrabová, 720 00 

1.1.2. Účel a specifikace objektu a zástavby 

Novostavba domu bude po jejím dokončení nabízet 11 bytových jednotek, určených 

k prodeji nebo k pronájmu. Objekt se nachází v okrese Bruntál, konkrétně v obci Razová. 

Stavební parcela je situována na hlavní křižovatce obce, pod číslem 633/1. Dle územního 

plánu obce se jedná o zemědělskou půdu bez zvláštního účelu. Pozemek je rovinatý 

s nepatrným stoupáním cca. 0,5m na 100 m. Porost pozemku tvoří převážně travinatý  

a křovinatý porost bez vzrostlé zeleně. Přístup ke stavbě bude umožněn po nové příjezdové 

komunikaci, napojené na silniční komunikaci č. 452 ze severovýchodu. Pozemek není 

zatížen žádným břemenem nebo omezením, které by ho znehodnocovalo.  
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Dle geologických a hydrogeologických průzkumů byla základová půda zařazena jako 

poměrně dobrá. Charakteristika struktury půdy spadá do jílovito - hlinitých zemin. Hladina 

spodní vody byla zjištěna v dostatečné hloubce proti budoucí základové spáře a to 

v hloubce 6700mm od úrovně ±0,000. Budou tedy přijata standartní opatření proti zemní 

vlhkosti. Dle mapy radonové aktivity České republiky spadá obec Razová mezi oblasti 

s nízkou až přechodnou radonovou aktivitou. Objekt vzhledem ke svému účelu nebude 

oplocen, ale bude ze všech stran otevřen. Budova bude napojena na dodávky elektrické 

energie, pitné vody a odvod kanalizace na místní sítě. Bližší specifikace přípojek viz. 

výkres situace 2.1. 

1.1.3. Architektonické, funkční, dispoziční řešení objektu a okolí 

1.1.3.1. Funkční řešení objektu a jeho okolí

       Nejvhodnější přístup ke stavbě byl zvolen ze severovýchodní strany, odkud se tedy 

napojíme novou přístupovou komunikací ze silnice č. 452. Jelikož se jedná o bytový dům, 

s celkovým počtem 11 bytů, bude nutno navrhnout dostatečný počet parkovacích míst. Dle 

normy ČSN 73 6110 [14] bylo pro objekt stanoveno 18 parkovacích míst + 1 místo pro 

osoby tělesně postižené podle vyhlášky 398/2009 Sb. [3]. U stavby bylo navrhnuto podélné 

parkování o počtu 4+ 1 míst z východní strany objektu a zbývající počet míst byl situován 

do menšího centrálního parkoviště pro 28 automobilů včetně stání pro invalidy. V oblasti 

vstupu na parcelu, budou situovány odpadní kontejnery, pro snadný přístup odvozu 

komunálního odpadu ze silnice č. 452. Samotný objekt bude situován svým delším 

rozměrem souběžně s osou komunikace, s možností další výstavby podobných objektů, 

řazených za sebou. Podrobnosti viz. výkres situace 2.1.    

1.1.3.2. Architektonické a dispoziční řešení

       Objekt je jednoduchého, pravidelného pravoúhlého tvaru, o přibližném rozměru 

27x17 m. a výšky přibližně 14 m. Z konstrukčního hlediska se jedná o čtyř-podlažní, 

částečně podsklepený objekt s plochou střechou. Střešní konstrukci tvoří nevětraná 

jednoplášťová plochá střecha, s odvodněním do vnitřní dispozice. Hlavní vstup do objektu 

je situován ze severní strany z důvodu nejsnadnějšího a nejpřímějšího přístupu 

z venkovních parkovacích ploch a chodníkových komunikací. Vedlejší vstup do objektu je 

situován z jižní strany, tedy ze dvora domu.  
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 Do prvního podlaží objektu je situováno část domovního domovní, tedy 

kočárkárna, víceúčelová místnost a úklidová místnost. Společně s částí domovního 

vybavení je do 1.NP situována dvojice bytů, které jsou přístupné skrze hlavní chodbu. 

První menší byt o velikosti 2+ 1, určeném pro mladé páry či začínající rodiny, druhý byt  

o velikosti 4 + 1 je již připraven pojmout rodiny větší.  V budově je hlavním 

komunikačním prostorem ŽB schodiště a osobní výtah. Skrze tyto komunikační prvky se 

dostaneme do suterénu, kde je situován zbytek domovního vybavení, jako je prádelna se 

sušárnou, technická místnost, sklad, sklepní kóje. Z podzemí je rovněž umožněn přístup  

na dvůr objektu pomocí venkovního přistavěného schodiště.  

 Do dalších pater se dostaneme po předem zmíněných komunikacích. Na druhém 

poschodí (2.NP) se nacházejí již tři bytové jednotky, přístupné ze společné komunikační 

chodby. Po levé straně se nachází bytová jednotka o velikosti 3+1. Ze vstupní haly tohoto 

bytu je možný přístup do všech místnosti, co byt nabízí. Tedy jeden jednolůžkový pokoj  

a jeden dvoulůžkový pokoj, pracovnu, obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou. 

Samozřejmostí je koupelna s odděleným WC. Z obývací místnosti je možný přístup  

na balkón. Další byt je polohován do středu poschodí. Tento byt je menších rozměrů, 

hodící se pro mladé páry.  Nalézá se zde prostorný, dvoulůžkový pokoj, příslušenství, 

zahrnující koupelnu, samostatné WC a úložný prostor ve formě vestavěné skříně. Obývací 

místnost je opět kombinovaná s kuchyní a jídelnou. I když se jedná o menší byt i zde se 

nachází balkón, přístupný jako ve všech bytech přes francouzské okno s posuvnými 

dveřmi. Je to bytová jednotka o velikosti 2+1.  Třetí a zároveň poslední byt druhého patra 

je rozlohou největší. Je určen pro početnější rodinu. Jsou pro ně připraveny dva 

jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový pokoj.  Příslušenství opět tvoří koupelna 

se samostatným WC, úložné prostory ve formě vestavěných skříní a kuchyňský kout, který 

je opět sjednocen s jídelnou a obývací místností. Změna u tohoto bytu nastala v přístupu  

na balkónovou konstrukci, která již není přístupná z obývací místnosti, ale 

z dvoulůžkového pokoje. Všechny tyto místnosti dají dohromady byt o velikosti 4+1. 

 Třetí a čtvrté podlaží je opět přístupné z ŽB schodišťové konstrukce či výtahu. 

Rozvržením a rozlohou bytových jednotek je toto patro shodné s patrem druhým. Z místa 

hlavní podesty je umožněn přístup na střešní konstrukci, pomocí vylezu, který umožní 

provádět údržbu a kontrolu střešního pláště. 
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 Všechny obytné místnosti jsou situovány ke slunečným světovým stranám  

a splňují tak podmínku proslunění obytných místností dle norem ČSN 73 0580-1(2) [2]. 

1.1.4. Orientační  užitné kapacity objektu: 

 Plocha pozemku: 3 772 m2 

            Celková zastavěná plocha budovy: 359,45 m2 

                  Celková nezastavěná plocha budovy: 3 412,55m2

            Užitná plocha bytu č. 1 : 110,16 m2 (3+1) 

                                            č. 2 : 67,00 m2 (2+1) 

                                            č. 3 : 101,33 m2 (4+1) 

Počet bytových jednotek: 11 

 Vnitřní garážová stání: - 

 Venkovní parkovací stání: 18+1 stání 

 Sklepní boxy: 11 

Bytové jednotky jsou navrhnuty v souladu s platnou normou pro obytné budovy dle 

ČSN 73 4301 [1]. 

1.1.5. Technická a konstrukční řešení stavby 

Objekt je klasické zděné nosné soustavy z cihelných tvarovek POROTHERM, 

založených na základových pásech z prostého betonu. Vodorovné nosné konstrukce stavby 

jsou rovněž řešeny v systému POROTHERM. Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová, 

nevětraná, plochá střecha. Fasádu tvoří vnější provětrávaný zateplovací systém.  

1.1.5.1. Zemní práce

 Před započetím hlavních zemních prací bude shrnuta ornice v tloušťce 200 mm 

pomocí dozeru CATERPILLAR D6N LGP (Vradlice=3,18m3), část ornice bude poté 

uskladněna na staveništní skládce pro její pozdější využití (Vornice=355m3) a zbytek 

odvezen a uskladněn na mimo-staveništní skládce (Vornice=320m3). Při skrývce ornice se 

postupuje dle přiloženého výkresu skrývky ornice 3.1. Úroveň podlahy 1NP stavby byla 

stanovena na: ± 0,000=551,930 m.n.m. Pro hloubení jam výkopů a základových pasů

budou použity strojové prostředky s následným ručním začištěním, tyto práce budou 

probíhat dle hloubících schémat (viz. výkresy: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3,6). Pro hloubící práce je 
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navrhnuto rypadlo CATERPILLAR 315 DL s hloubkovou lopatou o objemu 1,03m3. 

Odvoz vykopané zeminy bude zajištěno kontinuálně sestavou sklápěcích nákladních 

automobilů TATRA 815. Pro zajištění stěn výkopů byla zvolena metoda svahování  

a částečně také metoda pažení pomocí ocelových prvků HEB. Dle geologického profilu 

území a vlastností přítomných zemin byl sklonový poměr pro hlavní svahování určen 1:05 

(h:š). V místě výkopu pro výtahovou šachtici, byla  

z důvodu náročnosti svahování zvolena metoda pažení pomocí zaberaněných I profilů

s vodorovnými dřevěnými pažnicemi. Osová vzdálenost I profilů se pohybuje v rozmezí 

1,5 – 2m (uklínování k přírubě pomocí dřev klínů). Samotnou stavební jámu je nutné 

chránit proti dešťovým návalům vody a proto, musíme učinit řadu opatření, jako je zřízení 

násypových hrázek u svahů výkopů, obvodové odvodnění pomocí svahovaných 

výkopových rýh, které jsou vyspárovány směrem ke sběrným studnám (ocelová pažící 

konstrukce 300x300mm), Voda ze sběrných míst se následně odčerpává pomocí čerpadla  

a výtlačného potrubí. Schéma odvodnění stavební jámy, viz výkres 3.7. Hloubka výkopů

stavební jámy objektu, dosahuje postupně tří základních výškových úrovní, které výkop 

rozdělily na 3 výkopové figury: 1figura v hloubce -0,500m  od ± 0,000 (Vfigura1=32,25m3), 

2 figura v hloubce -3,150m od ± 0,000 (Vfigura2=1291,47m3), 3 figura v hloubce -4,5m od ± 

0,000 (Vfigura3=33,76m3), viz výkres výkopů 2.2. Hodnoty upraveného terénu (UT), byly 

stanoveny na -0,3 a -1,25 m od ± 0,000. Vytěžená zemina bude uskladněna na mimo-

staveništní skládce. Veškeré násypy budou zhutněny vrstevnatě na požadovanou hodnotu. 

Pod základovou nosnou desku bude proveden zhutněný štěrkový polštář frakce 0/32 mm  

o tloušťce 200 mm. Zemní práce se řídí normou ČSN 73 6133 [15]. 

   

1.1.5.2. Základové konstrukce

 Jsou provedeny jako pásy z prostého betonu o pevnosti C16/20 MPa. Úroveň

základové spáry byla navrhnuta v úrovni -1,300 (-3,55, -4,9 m) m od ±0,000. Základový pás 

obvodové nosné konstrukce je jednostranně rozšířený dovnitř o 150 mm a šířka celého 

základu je tedy 515 mm. Základové pásy pod vnitřními nosnými stěnami jsou rozšířeny 

oboustranně o 150 mm na celkovou tloušťku 600 mm. Pod jalovým nástupním stupněm 

schodiště v suterénu je provedeno snížení základové desky pro uložení ŽB paty schodišťové 

desky pro její polohovou stabilitu, v úrovni – 3,250m od ± 0,000. 

 Pod základovou deskou bude proveden zhutněný štěrkový polštář pro lepší sedání  

a roznášení zatížení stavby. Betonovou podkladní desku tvoří beton třídy C16/20 s výstužnou 
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sítí KARI 150/150/8 mm v celkové tloušťce desky 150 mm. Prostupy základy vedením 

přípojek inženýrských sítí je součástí projektu TZB budovy, (není součástí DP). 

 Pro zamezení tepelných ztrát objektu bude svislá stěna obvodové základové 

konstrukce zateplena EPS STYROTRADE PERIMETR SD 80mm, kterým je také chráněna 

HI svislé základové stěny, kterou tvoří  BITAGIT 40 MINERAL 5mm. Tepelná izolace je 

vyvedena 300 mm nad UT. Z vnější strany je TI chráněna drenážní fólií, která odvádí 

přefiltrovanou vodu díky separační – filtrační vrstvě FILTEK 300, k drenážnímu odvodovému 

potrubí DN 100 mm, které odvodňuje základovou spáru a přebytečnou vodu odvádí  

do napojené kanalizace. Drenážní potrubí je celo obvodové ve spádu 1,5%. Celá konstrukce 

soklu je zasypána zeminou dle výkresu základů 2.3.  

V místě vstupu do objektu bude zřízena opěrná ŽB zeď (beton C 20/25) pro zajištění 

výškového přechodu mezi úrovněmi -0,3m a -1,25m. Konstrukce opěrné stěny bude započata 

po provedení hlavních základových prací a částečném obsypu objektu. Nejnižší úroveň

základové spáry objektu se nachází v hloubce -2,250m. 

Konstrukce ŽB schodiště v suterénu bude provedena po skončení hlavních 

základových prací. Základová spára schodišťové konstrukce bude ležet v hloubce -3,550m. 

Použitý materiál je shodný s opěrnou stěnou. 

Bližší specifikace viz výkres základů 2.3.   

1.1.5.3. Svislé nosné konstrukce:

 Obvodovou nosnou konstrukcí stavby tvoří cihelné tvarovky POROTHERM 36,5 

P+D, pevností P 15, na maltu TI HASIT MauerMortel 830 M10, součásti dodávky jsou  

i rohové poloviční či jiné doplňkové tvarovky. Tloušťka malty v ložných spárách je 12 mm. 

První řada tvarovek (zakládací vrstva) je založena na zakládací maltu POROTHERM Profi 

AM pevnosti M15. Vnitřní nosné zdivo tloušťky 300 mm tvoří tvarovky POROTHERM 30 

P+D, P15, Hasit MauerMortel 920 M10. Příčkové zdivo tvoří tvarovky POROTHERM 11,5 

P+D a 8 P+D na maltu Hasit MauerMortel 950 M10 10. Kotvení k nosným stěnám probíhá 

pomocí ocelových pásků, vložených do každé druhé ložné spáry. Pro konstrukci parapetního 

schodu francouzského okna jsou použity tvarovky POROTHERM 50 HI CB. Konstrukci 

atikového zdiva tvoří tvarovky POROTHERM 24 P+D a 14 P+D na maltu Hasit MauerMortel 

950 M10 10.  
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1.1.5.4. Vodorovné nosné konstrukce

   Hlavní nosnou stropní konstrukcí tvoří strop POROTHERM tloušťky 250 mm, 

skládající se ze stropních keramicko-betonových nosníků POROTHERM POT, s výplní 

keramických vložek MIAKO  19/50 PTH. 190/62,5 PTH. Světlá rozpětí nosníků jsou 500 

respektive 625 mm. Zmonolitnění této sestavy proběhne pomocí betonu C 20/25 do tloušťky 

betonové vrstvy 60 mm. Uložení stropních nosníku na nosnou zeď je 125mm na každé straně

na těžký asfaltový pás GLASBIT, do cementové malty. Při uložení na překlady se asfaltový 

pás vynechává. V případě prostupu stropem je třeba provést výztužné žebro kotvené  

do postranních nosníků. Nosnou konstrukci žebra tvoří výztuž 4 x Ø10 mm a konstrukční 

třmínky z Ø6 uložené na tvarovce MIAKO 8/50 PTH, 8/62,5 PTH. Pro rozpětí stropu  

nad 6000 mm se uprostřed vytvoří ztužující žebro z výztuže 4 x Ø10 mm a konstrukční 

třmínky z Ø6 po 400 mm, celá konstrukce je uložená na tvarovce MIAKO 8/50 PTH, 8/62,5 

PTH. V místě střešního vylezu v 4.NP, bude potřeba stropní nosník POT (dl. 1750mm) 

rozdělit na segmenty o délce 850 resp. 900mm. Pro zajištění tuhosti bude v místě provedena 

dvojice ztužujících žeber, tvořených vloženým ocelovým L profilem 75/50/6mm.   

Balkonové konstrukce tvoří ŽB deska o tl. 160 mm, vyložená 1420 mm. Přerušení 

tepelného mostu vlivem napojení balkonové konstrukce dojde použitím tepelně izolačního 

nosného prvku SHOCK ISOKORB KB50-CV30, mocnost izolační vrstvy prvku je 80 mm. 

Pro odizolování jedné balkonové konstrukce je zapotřebí 3ks nosníku (délka 1 nosníku 1000 

mm), celkově je zapotřebí 27 ks. 

ŽB obvodový věnec  je po celém svém obvodě zateplen 80 mm EPS STYROTRADE 

100 F, viz příloha výpis prefabrikátů. 

Překlady v celém objektu jsou tvořeny systémovými překlady POROTHERM 7  

o profilu 70 x 238 mm, vyskládaných do patřičných sestav pro nosné zdivo tl. 365 mm (4 x 70 

mm + TI 80 mm), 300 (4 x 70 mm). Do sestavy nad otvory v nosné obvodové stěně se vkládá 

TI 80 mm EPS STYROTRADE 100 F pro přerušení tepelného mostu konstrukce v místě

napojení okna. V bytových prostorách jsou nad okny použity předokenní roletové, žaluziové 

překlady POROTHERM, skládající se z tepelně izolačního prvku VARIO R pro uložení 

roletového či žaluziového truhlíku a překladu POROTHERM VARIO. Skladba a přesný počet 

prefabrikovaných stropních a překladových dílců viz. příloha výpis prefabrikátů. 
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1.1.5.5. Schodišťová konstrukce

 Dvouramenné schodiště tvoří ŽB monolitická desková konstrukce s podestovým 

nosníkem 200x250mm. Jednotlivé stupně jsou vytvořeny nadbetonávkou schodišťového 

ramene. Šířka schodišťového ramene je 1400 mm, stejně jako šířka schodiště vedlejší 

podesty. Schodiště vedoucí z 1.PP do 1.NP obsahuje celkem 16 stupňů, každé rameno má 8 

stupňů o rozměru schodišťového stupně 165,6x300 mm. Schodiště do zbývajících NP 

obsahuje 20 stupňů, tedy na každé rameno 10 stupňů, s výškou schodišťového stupně 162,5 

mm x 305 mm.  

Podzemní předložené ŽB schodiště pro vstup na dvůr, je konstrukčně provedeno jako 

samonosný celek, kdy hlavní nosná ŽB stěna konzolově vynáší stupně společně s podestou. 

Schodiště je dilatačně (50mm) odděleno od základu budovy. Rozměr stupně je 8x175x280mm 

1.1.5.6. Plochá střecha

 Jedná se o lehkou jednoplášťovou, nevětranou, plochou střechu. Odvádění srážkových 

vod probíhá dovnitř dispozice přes střešní vpustě o průměru stanoveném dle ČSN 75 6760 [4] 

na DN 90 mm. Pro návrh spadových rovin střechy byla použita metoda různých spádů. 

Skladba konstrukce střechy:  

- Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem ELASTEK COMBI 40 

- Podkladní asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, mechanicky kotvený 

- Desky EPS 150S, 200mm, lepeny AOSI  

- Parozábrana z asfaltového pásu FOALBIT AL S40, lepena za horka 

- Penetrační asfaltový nátěr ALP 

- Spádová vrstva z keramzitbetonu 50-190mm 

- Stropní konstrukce POROTHERM 250 mm 

- Omítka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 

 Pro správné vedení a navázání na atiku je v tomto místě použit atikový klín o rozměru 

80 x 80 x 1000 mm z minerální plsti ISOVER. HI se v tomto místě nelepí, zůstává volnou.   
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1.1.5.7. Komín

 Pro připravenost objektu na více variant možností ohřevu TUV, vytápění. Pro tyto 

účely je v technické místnosti navrhnut jedno-průduchový komínový systém SCHIEDEL  

o vnějším rozměru 380 x 380 mm a rozměru komínového průduchu 120 mm. Komín je 

vyveden na střechu ve výšce 1 000 mm nad hranou atiky pro dobrý odtah spalin. 

1.1.5.8. Podlahy

 Podlahy v celém objektu jsou navrženy s ohledem na správnou funkčnost, účelnost, 

bezpečnost jednotlivých prostor. K jejich konstrukci je využito ekologicky a hygienicky 

nezávadných materiálů, zajišťující dlouhou odolnost, životnost, pevnost, dobré tepelné  

a zvukové izolační vlastnosti. 

Legenda podlah:  

P1 Epoxidová stěrka

- Vrstva epoxidové stěrky 5 mm 

- Betonová mazanina vyztužená KARI síti 100/100/6 mm, tloušťka 50 mm 

- Separační PE folie 

- TI EPS STYROTHERM + 100, tloušťka 140 mm 

- HI BITAGIT 40 MINERAL 5 mm 

     P2 Keramická dlažba

- Keramická dlažba 8 mm 

- Lepící tmel 2 mm 

- Podkladní betonová mazanina 45 mm 

- Separační PE folie 

- TI EPS STYROTHERM + 100, tloušťka 140 mm 

- HI BITAGIT 40 MINERAL 5 mm 

P3 Teracová dlažba

- GRANEX 20 mm 

- Lepící tmel 10 mm 

- Podkladní betonová mazanina 45 mm 

- Separační PE folie 

- TI EPS STYROTHERM + 100, tloušťka 120 mm 

- HI BITAGIT 40 MINERAL 5 mm 
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P4 PVC podlaha

- Povlak PVC 5 mm 

- Lepidlo THOMSIT L 290 2 mm 

- Podkladní betonová mazanina 48 mm  

- Separační PE folie 

- TI EPS STYROTHERM + 100, tloušťka 140 mm 

- HI BITAGIT 40 MINERAL 5 mm 

P5 Teracové schodovky   

- Teracová schodovka GRANEX 20 mm 

- Lepicí tmel 10 mm 

- ŽB schodišťová konstrukce 

P6 Laminátová podlaha

-  Laminátová podlaha 8 mm 

-  Podkladní podložka MIRELON 2 mm 

-  Podkladní betonová mazanina 40 mm 

-  Separační PE folie 

-  Izolace ROCKWOOL STEPROCK ND 50 mm 

-  Stropní konstrukce POROTHERM 250 mm 

P7 Keramická dlažba

- Keramická dlažba8 mm 

- Lepící tmel 2 mm 

- Podkladní betonová mazanina 56 mm 

- Separační PE folie 

- Izolace ROCKWOOL STEPROCK ND 50 mm 

- Stropní konstrukce POROTHERM 250 mm 

  

P8 Teracová podlaha

- Teracová dlažba GRANEX 20 mm 

- Lepící tmel 10 mm 

- Podkladní betonová mazanina 40 mm 

- Separační PE folie 
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- Izolace ROCKWOOL STEPROCK ND 30 mm 

- Stropní konstrukce POROTHERM 250 mm (ŽB podestová deska) 

P9 Keramická balkonová podlaha

- Venkovní keramická dlažba na lepidlo 10 mm 

- Kontaktní drenáž 

- Roznášecí vrstva cementového potěru 

- Drenážní vrstva 

- HI GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

- Spádová vrstva lehčeného betonu 50 – 20 mm 

- ŽB balkonová deska 160 mm 

1.1.5.9. Hydroizolace

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je provedena z jednoho asfaltového, 

modifikovaného pásu typu BITAGIT 40 MINERAL, který je natavený na podkladní 

betonovou desku, na kterou byl předem proveden vhodný penetrační nátěr ALP (shodný 

postup i na svislé základové zdi). Hrany jednotlivých izolačních pásů se musí překrývat  

o 150 mm. Izolace je vyvedena a zatáhnuta na svislou základovou stěnu, na kterou je 

nataven další izolační pás a vyveden nad upravený terén 

do výšky +0,300 m, opět s dodržením požadovaných přesahů. 

  Hydroizolace balkonové konstrukce je provedena z modifikovaného, asfaltového 

pásu typu HI GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Na penetrovaný podklad z lehčeného 

betonu (spádová vrstva), HI je zatáhnuta až k okennímu rámu přes schodový parapet, kde 

je v místech zlomu nutné provést fabion z cementové malty a provést patřičné zdvojení HI 

u tohoto detailu pro její správnou funkčnost.

  Fasádu objektu tvoří provětrávaný, zateplovací systém s obkladem 

z dřevocementových desek. Z důvodu možnosti proniknutí vlhkosti do větrané mezery, kde 

se nachází izolace z minerální vlny ISOVER HARDSIL a při jejich kontaktu by mohlo 

dojít k nežádoucím účinkům, tedy k proniknutí vlhkosti do konstrukce, kde může dojít  

ke vzniku plísní, následně ke škodám uvnitř interiéru, vlivem zvýšené vlhkosti. Z tohoto 

důvodu je na tepelné izolaci provedena pojistná hydroizolace HP PK–FOL FASADE, která 

brání vniknutí vody z venku dovnitř do konstrukce, ale umožňuje průchod vodní páry  

ze vnitřních prostor objektu ven. Hydroizolace se kotví pomocí mechanických 

polyetylenových kotev spolu s tepelnou izolací k nosnému podkladu. 
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  Hydroizolace ploché střechy je provedena jako dvouvrstvá, kdy spodní podkladní 

modifikovaný, asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je mechanicky 

přikotven do spádové vrstvy z keramzitbetonu. Svrchní asfaltový pás ELASTEK COMBI 

40 s posypem se na něj celoplošně nataví. Přesahy jednotlivých asfaltových pásů musí být 

provedeny po spádu střešních rovin minimálně o 120mm. 

   

1.1.5.10. Tepelná izolace – zvuková izolace

Tepelná izolace podlah nad terénem bude provedena pomocí EPS ISOVER 100S o 

tloušťce 120 - 140 mm. Zateplení svislé základové stěny a základu zajištěno pomocí EPS 

PERIMETR SD 80 mm přilepeného k podkladu pomocí lepící stěrky BAUMIT. TI je 

vytažena nad úroveň terénu o 300 mm. Tepelná izolace provětrávaného, zateplovacího pláště

je z minerální vlny ISOVER HARDSIL tl. 100 mm, která bude kotvena k podkladu pomocí 

polyetylenových kotevních prvků. Zateplení obvodového ŽB věnce bude provedeno 

z fasádního EPS 100 F v tloušťce 80mm. Tepelnou izolaci střešního pláště tvoří desky EPS 

150S o tloušťce 200mm. Střešní EPS desky budou lepeny za horka  AOSI na sraz.

1.1.5.11. Úprava vnějších povrchů

Převážnou část fasády tvoří provětrávaný zateplovací systém, s dřevocementovým 

obkladem CEMBRIT CEMBONIT FDA – OKR. Fasádní desky jsou neseny nosným 

podkladním ocelovým roštem, který je pomocí ocelových konzol kotven do nosné obvodové 

stěny. Světlá vzdálenost mezi svislými ocelovými nosníky je cca 590 mm. Do mezery se 

vkládá tepelná izolace z minerální vlny ISOVER ORSIL HARDSIL 100mm, která je 

mechanicky kotvena do obvodové stěny spolu s pomocnou hydroizolační folií PK-FOL HP 

FASADE pomocí polyetylenových kotevních prvků. Na 1 m2 je použito cca 5 kusů kotev. 

Mezi fasádními obkladními deskami a tepelnou izolací je průběžná větrací mezera, vzniklá 

mezi svislými ocelovými podporami OCELOVÉHO ROŠTU. Desky jsou kotveny na ocelový 

nosný rošt pomocí ocelových šroubů 4,8x30 mm na pryžových podložkách. Na ocelový 

nosník se ukládá pomocný pryžový pás šířky 74 mm pro lepší kontakt desek s nosným 

systémem. Velikost mezery mezi jednotlivými deskami se pohybuje okolo 8 mm. Plán 

pokládky je navrhnut a proveden specializovanou firmou CEMBRIT. Realizaci provádějí 

pracovnívi seznámení s tímto systémem. 
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Skladba pláště: 

- Desky CEMBRIT CEMBONIT FDA 8mm 

- Větrací vzduchová mezera 40 mm 

- Pojistná HI PK-FOL HP FASADE 

- Vláknitá tepelná izolace z minerální vlny ISOVER ORSIL HARDSIL 100 mm 

- Nosná obvodová zeď z cihelných tvarovek POROTHERM 36,5 P+D 

- Jádrová omítka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 

- Štuková omítka BAIMUT 3 mm 

- Nátěr PRIMALEX FORTISSIMO / PLUS 

Sokl stavby je zateplen izolací EPS PERIMETR SD tl. 80 mm a to po celé výšce základů, až 

300 mm nad úroveň upraveného terénu (UT). Je zde provedena fasádní omítková konstrukce 

následujícího složení: 

Skladba svislé stěny u soklu stavby: 

- Fasádní nátěr BAUMIT, světle šedý 

- Silikonová omítka BAUMIT, 3 mm 

- Lepící stěrka BAUMIT + výztužná sklo-textilní síťovina BAUMIT 

- EPS PERIMETR 80 mm 

- Hrubo-vrstvá stěrka 2K BAUMIT 

- HI BITAGIT 40 MINERAL, 5 mm 

- Nosná obvodová zeď z cihelných tvarovek POROTHERM 36,5 P+D 

- Jádrová omítka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 

- Štuková omítka BAIMUT 3 mm 

- Nátěr PRIMALEX FORTISSIMO / PLUS 

 V místech předokenních rolet či žaluzií není možno instalovat fasádní desky CEMBRIT nebo 

TI z minerální vlny z důvodu nemožnosti kotvení do předokenního kastlíku. Jako ochranu 

konstrukce zde tvoří kontaktní zateplení pomocí EPS 100 F tl. 100m  přesahují  kastlíkovou 

předokenní konstrukci o 250 mm, z důvodu náležitého přilepení TI k této oblasti: 
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Skladba svislé stěny u nadpraží oken se žaluziovým nebo roletovým kastlíkem: 

- Fasádní nátěr BAUMIT, světle šedý 

- Silikonová omítka BAUMIT, 3 mm 

- Lepící stěrka BAUMIT + výztužná sklo-textilní síťovina BAUMIT 

- EPS STYROTRADE 100 F, 100 mm 

- Hrubo-vrstvá stěrka 2K BAUMIT 

- Tepelně izolační prvek VARIO R  

- Spřažený překlad VARIO 

- Jádrová omítka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 

- Štuková omítka BAIMUT 3 mm 

- Nátěr PRIMALEX FORTISSIMO / PLUS 

       

1.1.5.11. Úprava vnitřních povrchů

Skladba vnitřní omítkové konstrukce: 

- Jádrová omítka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 

- Štuková omítka BAIMUT 3 mm 

- Nátěr PRIMALEX FORTISSIMO / PLUS 

Obklad stěn místností příslušenství bytů a prádelny v přízemí je proveden do výšky 2000 mm, 

bílým ozdobným keramickým obkladem značky RAKO. Dlaždice jsou lepeny na jádrovou 

omítku POROTHERM UNIVERSAL 10 mm, vodotěsným lepícím tmelem  CERESIT C 26, 

vzniklé spáry jsou poté vyplněný spárovací cementovou hmotou CERESIT  CE 40 

AQUASTATIC. 

Skladba vnitřní obkladové konstrukce: 

- Jádrová omítka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 

- Flexibilní lepidlo na dlažbu CERESIT C 26, 5mm 

       - Dlažba RAKO, 10 mm, spárovací hmota CERESIT  CE 40 AQUASTATIC 
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1.1.5.12. Truhlářské výrobky

Přesný výpis truhlářských výrobků viz příloha výpisu truhlářských prvků.  

Pro docílení přírodního vzhledu jsou veškeré vnější truhlářské konstrukce a výrobky 

v odstínu dubu, pokud se však tato barva nenachází v možnostech provedení daného prvku  

od výrobce, bude zvolen nejvíce se blížící barevný odstín. Skleněné výplňové prvky oken 

tvoří tepelně izolační trojsklo s tepelným součinitelem prostupu tepla U=0,7W/m2K.  

Pro vyplnění skleněné plochy vnějších dveřních konstrukcí je použito tepelně izolační 

dvojsklo s tepelným součinitelem prostupu tepla U=1,0W/m2K. Veškeré výplně otvorů jsou 

navrhnuty s přihlédnutím na provozní, technické a účelové podmínky jednotlivých prostorů. 

Pro větší bezpečnost objektu jsou ve dveřních otvorech 1.NP je navrženo bezpečnostní 

kování, přičemž dveřní vstupy do bytů jsou vyřešeny jako bezpečnostní. V místnostech 

s možným výskytem ohně jsou navrženy požárně bezpečné dveře, technická místnost atd. 

1.1.5.13. Zámečnické výrobky

Přesný výpis zámečnických výrobků: viz příloha výpis zámečnických výrobků.  

 Veškeré prvky vnějšího osvětlení jsou provedeny se svrchní nerezovou úpravou, 

konstrukce zábradlí v objektu bude tvořena systémem hliníkového zábradlí s eloxovaným 

povrchem v nerezovém provedení. Balkonové výplně tvoří tabule bezpečnostního skla.  

                               

�1.1.5.14. Klempířské výrobky

Přesný výpis klempířských výrobků: viz příloha výpis klempířských výrobků. 

Jako materiál oplechování atiky je navržen ocelový pozinkovaný plech, opatřený svrchním 

světle šedým, odolným nátěrem proti korozi. Konstrukci vnějších parapetů tvoří tažený hliník 

se svrchní stříbrnou eloxovanou vrstvou. 

1.1.5.15. Vzduchotechnika a klima místností

Místnosti všech obytných prostorů budou přímo odvětrávány přes okenní otvory, tedy 

přirozenou cestou. Pro odvětrání vedlejších místností bez oken, jako jsou koupelny, WC, 

sklepy bude navržen systém podtlakového větrání pomocí PVC potrubí DN 100 mm, vedoucí 

pod stropem a skryto pod sádrokartonovou konstrukcí na ocelovém plechovém roštu. Na tuto 

soustavu jsou rovněž napojeny kuchyně – digestoře. Svislé potrubí je vedeno obezděnou 

šachticí nad střechu, kde se o výměnu vzduchu stará ventilační hlavice Turbo - Ventura 150. 

Detailní popis větrací soustavy je součástí řešení projektu vzduchotechniky, který není 

součástí řešení diplomové práce. 
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1.1.5.16. Domovní Inženýrské sítě

Veškeré svislé domovní rozvody budou vedeny obezděnými instalačními šachticemi. 

Kanalizace byla navržena jako jednotná, kdy ke spojení dešťového odpadního potrubí  

a splaškové kanalizace dochází v instalační šachtici mimo objekt. Ohřev TUV probíhá 

pomocí centrální elektrického kotle umístěného v technické místnosti, napojení na komínové 

těleso SCHIEDEL. Přesný návrh domovního technologického zařízení budovy není součástí 

řešení diplomové práce. 

1.1.5.17. Venkovní inženýrské sítě

Objekt bude napojen na uliční řád kanalizace, vodovodu a elektrické energie, vedoucí 

v chodníku podél osy silniční komunikace č. 452. Revizní, betonová šachtice kanalizace 

průměru 800 mm bude umístěna před objektem. Přípojka elektřiny bude napojena  

na podzemní vedení elektrické energie a vyvedena do hlavního domovního rozvaděče 

s elektroměrem, nacházející se ve zděné skříni u vstupu do objektu. Přesný návrh 

technologického zařízení budovy není součástí řešení diplomové práce. 

1.1.5.18. Úpravy venkovního prostoru

Kolem celé stavby bude proveden okapový chodník šířky 1000 mm z betonových dlaždic  

o rozměru 500 x 500 x 50 mm. Chodník je proveden v  2%  spádu od líce budovy pro odvod 

srážkové vody mimo svislou stěnu objektu. K vyrovnání výškového rozdílu 1.NP 

k upravenému terénu, tedy -0,300 m od ±0,000, bude zhotovena terénní rampa ve sklonu 12 

%, vyhovující vyhlášce 398/2009 Sb.[3]. Chodník je lemován betonovým obrubníkem  

o rozměru 50 x 250 x 1000 mm, uloženého do zavlhlé betonové směsi, jeho horní hrana lícuje 

s povrchem dlažby. 

Skladba chodníkové komunikace: 

- Betonová dlažba 500 x 500 x 50 mm, zásyp křemičitým pískem 

- Lože ze štěrkové drti, frakce 4/8 mm, tl. 50 mm 

- Podkladní štěrková drť z frakce 8/16 mm 

- Rostlý terén, zásyp zeminou, atd. 
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Skladba chodníkové komunikace: 

- Betonová zámková dlažba tl. 80mm, zásyp křemičitým pískem 

- Lože ze štěrkové drti, frakce 4/8 mm, tl. 50 mm 

- Podkladní štěrková drť z frakce 8/16 mm, 250 mm 

- Filtrační vrstva štěrkopísku frakce 0/22 mm 

- Rostlý terén, zásyp zeminou, atd. 

1.1.6. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů

Veškeré stavební konstrukce musí splňovat požadavky vyhlášky číslo 151/2001 Sb, 

[5] a jsou navrhnuty v souladu s platnými normami a předpisy ČSN 73 0540 [6]. 

Výplně okenních otvorů jsou navrhnuty profilu Eurookna IV 78 s tepelně izolačním 

trojsklem s deklarovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Ug=0,93 W/m2K od výrobce. 

Při uložení do stavebního otvoru je potřeba dbát na dobré venkovní odizolování, tj. zaplnění 

vzniklé spáry u ostění izolační PUR pěnou. Zvenčí je třeba provést zateplení venkovní špalety 

okna. Podobná úprava se týká i venkovních dveřních otvorů. 

Pomocí programu TEPLO 2009, SVOBODA Z. byly provedeny tepelně-technické 

posudky typových konstrukcí, které z hlediska tepelné techniky představují nejproblémovější 

oblasti. Byly vybrány: obvodová stěna, stěna v suterénu, plochá střecha, podlahy na terénu, 

styk základu se zeminou. Výsledky posudků viz: příloha tepelně-technické posudky. 

1.1.7. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydro-

geologického průzkumu. 

 Z výsledků inženýrsko-geologického a hydro-geologického průzkumu vyplynulo, že 

základové podmínky parcely jsou poměrně nenáročné, kdy zeminu tvoří hlinito – jílovité 

zeminy a hladina spodní vody byla zjištěna v dostatečné vzdálenosti od budoucí základové 

spáry (-6,700m od úrovně 1.NP). Úroveň radonové aktivity je v nízkých mezích a proto není 

třeba navrhovat žádná výrazná radonová protiopatření.  

Základy jsou provedeny jako pásy z prostého betonu pevností C16/20 MPa. Úroveň

základové spáry byla navrhnuta v úrovni -1,300 (-3,55m, -4,9m) od ±0,000. Základový pás 

obvodové nosné konstrukce je jednostranně rozšířený dovnitř o 250 mm a šířka celého 

základu je tedy 615 mm. Základové pásy pod vnitřními nosnými stěnami jsou rozšířeny 

oboustranně o 150 mm na celkovou tloušťku 600 mm.  
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 Pod nosnou základovou deskou byl proveden zhutněný štěrkový polštář pro lepší 

sedání a roznášení zatížení stavby. Betonovou podkladní desku tvoří beton třídy C16/20 

s výstužnou sítí KARI 150/150/8 mm v celkové tloušťce desky 150 mm.  

 Pro zamezení tepelných ztrát objektu bude svislá stěna obvodové základové 

konstrukce zateplena EPS STYROTRADE PERIMETR SD 80mm, kterým je také chráněna 

HI svislé základové stěny, kterou tvoří  BITAGIT 40 MINERAL 5mm. Tepelná izolace je 

vyvedena 300 mm nad UT. Z vnější strany je TI chráněna drenážní fólií, která odvádí 

přefiltrovanou vodu díky separační – filtrační vrstvě FILTEK 300, k drenážnímu odvodovému 

potrubí DN 100 mm, které odvodňuje základovou spáru a přebytečnou vodu odvádí do 

napojené kanalizace. Drenážní potrubí je celo obvodové ve spádu 1,5%.  

1.1.8. Vliv stavby na životní prostředí 

Objekt svým vzhledem nijak nenarušuje integritu okolí. K jeho stavbě byly použity 

materiály ekologicky nezávadné s výrobcem garantovanými tepelnými, zvukovými  

a hygienickými vlastnostmi. Likvidace odpadů bude probíhat tříděným způsobem do předem 

připravených nádob mimo objekt. Při samotné stavbě se musí počítat se zvýšenou prašností  

a hlukem, před kterým bylo okolní obyvatelstvo seznámeno a po podepsání příslušných 

dokumentací se zahájením stavebních prací souhlasilo. Dodavatel musí zajistit čistění všech 

vozidel účastnící se výstavby, aby neznečišťovaly okolní komunikace. Veškerý stavební 

odpad bude zlikvidován předepsaným způsobem od výrobce. Dále se zaručuje zachování 

nočního klidu od 10 hodiny večerní do 6 hodiny ranní. 

1.1.9. Dopravní řešení 

Nejvhodnější přístup ke stavbě byl zvolen ze severovýchodní strany, odtud tedy dojde 

k napojení nové přístupové komunikace ze silnice č. 452. Jelikož se jedná o bytový dům, 

tudíž bydlení pro více rodin, byla tedy navržena parkovací stání o kapacitě 18 +1 automobilů. 

Podélná stání byla umístěna z východní strany a centrální parkovací plochy z jižní strany.  

Do oblasti vjezdu na pozemek byly situovány odpadní kontejnery, pro snadný přístup odvozu 

komunálního odpadu. Hlavní přístupovou komunikací objektu je chodník z betonové dlažby 

vedoucí kolem parkovacích stání, až k hlavnímu vstupu ze severní strany. Pro snadný přístup 

na dvůr za domem jez objektu umožněn přístup skrze předložené schodiště. Podrobnosti viz 

výkres situace 2.1. 
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1.1.10. Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí a radonová protiopatření 

Parcela stavby se nachází v oblasti na rovinatém území, bez výskytu poddolování, 

záplavových událostí, či jiných přírodních katastrof. Úroveň radonové aktivity je v nízkých 

mezích a proto není třeba navrhovat žádná výrazná radonová protiopatření. 

1.1.11. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu a v souladu s obecnými 

požadavky na výstavbu pozemních staveb podle zákona č.499/2006 Sb. [7] a vyhlášky, 

501/2006 Sb. [8], pojednávajících o územně-právních vztazích. Vzhledem k velikosti objektu 

byla také respektována norma ČSN 73 0833 [9] o požární bezpečnosti staveb pro bydlení  

a ubytování. Vzhledem k charakteru budovy byla také respektována norma ČSN 73 4301 [1]   

pro obytné budovy. Stavební výkresy byly kresleny dle obecných předpisů a předepsaných 

náležitostí podle normy ČSN 01 3420 [10]. Při provádění stavebních prací musí být 

respektovány požadavky na BOZP, jmenovitě vyhláška č. 591/2006 Sb. [11] o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 362/2005 Sb. [12] o bližších 

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

z výšky nebo do hloubky, dále zákon č. 309/2006 sb. [13] o bezpečnosti a ochraně zdraví  

při práci. Použité normy a vyhlášky jsou platné ve znění pozdějších právních předpisů.  

Všichni pracovníci musí být se všemi  předpisy obeznámeni a řádně proškoleni pracovníky 

BOZP. Na staveniště je umožněn přístup pouze povolaným osobám. 

1.2. Výkresová dokumentace

Seznam a označení přiložené výkresové dokumentace: 

1.1 Studie stavby, M 1:200 

2.1 Situace stavby, M 1:200 

2.2  Výkopy, M 1:50 

2.3  Základy, M 1:50 

2.4  Půdorys 1. PP, M 1:50 

2.5  Půdorys 1. NP, M 1:50 

2.6  Půdorys 2. NP, M 1:50  

2.7  Půdorys 3. NP, M 1:50 

2.8  Půdorys 4.NP, M 1:50 

2.9  Skladba stropu nad 1. PP, M 1:50 
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2.10 Skladba stropu nad 1. NP , M 1:50 

2.11 Skladba stropu nad 2. NP , M 1:50 

2.12 Skladba stropu nad 3. NP , M 1:50 

2.13 Skladba stropu nad 4. NP, M 1:50 

2.14 Varianta A: Jednoplášťová plochá střecha, M 1:50 

2.15 Varianta A: Detaily jednoplášťové ploché střechy, M 1:10 

2.16 Varianta B: Dvouplášťová plochá střecha, M 1:50 

2.17 Varianta B: Pohled na dvouplášťovou plochou střechu, M 1:50 

2.18 Varianta B: Detaily dvouplášťové ploché střechy 

2.19 Varianta B: Detail ukončení cihelné příčky u vazníkové střechy, M 1:10 

2.20 Varianta A: Podélný řez A – A‘ 

2.21 Varianta A: Příčný řez B – B‘ 

2.22Varianta A: Pohled jižní, M 1:50 

2.23 Varianta A: Pohled východní, M 1:50 

2.24 Varianta A: Pohled západní, M 1:50 

2.25 Varianta A: Pohled severní, M 1:50 

2.26 Varianta B: Pohled severní a jižní, M 1:50 

2.27 Varianta B: Pohled východní a západní, M 1:50 

3.1 Schéma sejmutí ornice, M 1:200 

3.2 Schéma postupu hloubení výkopů I, M 1:100 

3.3 Schéma postupu hloubení výkopů II, M 1:100 

3.4 Schéma postupu hloubení výkopů III, M 1:100 

3.5 Schéma postupu hloubení výkopů IV, M 1:100 

3.6 Schéma postupu hloubení základových pasů, M 1:50 

3.7 Schéma odvodnění výkopů, M 1:50 

3.8 Zařízení staveniště, M 1:200 

3.9 Schéma zavětrování vazníkové konstrukce, M 1:50 
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2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

2.1. Textová část

2.1.1. Popis navrženého konstrukčního systému 

Budova je navržena jako částečně podsklepená bytová stavba o čtyřech nadzemních 

podlažích. Domovní vybavení je situováno v 1.PP a z části v 1.NP. Ve 2.NP, 3.NP a 4. 

NP se nachází bytové jednotky (celkem 11 bytů). Jako nosný systém stavby byl zvolen 

cihelný, nosný, zděný systém POROTHERM, založený na základových pasech

z prostého betonu C16/20, Vodorovné konstrukce jsou navrženy rovněž v systému 

POROTHERM, tedy keramicko-betonové stropní nosníky s výplní vložek MIAKO  

a zmonolitňující betonové směsi C20/25. Stavbu chrání plochá střecha s odvodněním 

dovnitř dispozice. Fasáda je opatřena vnějším, provětrávaným, tepelně-izolačním 

systémem s obkladem z desek CEMBRIT CEMBONIT FDA. 

2.1.2.  Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky 

Materiály, které byly použity pro stavbu budovy, byly navrhnuty z hlediska jejich 

garantovaných vlastností od výrobce, dlouholeté prověřenosti a zkušenosti.  

2.1.3.  Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení  

Statická stránka a charakteristika není součástí řešení diplomové práce. 

2.1.4.  Návrh neobvyklých konstrukcí.  

Jedná se o klasickou zděnou stavbu systému POROTHERM, bez výskytu neobvyklé či 

složité konstrukce. 

2.1.5. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

stavby 

Zděný cihelný systém a stropní systém POROTHERM budou prováděny dle 

technologického postupu doporučovaným výrobcem. Konstrukce fasádního 

zateplovacího systému CEMBRIT bude prováděna dle doložených technologických 

postupů výrobce, pracovníky seznámenými s tím to postupem.
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2.1.6. Zásady pro provádění bouracích prací a zpevňování konstrukcí 

Žádná z těchto prací zde není navržená s ohledem na to, že jde o novostavbu. 

V případě budoucí poruchy a nutnosti aplikovat některou z těchto prací je nutný návrh  

a posudek zodpovědného projektanta.

2.1.6. Požadavek kontroly na zakrývané práce, zkoušky a měření 

Při těchto prací bude přítomen investorem pověřený zástupce a bude působit jako 

stavební dozor.

2.1.7. Použité podklady 

Viz seznam použitých podkladů v úvodní části diplomové práce a seznam 

použitých zdrojů v bodě 3. 

2.1.8. Specifické požadavky na rozsah dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace byla provedena dle vyhlášky 499/2006 Sb. [7] o dokumentaci staveb,  

ve stupni dokumentace pro provedení stavby. 

2.2. Výkresová část

 Viz výkresová dokumentace bodu 1.2. 

. 

2.3. Podrobný statický výpočet

Je nutný statický návrh a posudek základových konstrukcí, vzhledem k charakteru 

stavby, dále ŽB konzolových konstrukcí a schodiště. Posouzení suterénní zdi na zatížení  

od zeminy. Tato činnost není součástí řešení diplomové práce. 

3. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

Návrh, posudek a vypracování projektové dokumentace technologického zařízení budovy 

není předmětem řešení diplomové práce. 
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1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP CELKEM
DRUH PRVKU 

71

NOSNÍK POT 160x175x3250 / / / / 15

1.4 VÝPIS STROPNÍCH PRVKŮ

POČET KUSÚ [ks]

NOSNÍK POT 160x175x1750 14 14 14 14 15

ROZMĚR PRVKU 
[mm]

15

NOSNÍK POT 160x175x4000 1 1 1 1 1 5

29 29 29 145NOSNÍK POT 160x175x4500 29 29

69 69 69 310NOSNÍK POT 160x175x6250 34 69

VLOŽKA MIAKO 19/50 PTH

1871 1871 1999 8691400x250x190 1079 1871

138 138 138

VLOŽKA MIAKO 19/62,5 PTH

VLOŽKA MIAKO 8/50 PTH

VLOŽKA MIAKO 8/62,5 PTH

525x250x190

515x250x80

150 659

390x250x80 32 65 65 65 69 296

95

2 102 2 2 2



1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP CELKEM

1.5 VÝPIS PŘEKLADOVÝCH PRVKŮ

DRUH PRVKU ROZMĚR PRVKU [mm]
POČET KUSÚ [ks]

20 20 20 92

PŘEKLAD POROTHERM 7

70x238x1250 12 20

2 2 2 48

PŘEKLAD POROTHERM 7

70x238x1500 40 2

12 12 8 76

PŘEKLAD POROTHERM 7

70x238x1750 8 36

5 5 5 17

PŘEKLAD POROTHERM 7

70x238x2000 / 2

4 4 4 28

PŘEKLAD POROTHERM 7

70x238x2250 8 8

4 4 4 24

PŘEKLAD POROTHERM 7

70x238x2500 8 4 4 4 4 2470x238x2500 8 4

6 6 6 22

PŘEKLAD POROTHERM 7

70x238x2750 / 4

3 3 3 11

PŘEKLAD POROTHERM 7

70x238x3250 / 2

/ / / 2

PLOCHÝ PŘEKLAD POROTHERM 11,5

115x71x1250 1 1

1 1 1 4

PLOCHÝ PŘEKLAD POROTHERM 11,5

115x71x1750 / 1

3 3 3 11

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DÍL VARIO R300

DÉLKA: 2990 / 2



3 3 3 11

SPŘAŽENÝ PŘEKLAD VARIO 300

70x238x3000 / 2

6 6 6 22

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DÍL VARIO 250

DÉLKA: 2490 / 4

6 6 6 22

SPŘAŽENÝ PŘEKLAD VARIO 250

70x238x2500 / 4

5 5 5 17

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DÍL VARIO 175

DÉLKA: 1740 / 2

5 5 5 17

PŘEKLAD VARIO 175

125x238x1750 / 2

2 2 2 8

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DÍL VARIO 125

DÉLKA: 1240 / 2

PŘEKLAD VARIO 125

2 2 2 8125x238x1250 / 2

/ / / 1

IZOLACE PŘEKLADŮ EPS ISOVER 50Z

80x250x1250 1 /

2 2 2 18

IZOLACE PŘEKLADŮ EPS ISOVER 50Z

80x250x1500 10 2

2 2 1 13

IZOLACE PŘEKLADŮ EPS ISOVER 50Z

80x250x1750 / 7

5 5 5 17

IZOLACE PŘEKLADŮ EPS ISOVER 50Z

80x250x2000 / 2

/ / / 1

IZOLACE PŘEKLADŮ EPS ISOVER 50Z

80x250x2250 / 1



3 11

IZOLACE PŘEKLADŮ EPS ISOVER 50Z

80x250x3250 / 2 3 3

1 1 1 6

IZOLACE PŘEKLADŮ EPS ISOVER 50Z

80x250x2500 2 1

6 6 6 22

IZOLACE PŘEKLADŮ EPS ISOVER 50Z

80x250x2750 / 4



1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP Celkem

1.2  Výpis truhlářských výrobků

Čtyř-stupňová povrchová úprava: 
impregnace, základní barva 

(lazurovací tón), dvojitý ukončující 
nástřik (lazurový nástřik na bázi PU-

Izolační trojsklo CL + 4-12-4-12-4 
+ Ar, rámeček SWISSPACER, 

součinitel prostupu tepla trojskla: 
Ug=0,7W/(m2k).

Čtyř-stupňová povrchová úprava: 
impregnace, základní barva 

(lazurovací tón), dvojitý ukončující 
nástřik (lazurový nástřik na bázi PU-

modifikovaných akrylátových 
pojiv). Barevné provedení lazury: 

G4 Dub

2 _ _ _

Vnitřní parapet: dřevotřísková deska 
s laminátem HPL tl. 0,6 mm. Na 

spodní straně opatřena vlhku-
_ 8 2 2 1 13

_ 10

Vnitřní parapet: dřevotřísková deska 
s laminátem HPL tl. 0,6 mm. Na 

spodní straně opatřena vlhku-
odolným impregnovaným 

materiálem. Provedení dub. Součást 
dodávky oken.

Počet kusů [ks] 

2T

Sklopné dvojdílné okno

2000 x 500

Lepený dřevěný eurohranol, smrk 
napojovaný fixní. Rámová eloxovaná 
okapnice SPREE. Křídlová eloxovaná 

okapnice. Dvě ceelo-obvodové těsnění z 
trvale pružného materiálu. Stavební hloubka 

78mm. Součinitel prostupu tepla okna: 

UW=0,93W/(m2k). Zvuková izolace okna 

Rw= 33dB.

Celo-obvodové kování MACO 
Multi Trend, otvírání a sklápění 

pomocí jedné kliky. Hlubší drážka 
kování pro vyšší bezpečnost. 

Bezpečnostní okenní klika HOPPE 
secustic proti odvrtání zvenku.

Izolační trojsklo CL + 4-12-4-12-4 
+ Ar, rámeček SWISSPACER, 

součinitel prostupu tepla trojskla: 
Ug=0,7W/(m2k).

Čtyř-stupňová povrchová úprava: 
impregnace, základní barva 

(lazurovací tón), dvojitý ukončující 
nástřik (lazurový nástřik na bázi PU-

modifikovaných akrylátových 
pojiv). Barevné provedení lazury: 

G4 Dub

10 _ _ _1T

Sklopné okno

1250 x 500

Lepený dřevěný eurohranol, smrk 
napojovaný fixní. Rámová eloxovaná 
okapnice SPREE. Křídlová eloxovaná 

okapnice. Dvě ceelo-obvodové těsnění z 
trvale pružného materiálu. Stavební hloubka 

78mm. Součinitel prostupu tepla okna: 

UW=0,93W/(m2k). Zvuková izolace okna 

Rw= 33dB.

Celo-obvodové kování MACO 
Multi Trend, otvírání a sklápění 

pomocí jedné kliky. Hlubší drážka 
kování pro vyšší bezpečnost. 

Bezpečnostní okenní klika HOPPE 
secustic proti odvrtání zvenku.

Poznámka

_ 2

Vnitřní parapet: dřevotřísková deska 
s laminátem HPL tl. 0,6 mm. Na 

spodní straně opatřena vlhku-
odolným impregnovaným 

materiálem. Provedení dub. Součást 
dodávky oken.

Označení
Schématické 

zobrazení prvku

Rozměry 
stavebního 

otvoru [mm]
Popis Kování Zasklení

Povrchová úprava, barevné 
provedení

3T

Dvojdílné okno otevíravé 
se sklopným křídlem

1500 x 1000

Lepený dřevěný eurohranol, smrk 
napojovaný fixní. Rámová eloxovaná 
okapnice SPREE. Křídlová eloxovaná 

okapnice. Dvě ceelo-obvodové těsnění z 

Celo-obvodové kování MACO 
Multi Trend, otvírání a sklápění 

pomocí jedné kliky. Hlubší drážka 
Izolační trojsklo CL + 4-12-4-12-4 

+ Ar, rámeček SWISSPACER, 

Vnitřní parapet: dřevotřísková deska 
s laminátem HPL tl. 0,6 mm. Na 

spodní straně opatřena vlhku-
odolným impregnovaným 

materiálem. Provedení dub. Součást 
dodávky rovněž  před-okenní 

roletový systém ALMMA TOPALM

_ 4 6 6 6 226T

Dvojdílné okno otevíravé 
se sklopným křídlem

2000 x 1750

Lepený dřevěný eurohranol, smrk 
napojovaný fixní. Rámová eloxovaná 
okapnice SPREE. Křídlová eloxovaná 

okapnice. Dvě ceelo-obvodové těsnění z 
trvale pružného materiálu. Stavební hloubka 

78mm. Součinitel prostupu tepla okna: 

UW=0,93W/(m2k). Zvuková izolace okna 

Rw= 33dB.

Celo-obvodové kování MACO 
Multi Trend, otvírání a sklápění 

pomocí jedné kliky. Hlubší drážka 
kování pro vyšší bezpečnost. 

Bezpečnostní okenní klika HOPPE 
secustic proti odvrtání zvenku.

Izolační trojsklo CL + 4-12-4-12-4 
+ Ar, rámeček SWISSPACER, 

součinitel prostupu tepla trojskla: 
Ug=0,7W/(m2k).

Čtyř-stupňová povrchová úprava: 
impregnace, základní barva 

(lazurovací tón), dvojitý ukončující 
nástřik (lazurový nástřik na bázi PU-

modifikovaných akrylátových 
pojiv). Barevné provedení lazury: 

G4 Dub

Izolační trojsklo CL + 4-12-4-12-4 
+ Ar, rámeček SWISSPACER, 

součinitel prostupu tepla trojskla: 
Ug=0,7W/(m2k).

Čtyř-stupňová povrchová úprava: 
impregnace, základní barva 

(lazurovací tón), dvojitý ukončující 
nástřik (lazurový nástřik na bázi PU-

modifikovaných akrylátových 
pojiv). Barevné provedení lazury: 

G4 Dub

1 1 4

Vnitřní parapet: dřevotřísková deska 
s laminátem HPL tl. 0,6 mm. Na 

spodní straně opatřena vlhku-
odolným impregnovaným 

materiálem. Provedení dub. Součást 
dodávky oken.

5T

Trojdílné okno otevíravé se 
sklopnými křídli

2500 x 1750

Lepený dřevěný eurohranol, smrk 
napojovaný fixní. Rámová eloxovaná 
okapnice SPREE. Křídlová eloxovaná 

okapnice. Dvě ceelo-obvodové těsnění z 
trvale pružného materiálu. Stavební hloubka 

78mm. Součinitel prostupu tepla okna: 

UW=0,93W/(m2k). Zvuková izolace okna 

Rw= 33dB.

Celo-obvodové kování MACO 
Multi Trend, otvírání a sklápění 

pomocí jedné kliky. Hlubší drážka 
kování pro vyšší bezpečnost. 

Bezpečnostní okenní klika HOPPE 
secustic proti odvrtání zvenku.

_ 2

Vnitřní parapet: dřevotřísková deska 
s laminátem HPL tl. 0,6 mm. Na 

spodní straně opatřena vlhku-
odolným impregnovaným 

materiálem. Provedení dub. Součást 
dodávky rovněž  před-okenní 

roletový systém ALMMA TOPALM

_ 2 _ _

nástřik (lazurový nástřik na bázi PU-
modifikovaných akrylátových 

pojiv). Barevné provedení lazury: 
G4 Dub

odolným impregnovaným 
materiálem. Provedení dub. Součást 

dodávky oken.

4T

Dvojdílné okno otevíravé 
se sklopným křídlem

2000 x 1000

Lepený dřevěný eurohranol, smrk 
napojovaný fixní. Rámová eloxovaná 
okapnice SPREE. Křídlová eloxovaná 

okapnice. Dvě ceelo-obvodové těsnění z 
trvale pružného materiálu. Stavební hloubka 

78mm. Součinitel prostupu tepla okna: 

UW=0,93W/(m2k). Zvuková izolace okna 

Rw= 33dB.

Celo-obvodové kování MACO 
Multi Trend, otvírání a sklápění 

pomocí jedné kliky. Hlubší drážka 
kování pro vyšší bezpečnost. 

Bezpečnostní okenní klika HOPPE 
secustic proti odvrtání zvenku.

Izolační trojsklo CL + 4-12-4-12-4 
+ Ar, rámeček SWISSPACER, 

součinitel prostupu tepla trojskla: 
Ug=0,7W/(m2k).

Čtyř-stupňová povrchová úprava: 
impregnace, základní barva 

(lazurovací tón), dvojitý ukončující 
nástřik (lazurový nástřik na bázi PU-

modifikovaných akrylátových 
pojiv). Barevné provedení lazury: 

G4 Dub

_ 1

_ 8 2 2 1 13

1

3T 1500 x 1000 trvale pružného materiálu. Stavební hloubka 
78mm. Součinitel prostupu tepla okna: 

UW=0,93W/(m2k). Zvuková izolace okna 

Rw= 33dB.

kování pro vyšší bezpečnost. 
Bezpečnostní okenní klika HOPPE 

secustic proti odvrtání zvenku.

součinitel prostupu tepla trojskla: 
Ug=0,7W/(m2k).



5 5 5 16

Vnitřní parapet: dřevotřísková deska 
s laminátem HPL tl. 0,6 mm. Na 

spodní straně opatřena vlhku-
odolným impregnovaným 

materiálem. Provedení dub. Součást 
dodávky rovněž  před-okenní 

roletový systém ALMMA TOPALM

7T

Dvojdílné okno otevíravé 
se sklopným křídlem

1500 x 1750

Lepený dřevěný eurohranol, smrk 
napojovaný fixní. Rámová eloxovaná 
okapnice SPREE. Křídlová eloxovaná 

okapnice. Dvě ceelo-obvodové těsnění z 
trvale pružného materiálu. Stavební hloubka 

78mm. Součinitel prostupu tepla okna: 

UW=0,93W/(m2k). Zvuková izolace okna 

Rw= 33dB.

Celo-obvodové kování MACO 
Multi Trend, otvírání a sklápění 

pomocí jedné kliky. Hlubší drážka 
kování pro vyšší bezpečnost. 

Bezpečnostní okenní klika HOPPE 
secustic proti odvrtání zvenku.

Izolační trojsklo CL + 4-12-4-12-4 
+ Ar, rámeček SWISSPACER, 

součinitel prostupu tepla trojskla: 
Ug=0,7W/(m2k).

Čtyř-stupňová povrchová úprava: 
impregnace, základní barva 

(lazurovací tón), dvojitý ukončující 
nástřik (lazurový nástřik na bázi PU-

modifikovaných akrylátových 
pojiv). Barevné provedení lazury: 

G4 Dub

_ 1

8T

Otevíravé a sklopné okno

1000 x 1750

Lepený dřevěný eurohranol, smrk 
napojovaný fixní. Rámová eloxovaná 
okapnice SPREE. Křídlová eloxovaná 

okapnice. Dvě ceelo-obvodové těsnění z 
trvale pružného materiálu. Stavební hloubka 

78mm. Součinitel prostupu tepla okna: 

UW=0,93W/(m2k). Zvuková izolace okna 

Rw= 33dB.

Celo-obvodové kování MACO 
Multi Trend, otvírání a sklápění 

pomocí jedné kliky. Hlubší drážka 
kování pro vyšší bezpečnost. 

Bezpečnostní okenní klika HOPPE 
secustic proti odvrtání zvenku.

Izolační trojsklo CL + 4-12-4-12-4 
+ Ar, rámeček SWISSPACER, 

součinitel prostupu tepla trojskla: 
Ug=0,7W/(m2k).

Čtyř-stupňová povrchová úprava: 
impregnace, základní barva 

(lazurovací tón), dvojitý ukončující 
nástřik (lazurový nástřik na bázi PU-

modifikovaných akrylátových 
pojiv). Barevné provedení lazury: 

G4 Dub

_ 2 2 2 2 8

Vnitřní parapet: dřevotřísková deska 
s laminátem HPL tl. 0,6 mm. Na 

spodní straně opatřena vlhku-
odolným impregnovaným 

materiálem. Provedení dub. Součást 
dodávky rovněž  před-okenní 

roletový systém ALMMA TOPALM

9T

Trojdílné francouzské okno 
s posuvným a sklopným 

křídlem

2500 x 2500

Lepený dřevěný eurohranol, smrk 
napojovaný fixní. Rámová eloxovaná 
okapnice SPREE. Křídlová eloxovaná 

okapnice. Dvě ceelo-obvodové těsnění z 
trvale pružného materiálu. Stavební hloubka 

78mm. Součinitel prostupu tepla okna: 

UW=0,93W/(m2k). Zvuková izolace okna 

Rw= 33dB.

Celo-obvodové kování MACO 
Multi Trend, otvírání a sklápění 

pomocí jedné kliky. Hlubší drážka 
kování pro vyšší bezpečnost. 

Bezpečnostní okenní klika HOPPE 
secustic proti odvrtání zvenku.

Izolační trojsklo CL + 4-12-4-12-4 
+ Ar, rámeček SWISSPACER, 

součinitel prostupu tepla trojskla: 
Ug=0,7W/(m2k).

Čtyř-stupňová povrchová úprava: 
impregnace, základní barva 

(lazurovací tón), dvojitý ukončující 
nástřik (lazurový nástřik na bázi PU-

modifikovaných akrylátových 
pojiv). Barevné provedení lazury: 

G4 Dub

_ _ 3 3 3 9

Vnitřní parapet: dřevotřísková deska 
s laminátem HPL tl. 0,6 mm. Na 

spodní straně opatřena vlhku-
odolným impregnovaným 

materiálem. Provedení dub. Součást 
dodávky rovněž  před-okenní 

roletový systém ALMMA TOPALM

Ocelová oblá zárubeň CUM   130 / 
1970 / 700 mm, šedý nátěr. Dubový 

práh s šedým nátěrem.

5 _ _ _ _

Dveře Pravé

7
6 1 _ _ _

12T

Jednokřídlé plné dveře

Křídlo:          700 
x 1970

Vnitřní plné dveře MASONITE. Větrací 
mřížka u spodního okraje + vzdušníky u 

okraje vrchního. Rám dveří z MDF, vnitřní 
výplň ze ztužené papírové voštiny. Plášť z 

dřevovkláknité desky tl. 3mm. 

Tříbodový chromovaný závěs. 
Zámek FAB s roztečí 72 mm. 

Ovládání vnitřní a vnější klikou + 
klíč. Standartně dodáváno se 

dveřmi.

Bez zasklení
Hladký povrch, bílá vodou ředitelná 

barva.

Dveře Levé

5

Dřevěná rámová zárubeň z 3 
vrstvého lepeného hranolu v 

povrchové úpravě dle křídel dveří. 
Hliníkový práh s přerušeným 

tepelným mostem - bez zapuštění o 
rozměru 68x18 mm.

_ _ _ _ _

Dveře Pravé

1
1 _ _ _ _

11T

Vstupní jednokřídlé dveře

Křídlo:          900 
x 1970  Otvor:            
1000 x 2250

Dřevěné dvoukřídlé vchodové dveře ALBO 
profilu DV 78 mm, lepený dřevěný profil 

smrk FIX. Hladká zateplená výplň ( 
vodorovná překližka + hliníková páska + 

parozábrana + PUR pěna + izolace). Vysoce 
odolné vůči vniknutí. Celo-obvodové dvojité 
těsnění rámu a křídla. Zvuková izolace dveří 

Rw= 35dB

Bezpečnostní tříbodový trnový 
hákový zámek (bezpečnostní třída 
VK2). Ovládání vnitřní klikou a 

klíčem (v exteriéru pomocí 
nerezového madla a klíče). 

Tříbodový bezpečnostní závěs 
TREND s krytkami v barvě kování 

dveří.

Bezpečnostní izolační dvojsklo s 
měkce pokovenou vrstvou o složení 

6-20-4 - plněno argonem + 
meziskelní rámeček - nerez / 

SWISSPACER. součinitel prostupu 
tepla dvojskla: Ug=1,1W/(m2k).

Čtyřvrstvý systém povrchové úpravy 
- hloubková impregnace, barevná 
impregnace, vysokotlaký nástřik 

lazury 150 µm, vysokotlaký nástřik 
vrchní lazury 150 µm. Barevné 

provedení: Dub.

Dveře Levé

_

1_ 1 _ _ _

Dřevěná rámová zárubeň z 3 
vrstvého lepeného hranolu v 

povrchové úpravě dle křídel dveří. 
Hliníkový práh s přerušeným 

tepelným mostem - zápustný o 
rozměru 68x45 mm. Levé křídlo 

obsahuje vestavěný nerezový box s 
poštovními schránkami.

10T

Vchodové vstupní 
dvojkřídlé dveře

Otvor:         1750 
x 2250 Křídla:           

900 x 1970    700 
x 1970 

Dřevěné dvoukřídlé vchodové dveře ALBO 
profilu DV 78 mm, lepený dřevěný profil 

smrk FIX. Hladká zateplená výplň ( 
vodorovná překližka + hliníková páska + 

parozábrana + PUR pěna + izolace). Vysoce 
odolné vůči vniknutí. Celo-obvodové dvojité 
těsnění rámu a křídla. Zvuková izolace dveří 

Rw= 35dB

Bezpečnostní tříbodový trnový 
hákový zámek (bezpečnostní třída 
VK2). Ovládání vnitřní klikou a 

klíčem (v exteriéru pomocí 
nerezového madla a klíče). 

Tříbodový bezpečnostní závěs 
TREND s krytkami v barvě kování 

dveří.

Bezpečnostní izolační dvojsklo s 
měkce pokovenou vrstvou o složení 

6-20-4 - plněno argonem + 
meziskelní rámeček - nerez / 

SWISSPACER. součinitel prostupu 
tepla dvojskla: Ug=1,1W/(m2k).

Čtyřvrstvý systém povrchové úpravy 
- hloubková impregnace, barevná 
impregnace, vysokotlaký nástřik 

lazury 150 µm, vysokotlaký nástřik 
vrchní lazury 150 µm. Barevné 

provedení: Dub.

Rw= 33dB.



Speciální bezpečnostní zárubeň
SHERLOCK CUU s nastavovacími 

3D závěsy a otvory pro zasunutí 
jistících bodů, bílý lak. Dřevěný 

práh BUK 90/15 odstín 00.

Dveře Pravé

4

14T

Vnitřní dvojkřídlé dveře

1600 x 1970 
Křídla:           800 

x 1970    800 x 
1970 

Vnitřní plné dveře MASONITE. . Rám dveří 
z MDF, vnitřní výplň ze ztužené papírové 
voštiny. Plášť z dřevovkláknité desky tl. 

3mm. 

Tříbodový chromovaný závěs. 
Zámek FAB s roztečí 72 mm. 

Ovládání vnitřní a vnější klikou + 
klíč. Standartně dodáváno se 

dveřmi.

_ 2 2 2 2

15T

Jednokřídlé bezpečnostní 
dveře

Křídlo:          900 
x 1970

Bezpečnostní jednokřídlé dveře SHERLOCK 
K330/2. Celo-kovové dvouplášťové dveře 
zajišťující požární odolnost EI2 30 DP3 a 

EW 30 DP3 a třídu bezpečnosti 2. 
Protihlukový uzávěr RW = 37dB, součinitel 

prostupu tepla U=2,6W/(m2k). Dvojité 

Dveřní závěsy 50/3 SH, 3 aktivní a 
4 pasivní jistící body. Tříprstý 

zadlabací zámek SHERLOCK s 
ochranným kovovým krytem 

zámku. Ovládání vnitřní klikou a 
venkouvní koulí (eloxovaný hliník) 

Bez zasklení
Povrchová úprava lamino v 
provedení Dub Sukatý DH.

Dveře Levé

8

Rámeček z MDF. Bezpečnostní sklo 
čiré ze 1/2 tl. 4mm.

Kašírovací fólie, dekor buk. 2 1

Ocelová protipožární oblá zárubeň
CUM   130 / 1970 / 900 mm, šedý 
nátěr. Zpevněný hliníkový prah.

_ _ _ _ _

Dveře Pravé

2
2 _ _ _ _

1 1 1 6
Ocelová oblá zárubeň CUM   150 / 

1970 / 1600 mm, šedý nátěr. 
Dubový práh lakovaný (2ks).

13T

Jednokřídlé protipožární 
dveře

Křídlo:          900 
x 1970

Vnitřní protipožární plné dveře MASONITE. 
Obvodový rám ze smrkových vlysů. Vnitřní 
výplň tvoří výtlačně lisovaná dřevotřísková 

deska tl. 33mm. Zpěnovací páska je 
umístěna po obvodu dveří a překryta 

hranovací páskou.

Tříbodový chromovaný závěs. 
Zámek FAB s roztečí 72 mm. 

Ovládání vnitřní a vnější klikou + 
klíč. Standartně dodáváno se 

dveřmi.

Bez zasklení
Hladký povrch, bílá vodou ředitelná 

barva.

Dveře Levé

_

Ocelová oblá zárubeň CUM   130 / 
1970 / 800 mm, hnědý nátěr. 

Dubový práh lakovaný

_ 3 4 4 4

Dveře Pravé

7
_ 1 2 2 2

18T

Jednokřídlé dveře částečně
prosklené

Křídlo:          800 
x 1970

Vnitřní plné dveře MASONITE. Větrací 
mřížka u spodního okraje + vzdušníky u 

okraje vrchního. Rám dveří z MDF, vnitřní 
výplň ze ztužené papírové voštiny. Plášť z 

dřevovkláknité desky tl. 3mm. 

Tříbodový chromovaný závěs. 
Zámek FAB s roztečí 72 mm. 

Ovládání vnitřní a vnější klikou + 
klíč. Standartně dodáváno se 

dveřmi.

Rámeček z MDF. Bezpečnostní sklo 
mlžené v provedení VERTIKA, tl. 

4mm.
Kašírovací fólie, dekor buk.

Dveře Levé

15

Ocelová oblá zárubeň CUM   130 / 
1970 / 900 mm, hnědý nátěr. 

Dubový práh lakovaný

_ _ _ _ _

Dveře Pravé

1
1 _ _ _ _

17T

Jednokřídlé dveře částečně
prosklené

Křídlo:          900 
x 1970

Vnitřní plné dveře MASONITE. Větrací 
mřížka u spodního okraje + vzdušníky u 

okraje vrchního. Rám dveří z MDF, vnitřní 
výplň ze ztužené papírové voštiny. Plášť z 

dřevovkláknité desky tl. 3mm. 

Tříbodový chromovaný závěs. 
Zámek FAB s roztečí 72 mm. 

Ovládání vnitřní a vnější klikou + 
klíč. Standartně dodáváno se 

dveřmi.

Rámeček z MDF. Bezpečnostní sklo 
čiré ze 1/5, tl. 4mm.

Kašírovací fólie, dekor buk.

Dveře Levé

_

16T

Vnitřní dvojkřídlé dveře

1400 x 1970 
Křídla:           800 

x 1970    600 x 
1970 

Vnitřní plné dveře MASONITE. Rám dveří z 
MDF, vnitřní výplň ze ztužené papírové 
voštiny. Plášť z dřevovkláknité desky tl. 

3mm. 

Tříbodový chromovaný závěs. 
Zámek FAB s roztečí 72 mm. 

Ovládání vnitřní a vnější klikou + 
klíč. Standartně dodáváno se 

dveřmi.

Rámeček z MDF. Bezpečnostní sklo 
čiré ze 3/4 tl. 4mm.

Kašírovací fólie, dekor buk.
Ocelová oblá zárubeň CUM   130 / 

1970 / 1400 mm, hnědý nátěr. 
Dubový práh lakovaný.

8_ 2 2 2 2

4
_ 1 1 1 1

prostupu tepla U=2,6W/(m2k). Dvojité 
obvodové těsnění. + klíč.



Vestavěná skříň

Ocelová oblá zárubeň CUM   150 / 
1970 / 800 mm, hnědý nátěr. 

Dubový práh lakovaný

_ _ _ _ _

Dveře Pravé

4
_ 1 1 1 1

20T

Jednokřídlé dveře částečně
prosklené

Křídlo:          900 
x 1970

Vnitřní plné dveře MASONITE. Rám dveří z 
MDF, vnitřní výplň ze ztužené papírové 
voštiny. Plášť z dřevovkláknité desky tl. 

3mm. 

Tříbodový chromovaný závěs. 
Zámek FAB s roztečí 72 mm. 

Ovládání vnitřní a vnější klikou + 
klíč. Standartně dodáváno se 

dveřmi.

Rámeček z MDF. Bezpečnostní sklo 
čiré ze 3/4 tl. 4mm.

Kašírovací fólie, dekor buk.

Dveře Levé

_

Ocelová oblá zárubeň CUM   130 / 
1970 / 700 mm, šedý nátěr. Dubový 

práh lakovaný.

_ 3 4 4 4

Dveře Pravé

7
_ 1 2 2 2

19T

Jednokřídlé dveře částečně
prosklené

Křídlo:          700 
x 1970

Vnitřní plné dveře MASONITE. Větrací 
mřížka u spodního okraje. Rám dveří z MDF, 

vnitřní výplň ze ztužené papírové voštiny. 
Plášť z dřevovkláknité desky tl. 3mm. 

Tříbodový chromovaný závěs. 
Zámek FAB s roztečí 72 mm. 

Ovládání vnitřní a vnější klikou + 
klíč. Standartně dodáváno se 

dveřmi.

Rámeček z MDF. Bezpečnostní sklo 
z 1/3 mlžené, tl. 4mm.

Hladký povrch, bílá vodou ředitelná 
barva.

Dveře Levé

15

1 1 1 5 _

22T 1 1 1 1 1 5 _

Vestavěná skříň

Vestavěné skříně  s posuvnými dveřmi na vodících kolejnicích. Konstrukce vnitřní vestavby je provedena z laminátových desek. Dveřní výplně tvoří 
laminátové desky v provedení H3389 ST24 dub přírodní světlý a zrcadlová plocha na druhém křídle. Skříň bude zhotovena a instalována 
subdodavatelskou firmou.

Vestavěné skříně  s posuvnými dveřmi na vodících kolejnicích. Konstrukce vnitřní vestavby je provedena z laminátových desek. Dveřní výplně tvoří 
laminátové desky v provedení H3389 ST24 dub přírodní světlý a zrcadlová plocha na druhém křídle. Skříň bude zhotovena a instalována 
subdodavatelskou firmou.

21T 1 1



1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP Celkem

PoznámkaRozměry [mm] Popis

1Z

Balkonové nástěnné světlo

Označení
Schématické zobrazení 

prvku
Povrchová úprava, 
barevné provedení

Počet kusů [ks] 

� 270 mm, vystouplost 80 mm

Nástěnné venkovní svítidlo PREZENT Čenda. 
Krytí IP 54: ochrana před vodou ze všech 

směrů, před dotykem drátem a částečně před 
prachem. Světelný zdroj: 1 x E27/60W. Váha 3 

kg.

Stříbrno-černý lak 1
Světelný zdroj není součástí 

dodávky svítidla.
1 3 3 3 12

1.3  Výpis zámečnických výrobků

_ _ _ _ 1
Kompletizovaný stavební 

výrobek.2Z

Zábradlí vnitřního schodiště v 
1.PP

2 x šikmá část: délka 2390 mm, výška 1000 
mm. Vodorovná část: délka 150 mm, výška 

1000 mm. Svislá tyčová výplň s osovou 
vzdáleností 120 mm. Madlo � 50 mm

Systémová stavebnice vnitřního schodišťového 
zábradlí s bočním kotvením. Hliníkové 

zábradlí s eloxem. Boční kotvení nosných 
sloupků Ø 40 mm, svislé dělící příčky Ø 16 

mm, propojovací vodorovný profil Ø 30 mm, 
bukové madlo Ø 50mm.

Nerez, bukové madlo lakované 
- přírodní vzhled.

1

1 _ _ _ 1
Kompletizovaný stavební 

výrobek.3Z

Vodorovné zábradlí vnitřního 
schodiště v 1.NP

Délka 660 mm, výška 1000 mm. Svislá tyčová 
výplň s osovou vzdáleností 120 mm. Madlo ��

50 mm

Systémová stavebnice vnitřního schodišťového 
zábradlí s bočním kotvením. Hliníkové 

zábradlí s eloxem. Boční kotvení nosných 
sloupků Ø 40 mm, svislé dělící příčky Ø 16 

mm, propojovací vodorovný profil Ø 30 mm, 
bukové madlo Ø 50mm.

Nerez, bukové madlo lakované 
- přírodní vzhled.

_

1 1 1 _ 3
Kompletizovaný stavební 

výrobek.4Z

Zábradlí vnitřního schodiště v 
1, 2, 3 .NP

2 x šikmá část: délka 3120 mm, výška 1000 
mm. 2 x vodorovná část: délka 150 mm, výška 

1000 mm. Svislá tyčová výplň s osovou 
vzdáleností 120 mm. Madlo � 50 mm

Systémová stavebnice vnitřního schodišťového 
zábradlí s bočním kotvením. Hliníkové 

zábradlí s eloxem. Boční kotvení nosných 
sloupků Ø 40 mm, svislé dělící příčky Ø 16 

mm, propojovací vodorovný profil Ø 30 mm, 
bukové madlo Ø 50mm.

Nerez, bukové madlo lakované 
- přírodní vzhled.

_

_ _ _ 1 1
Kompletizovaný stavební 

výrobek.5Z

Vodorovné zábradlí vnitřního 
schodiště v 4.NP

Délka 1550 mm, výška 1000 mm. Svislá 
tyčová výplň s osovou vzdáleností 120 mm. 

Madlo � 50 mm

Systémová stavebnice vnitřního schodišťového 
zábradlí s bočním kotvením. Hliníkové 

zábradlí s eloxem. Boční kotvení nosných 
sloupků Ø 40 mm, svislé dělící příčky Ø 16 

mm, propojovací vodorovný profil Ø 30 mm, 
bukové madlo Ø 50mm.

Nerez, bukové madlo lakované 
- přírodní vzhled.

_

_ 3 3 3 9
Kompletizovaný stavební 

výrobek.6Z

Balkonové zábradlí

Délka: 2 x 1500 mm + 3000 mm, výška 1000 
mm. Svislé stojky v osové vzdálěnosti 700 
mm. Madlo � 50 mm. Výplňová tabule z 

bezpečnostního skla 680 x 700 mm.

Systémová stavebnice balkonového zábradlí. 
Hliníkové zábradlí s nerezovým eloxem. Boční 
kotvení nosných sloupků Ø 40 mm s drážkou, 

propojovací vodorovný profil Ø 30 mm, 
výplňové bezpečnostní mléčné sklo CONNEX 
/ STRATOBEL 8,6 mm. Hliníkové eloxované 

madlo Ø 50mm.

Nerez, včetně madla. _

Venkovní zábradlí u vstupu do 
objektu

Šikmá ást: délka 2480 mm, výška 1000 mm. 
Systémová stavebnice venkovního zábradlí s 

vrchním kotvením. Hliníkové zábradlí s 

1 _ _ _ 1
Kompletizovaný stavební 

výrobek.7Z

Šikmá část: délka 2480 mm, výška 1000 mm. 
Vodorovná část: délka 2380 mm + 1670 mm, 
výška 900 mm. Svislá tyčová výplň s osovou 

vzdáleností 120 mm. Madlo � 50 mm ve výšce 
900 mm a přídavné vodící madlo ve výšce 750 

mm.

vrchním kotvením. Hliníkové zábradlí s 
eloxem. Vrchní kotvení nosných sloupků Ø 40 
mm, svislé dělící příčky Ø 16 mm, propojovací 

vodorovný profil Ø 30 mm, hliníková 
eloxovaná madla Ø 50mm. Zarážka pro 

slepeckou hůl - spodní propojovací profil ve 
výšce 150 mm.

Nerez, včetně madla. _

_ _ _ _ 1
Kompletizovaný stavební 

výrobek.8Z

Venkovní vodorovné zábradlí

Délka: 3500 mm + 1150 mm, výška 900 mm. 
Svislá tyčová výplň s osovou vzdáleností 120 

mm. Madlo � 50 mm

Systémová stavebnice venkovního zábradlí s 
vrchním kotvením. Hliníkové zábradlí s 

eloxem. Boční kotvení nosných sloupků  Ø 40 
mm, svislé dělící příčky Ø 16 mm, propojovací 
vodorovný profil Ø 30 mm, bukové madlo Ø 

50mm.

Nerez, včetně madla. 1

_ _ _ _ 2
Kompletizovaný stavební 

výrobek.9Z

Vniřní schodišťové madlo v 
1.PP

Šikmá část: délka 2390 mm, ve výšce 1000 
mm. Vodorovná část: délka 2 x 150 mm, ve 

výšce 1000 mm.  Madlo � 50 mm vzdáleného 
od líce stěny 60 mm

Systémová stavebnice vnitřního schodišťového 
madla. Boční úchyty madla do zdi. Madlo Ø 

50mm.

Nerez, bukové madlo lakované 
- přírodní vzhled.

2

2 2 2 _ 6
Kompletizovaný stavební 

výrobek.10Z

Vniřní schodišťové madlo v 1, 
2, 3.NP

Šikmá část: délka 3120 mm, ve výšce 1000 
mm. Vodorovná část: délka 2 x 150 mm, ve 

výšce 1000 mm.  Madlo � 50 mm vzdáleného 
od líce stěny 60 mm

Systémová stavebnice vnitřního schodišťového 
madla. Boční úchyty madla do zdi. Madlo Ø 

50mm.

Nerez, bukové madlo lakované 
- přírodní vzhled.

_

_ _ _ _ 1
Kompletizovaný stavební 

výrobek.11Z

Venkovní madlo

Šikmá část: délka 2410 mm, ve výšce 1000 
mm. Vodorovná část: délka 2 x 150 mm, ve 

výšce 1000 mm.  Madlo � 50 mm vzdáleného 
od líce stěny 60 mm

Systémová stavebnice vnějšího schodišťového 
madla. Boční úchyty madla do zdi. Madlo Ø 

50mm.
Nerez, včetně madla. 1

14Z
Přístřešek vedlejšího vchodu: systém Modular Plus, eloxovaný hliník, průhledná polykarbonátová krytina, půdorysný rozměr 1600 x 1200 mm, pravoúhlý tvar tvar. Kce podpůrných konzolových kulatin je přikotvena k 

1
Kompletizovaný stavební 

13Z 1
Kompletizovaný stavební 

výrobek.
Vchodový přístřešek: systém Modular Plus, eloxovaný hliník, průhledná polykarbonátová krytina, půdorysný rozměr 2700 x 1500 mm, nepravidelný tvar. Kce konzolových kulatin je přikotvena k obvodovému zdivu 

pomocí chemických kotev. Barevné provedení světle šedý elox.

Kompletizovaný stavební 
výrobek.12Z

Výtahová technika

Rozměr kabiny: 1100 x 1400 (BBxDD) mm. 
Rozměr potřebného šachetního otvoru: 1650 x 
1800 (WWxWD) mm. Šířka vstupních dveří: 

900 (LL) mm 

Výtah KONE bez strojovny. Provozní rychlost 
0,63-1 m/s. Posuvné dveře do strany. 

Maximální nosnost: 630 kg (8 osob). Kabina je 
vybavena madlem, sedátkem a zrcadlem na 

zadní stěně.

Stěny výtahu z laminovaného plechu v provedení: Rockford Red (R11). Podlaha gumová v 
provedení Detroit Grey (RC5). Strop z laminovaného plechu v nerezu a provedení Aurora 

Nova (LF 73). Zbytek kabinového vybavení: nerezová úprava povrchu.
1

14Z
P íst ešek vedlejšího vchodu: systém Modular Plus, eloxovaný hliník, pr hledná polykarbonátová krytina, p dorysný rozm r 1600 x 1200 mm, pravoúhlý tvar tvar. Kce podp rných konzolových kulatin je p ikotvena k 

obvodovému zdivu pomocí chemických kotev. Barevné provedení světle šedý elox. 1
Kompletizovaný stavební 

výrobek.



1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP Střecha Celkem

1.3  Výpis klempířských výrobků

3 _

4K

Podlahová vpusť

Půdorysný rozměr: 150 x 150 

Podlahová vpusť DN 110 mm. Materiál potravinářská 
nerezová ocel a polypropylén. Zatížení K-3 300 kg. Odolnost 

Nerez 2 __ _ _ _ _ 2

2K

Větrací hlavice VZT

Základna: 430 x 430 x 0,7 
mm. Vnější průměr turbíny: 
236 mm. Průměr nasávacího 

otvoru: 150 mm. Celková 
výška sestavy: 341 mm 

Větrací hlavice TURBO VENTURA 150, námořní hliník, 
celokovová nerezová ložiska zapouzdřená 2 ks, napojení na 
vnitřní svislé odvětrávací potrubí. Napojení mezi 2 asfaltové 
pásy pomocí mechanického zakotvení a horkého bitumenu.

Barevný polymer, UV 
stabilizace, světle-šedý odstín.

_ _

3K

Větrací hlavice odpadního 
potrubí

Průměr: 110 mm. Výška bez 
napojovací části: 320 mm. 
Celková výška 460 mm.

Odvětrací polypropylenová hlavice VILPE ALIPAI pro ploché 
střechy. Instalace mezi 2 asfaltové pásy pomocí horkého 

bitumeu.
Černá barva. _ _ _ _

_ _ _ _ 3 3

_ 3

Prefabrikovaný prvek střešního výlez ROTO. Materiál  
dřevěného kastlíku z překližky tl. 19 mm. Nůžkové shrnovací 

schody ze slitiny hliníku + teleskopické postranní madlo 
(nosnost 200 kg). Vrchní poklop je vyplněn 100 mm minerální 
izolace ( dolní 40 mm). Izolace nadstřešních stěn pomocí EPS 

100 mm. Deklarovaná hodnota součinitele prostupu tepla: 
U=0,31W/(m2k). Oplechování horního poklopu ocelovým 

pozinkovaným plechem + šedý nátěr. Dřevěný mezistupeň v 
dřevěném kastlíku.

Oplechování opatřené šedým 
antikorozním nátěrem. 

Nůžkové schody v práškovém 
laku provedení nerez. Dřevěné 

části opatřeny lakem pro 
přírodní vzhled. 

_ _ _ _ 1 1
Montážní materiál součástí 

dodávky. Elektronické 
ovládání.

_

Označení
Schématické zobrazení 

prvku
Rozměry [mm] Popis

Povrchová úprava, 
barevné provedení

Počet kusů [ks] 
Poznámka

1K

Výlez na plochou střechu

Půdorysný rozměr:            700 
x 1400 mm

2 _ 8 _

10K

Vnější parapet

Délka: 1500 mm                  
RŠ: 400 mm                          

Tl. plechu: 2mm

Vnější parapet z taženého hliníku (eloxovanéh) GUTMANN. 
Dvojice plastových koncovek dle rozměru parapetního plechu.

Stříbrný eloxovaný povrch. 
Šedé plastové krytky.

_ _2 5 5 5 _ 17

9K

Vnější parapet

Délka: 1000 mm                 
RŠ: 400 mm                         

Tl. plechu: 2mm

Vnější parapet z taženého hliníku (eloxovanéh) GUTMANN. 
Dvojice plastových koncovek dle rozměru parapetního plechu.

Stříbrný eloxovaný povrch. 
Šedé plastové krytky.

_ 2 2 2

1 _ 12 _2 2

8K

Vnější parapet

Délka: 2000 mm                 
RŠ: 300 mm                         

Tl. plechu: 2mm

Vnější parapet z taženého hliníku (eloxovanéh) GUTMANN. 
Dvojice plastových koncovek dle rozměru parapetního plechu.

Stříbrný eloxovaný povrch. 
Šedé plastové krytky.

_ _1 1 1 1 _ 4

Vnější parapet z taženého hliníku (eloxovanéh) GUTMANN. 
Dvojice plastových koncovek dle rozměru parapetního plechu.

Stříbrný eloxovaný povrch. 
Šedé plastové krytky.

10 _

7K

Vnější parapet

Délka: 1500 mm                 
RŠ: 300 mm                         

Tl. plechu: 2mm

Vnější parapet z taženého hliníku (eloxovanéh) GUTMANN. 
Dvojice plastových koncovek dle rozměru parapetního plechu.

Stříbrný eloxovaný povrch. 
Šedé plastové krytky.

_ 7

6K

Vnější parapet

Délka: 2000 mm                RŠ: 
260 mm                         Tl. 

plechu: 2mm

Vnější parapet z taženého hliníku (eloxovanéh) GUTMANN. 
Dvojice plastových koncovek dle rozměru parapetního plechu.

Stříbrný eloxovaný povrch. 
Šedé plastové krytky.

2

5K

Vnější parapet

Délka: 1250 mm                 
RŠ: 260 mm                         

Tl. plechu: 2mm

__ _ _ _ _ 2

_ _ _ _ 10 _

4K
P dorysný rozm r: 150 x 150 

x 105 mm. DN 110 mm. 90 oC. Maximální průtok 50 l/min. Pachová uzávěrka. 
Nerezová perforovaná mřížka 1,5 mm. Váha 0,5 kg.

Nerez 2 __ _ _ _ _ 2



6,5 m 6,5 m

_ 1,6 m 1,6 m _15K

Oplechování komína

RŠ: 180 mm                         
Tl. plechu: 0,8 mm         

Oplechování komína žárově pozinkovaným ocelovým 
plechem FeZn.

Světle-šedý antikorozní nátěr 
oplechování. _ _ _ _

_ 80,32 m 80,32 m _

14K

Oplechování atiky

RŠ: 600 mm                         
Tl. plechu: 0,8 mm              

RŠ příponkového plechu 520 
mm (tl. 1 mm)

Oplechování atiky pomocí žárově pozinkovaného ocelového 
plechu FeZn. Podkladní plechová příponka z ocel. 

pozinkovaného plechu.

Světle-šedý antikorozní nátěr 
oplechování. _

13K

Oplechování atiky

RŠ: 650 mm                   Tl. 
plechu: 0,8 mm         RŠ 

příponkového plechu 570 mm 
(tl. 1 mm)

Oplechování atiky pomocí žárově pozinkovaného ocelového 
plechu FeZn. Podkladní plechová příponka z ocel. 

pozinkovaného plechu.

Světle-šedý antikorozní nátěr 
oplechování. _ _ _ _

__ _ _ _

6 _ 22 _

12K

Vnější parapet

Délka: 2500 mm                  
RŠ: 400 mm                           

Tl. plechu: 2mm

Vnější parapet z taženého hliníku (eloxovanéh) GUTMANN. 
Dvojice plastových koncovek dle rozměru parapetního 

plechu.

Stříbrný eloxovaný povrch. 
Šedé plastové krytky. _ _2 _ _ _ _ 2

11K

Vnější parapet

Délka: 2000 mm                 
RŠ: 400 mm                         

Tl. plechu: 2mm

Vnější parapet z taženého hliníku (eloxovanéh) GUTMANN. 
Dvojice plastových koncovek dle rozměru parapetního 

plechu.

Stříbrný eloxovaný povrch. 
Šedé plastové krytky. _ 4 6 6

_ 29,81 m 29,81 m
Oplechování atiky pomocí žárově pozinkovaného ocelového 

plechu FeZn. Podkladní plechová příponka z ocel. 
pozinkovaného plechu.

Světle-šedý antikorozní nátěr 
oplechování. _ _ _ _

1 1

_18K

Oplechování atiky 
dvouplášťové ploché střechy.

RŠ: 710 mm                         
Tl. plechu: 0,8 mm              

RŠ příponkového plechu 630 
mm (tl. 1 mm)

16K

Komínová stříška

Rozměr komínové tvárnice: 
380 x 380 mm, komínová 

deska: 440 x 440 mm, stříška 
430 x 500 mm.

Komínová stříška systému SCHIEDEL. Konstrukce z 
ocelového pozinkovaného plechu kotveného do krycí 

komínové desky (rozteč otvorů 290 x 290 mm). Hmotnost 
4,8 kg.

Světle-šedý antikorozní nátěr 
oplechování. _ __ _ _ _

_17K

Střešní vpusť

DN 90 mm, celková délka 
dílu od ústí: 340 mm.

Střešní vpusť VILPE AM TEHO - 90. Díl obsahuje  
bitumenový límec pro napojení mezi dva střešní 

modifikované asfaltové pásy. Součástí je plastový lapač listí 
a střešních navátin VILPE AM.

Černý lak. _ _ _ _ _ 3 3



_ 44,56 m 44,56 m
Instalace na fasádu pomocí 
svodové objímky  SSVH. 

Součást systému LINDAB.
24K

Svodné dešťové potrubí.

Průměr D: 100 mm.
Svodné dešťové potrubí systému LINDAB RAINLINE. Žárově

pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm.
HB Polyester 50 um, RAL 

9006 stříbrná metalíza.
_ _ _ _

_ 6,5 m 6,5 m _

23K

Odvodňovací střešní žlab.

Průměr D: 190 mm,           d: 
22 mm

Pod-okapní střešní žlab systému LINDAB RAINLINE. Žárově
pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm.

HB Polyester 50 um, RAL 
9006 stříbrná metalíza.

_ _ _ _ _ 27 m 27 m
Žlabové háky s bočním 

kotvením STAG. Součást 
systému LINDAB

22K

Oplechování přechodu 
fasádního systému.

RŠ: 230 mm                         
Tl. plechu: 0,8 mm              

Oplechování přechodu fasádního systému (odskok ve fasádě) 
žárově pozinkovaným ocelovým plechem FeZn.

Světle-šedý antikorozní nátěr 
oplechování.

_

21K

Oplechování větracích otvorů
dvouplášťové ploché střechy.

RŠ: 340 mm                         
Tl. plechu: 0,8 mm              RŠ 
příponkového plechu 305 mm 

(tl. 1 mm). Šířka 250 mm.

Oplechování komína žárově pozinkovaným ocelovým plechem 
FeZn.

bez úpravy _ _ _ _ _ 15 15 _

20K

Krycí oplechovanání ukončení 
HI pásů a fólií.

RŠ: 110 mm                         
Tl. plechu: 0,8 mm         

_ _ _ _

_ 161,66 m 161,66 m
Oplechování ukončení HI pásů nebo fólie ocelovým plechem 

pozinkovaným FeZn.
bez úpravy _ _ _ _

19K

Okapový plech

Délka: 1850 mm.           RŠ: 
260 mm

Střešní okapnice z ocelového pozinkovaného plechu tl 0,55 
mm. Napojení pomocí lepícího pásu na rubu okapnice mezi 
dvojici asfaltových pásů. Vrchní pás přlepen bitumenem za 

horka.

Základní a vrchní PES nátěr v 
šedé barvě na líci. Rub opatřen 

základním PES nátěrem.
_ _ _ _ _ 58,05 m 58,08 m Napojování s přesahy 50 mm.

_ 3 3
Kotvení k deskám OSB 

pomocí lepidla a šroubů pro 
ukotvení plechu mezi HI pásy.

28K

Střešní revizní poklop

Rozměr:600 x 900 mm, výška: 
250 mm

Střešní poklop. Oplechování ocelovým pozinkovaným plechem 
FeZn 0,6 mm. Překližkový rám tl. 21 mm. Kompletizovaná 

výrobek.
Šedý antikorozní nátěr. _ _ _ _

_ 15 15 _

25K

Krycí síťka větracího otvoru

Rozměr: 250 x 250 mm
Obvodový rám z ocelového pozinkovaného plechu FeZn tl. 0,6 

mm. Větrací polyetylénová síťka.
Světle šedý antikorozní nátěr 

rámu.
_ _

26K

Oplechování větracích otvorů
dvouplášťové ploché střechy.

RŠ: 240 mm                         
Tl. plechu: 0,8 mm              RŠ 
příponkového plechu 205 mm 

(tl. 1 mm). Šířka 250 mm.

Oplechování komína žárově pozinkovaným ocelovým plechem 
FeZn.

bez úpravy _ _ _ _

_ _ _ 30 30 _

17,4 m _ 52,2 m _27K

Ukončovací balkónový profil

RŠ: 170 mm                         
Tl. plechu: 0,8 mm              
Délka: 1500 mm

Ukončovací balkónový profil systému Schluter BARA RK z 
pozinkovaného plechu.

Šedý antikorozní nátěr. _ _ 17,4 m 17,4 m
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Příloha č. 1: tepelně-technické posouzení typových konstrukcí bytového domu:

1. Obvodový plášť: Součinitel prostupu tepla U, kondenzace vodní páry v konstrukci

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Konstrukce: Obvodová stěna s kontaktním provětrávaným tepelným pláštěm 

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:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 36.5 P+D na maltu le  0,365       0,149  7,0 
   3  Isover Hardsil NT 0,100       0,049  1,0 
   4  PK-FOL HP FASADE  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 =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  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 =   0,21 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 0,5 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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2. Stěna v suterénu: Součinitel prostupu tepla U, kondenzace vodní páry v konstrukci

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce: Obvodová stěna v suterénu 

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:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 36.5 P+D na maltu TI 0,365       0,149  7,0 
   3  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Rigips EPS P Perimeter   0,080       0,034  30,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,030 = 0,823 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
  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  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 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 0,5 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: 0,260 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitagit 40 Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,260 kg/m2,rok 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1791 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,8064 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 
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3. Plochá střecha: Součinitel prostupu tepla U, kondenzace vodní páry v konstrukci, teplotní 

faktor vnitřního povrchu:

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Plochá střecha jednoplášťová

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:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Strop Porotherm  0,250       1,100  23,0 
   3  Keramzitbeton   0,050       0,560  11,0 
   4  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210  46176,0 
   5  Rigips EPS 150 S Stabil 0,200       0,036  30,0 
   6  Glastek Special Mineral 40  0,004       0,210  30000,0 
   7  Elastek 40 Combi 0,004       0,210  50000,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  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 =   0,16 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: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek Special Mineral 40). 
  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 = 0,0090 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0103 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 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:  Jednoplášťová plochá střecha 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793
  Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,851
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software

Obr.1:  Grafický výstup z programu AREA: Teplotní pole v konstrukci 
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4. Podlaha na terénu (vybrána nejméně příznivá skladba):  

Součinitel prostupu tepla U, pokles dotykové teploty, teplotní faktor vnitřního povrchu 

v místě napojení na základ budovy. Místnost vedlejší, nevytápěná.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:  Podlaha s teracovou dlažbou na terénu.

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

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

   1  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   2  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,120       0,037  30,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Beton hutný 1  0,045       1,230  17,0 
   5  Stavební tmel  0,010       0,220  1350,0 
   6  Teracová dlažba  0,002       1,010  200,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,015 = 0,784 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,931 
  
  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  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,28 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)
  
  Budovy a místnosti bez požadavků
  Vypočtená hodnota: dT10 =   0,58 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Styk podlahy s konstrukcí základu u nepodsklepené části           

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   15,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   15,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -14,93 C 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,766+0,015 = 0,781 
  Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   1,000 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 

Obr.2:  Grafický výstup z programu AREA: Teplotní pole v konstrukci 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Styk podlahy s konstrukcí základu u podsklepené části           

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   15,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   15,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,01 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,767+0,000 = 0,767 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   1,000 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 

Obr.3:  Grafický výstup z programu AREA: Teplotní pole v konstrukci 
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5. Podlaha nad suterénem (vybrána nejméně příznivá skladba):  

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:  Podlaha s keramickou dlažbou v koupelně nad suterénem 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  16,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Lepící tmel  0,002       0,220  1350,0 
   3  Beton hutný 0,040       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,050       0,043  3,0 
   6  Strop Porotherm  0,250       1,100  23,0 
   7  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,753+0,000 = 0,753 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,857 
  

  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  =   0,79 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,63 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: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,77 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software
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Část C: dokumentace pro provedení stavby 

Část C3: technologie 

3.1 Schéma sejmutí ornice, M 1:200 

3.2 Schéma postupu hloubení výkopů I, M 1:100 

3.3 Schéma postupu hloubení výkopů II, M 1:100 

3.4 Schéma postupu hloubení výkopů III, M 1:100 

3.5 Schéma postupu hloubení výkopů IV, M 1:100 

3.6 Schéma postupu hloubení základových pasů, M 1:50 

3.7 Schéma odvodnění výkopů, M 1:50 

3.8 Zařízení staveniště, M 1:200 

3.9 Schéma zavětrování vazníkové konstrukce, M 1:50 

• Technická zpráva zařízení staveniště s přílohami:

1. Výpočet ploch skládek kritického materiálu 

2. Výpočet přípojky vody 

3. Výpočet maximálního příkonu el. energie 

• Technologický postup provádění dvouplášťové ploché střechy. 

• Tepelně technické posouzení dvouplášťové ploché střechy. 

• Rozpočtová kalkulace stavby ve variantě A: Plochá střecha 

• Rozpočtová kalkulace, varianta B: Konstrukce dvouplášťové ploché střechy 

• Harmonogram stavby pro variantu A 

• Harmonogram stavby pro variantu B 
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Obecné informace o stavbě

• Název objektu: Bytový dům Razová 

• Typ objektu: Stavba pro bydlení 

• Místo stavby: Obec Razová, Moravskoslezský kraj 

• Katastrální území: Bruntál 

• Katastrální číslo stavební parcely (pozemku): 633/1 

Informace o objednateli 

VŠB- TUO 

17. listopadu 15 

Ostrava- Poruba, 708 33 

Informace o zhotoviteli 

Bc. David Babinec 

Viktora Huga 17 

Ostrava- Hrabová, 720 00 

Stručný popis stavby 

Stavba bude realizována na pozemku s katastrálním číslem 633/1 o celkové plošné výměře 

3772,2m2. Parcela se nachází v lokalitě obce Razová a spadá pod katastrální území Bruntálu. 

Přístup k objektu bude umožněn přes nově vybudovanou asfaltovou komunikaci, která 

bude napojena na silnici II. třídy čísla 452.  

Objekt bytového domu s celkem 11 bytovými jednotkami, je řešen jako čtyřpodlažní, 

částečně podsklepený a hlavní nosnou konstrukční soustavu tvoří stěnový nosný systém  

z cihelných zdících prvků Porotherm. Celá stavba spočívá na soustavě základových pasů

z prostého betonu. Vodorovné konstrukce objektu, tedy stropy a překlady, jsou rovněž 

tvořeny prvky typu Porotherm. Hlavní svislou komunikační cestu tvoří dvojramenné ŽB 

deskové kombinované schodiště a výtahová technika. Objekt je zastřešen plochou 

jednoplášťovou střechou. Pro odvod spalin vytápěcí či ohřívací techniky bude použit 

komínový systém Schiedel.  

Fasáda objektu je chráněná kontaktním provětrávaným pláštěm tvořeným tepelnou izolací 

z minerálních vláken Isover a fasádními deskami Cembrit Cembonit na ocelovém roštu. 
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Pro uživatele objektu budou v místě stavby vybudována parkovací stání v počtu 18 stání  

+ 1 stání pro osoby tělesně postižené. 

1. Staveniště

1.1. Hydrogeologické podmínky staveniště

Před zahájením samotné výstavby byly provedeny sondážní práce stavební parcely 

pomocí vrtaných sond Ø150mm, na základě nashromážděných informací byl sestaven 

hydrogeologický profil oblasti stavebního pozemku. 

Vrstvy zeminy tvoří převážně hlinité či jílovité zeminy (dle ČSN 73 6133 [1] TR 1), 

které kopírují sklonové vlastnosti terénu v souvislých mocnostech a během průzkumu 

nebyly zjištěny žádná diskontinua. Hladina podzemní vody byla zjištěna v dostatečné 

hloubce pod budoucí základovou zprávou (-6,700mm) a nebude mít tak žádný zásadní vliv 

na výstavbu a zařízení staveniště. 

Pro zařízení staveniště není tedy nutné přijímat žádná speciální opatření proti spodním 

vodám, nevyhovujícím vlastnostem zemin, apod. 

1.2. Postup budování a likvidace staveniště

Prostor budoucího staveniště je v současné fázi nevyužívaný a neoplocený. Před 

započetím instalace hlavního zařízení staveniště bude parcela zbavena vrstvy ornice  

v tl. 200mm a její část bude uskladněna na staveništní depónii.  

Investor jako majitel stavebního pozemku musí zajistit patřičné vytyčení stávajících 

inženýrských sítí, na které se skrze instalační a revizní šachtice napojí staveništní technika 

a zařízení.  

Během započetí hlavních výkopových prací, bude staveniště oploceno mobilním 

neprůhledným oplocením TOI TOI s vjezdovou bránou, rovněž zde budou umístěny šatní   

(2ks), skladovací (1 ks) a hygienická buňka TOI TOI. Stavební stroje budou po dobu 

zemních prací ponechány na stavbě a v nočních hodinách je potřeba zajistit jejich hlídání 

patřičnou osobou. 

Po skončení výkopových prací, bude staveniště zkompletováno do podoby dle výkresu 

3.8 ZS, které je navrhnuto na nejvyšší materiálové a pracovní vytížení stavby a mělo  

by tak zajistit správný chod stavebních prací. 
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Objekty zařízení staveniště budou postupně likvidovány v závislosti jejich potřeby  

či nepotřeby pro stavbu. Jejich likvidace musí probíhat postupně dle průběhu výstavby, tak 

aby při finálních úpravách pozemku stavby bylo již prakticky kompletně zlikvidováno. 

1.3. Uspořádání staveniště

Vjezd na staveniště bude probíhat ze silnice II. třídy čísla 452. Z důvodu přítomnosti  

a užívaní těžké pracovní techniky a velkých dopravních prostředků, bude nutné 

komunikaci vybavit patřičným dopravním značením, které bude omezovat rychlost  

a upozorňovat řidiče na probíhající stavební práce. Jelikož se jedná o silnici II. třídy bude 

v budoucnu nutné komunikaci při vjezdu k objektu opatřit odbočovacím pruhem  

a rozšířením pro nájezd na silnici. 

Stavební parcelu 633/1 o rozloze 3772 m2 nebude z hlediska rozlohy potřeba využít 

celou, ale bude stačit plocha cca 3375m2, která rovněž nahradí její nepravidelný tvar 

v praktičtější pravoúhlý tvar, což přispěje také k menším nárokům na délku oplocení. 

Dle výkresu ZS bude staveniště oploceno mobilním průhledným oplocením TOI TOI 

s modulem pole 3472mm a výškou 2000mm. Celková délka oploceného obvodu je 

230,38m. V místě vjezdu na staveniště bude umístěna vjezdová brána o celkové šířce 

otvoru 4000mm (součást systému TOI TOI), její posun bude probíhat po vodících 

kolečkách. 

V přední části staveniště bude situováno buňkové zázemí pro stavební dělníky  

a vedoucí řídící pracovníky, včetně hygienického zařízení. Důležitou součástí bude rovněž 

buňka vrátnice s vrátným, která zaznamenává a řídí vstup na staveniště. Pro vstup do všech 

pater budoucího objektu bude u líce budovy zřízen stavební výtah. 

Skládky a pracovní stanoviště budou situovány při pravé, střední a zadní části 

staveniště pro snadnou manipulaci. Skládka ornice bude zřízena v zadní části  

u obratiště, kde bude umožněna dobrá manipulovatelnost díky velkému prostoru. 

Důležitým prvkem stavby je věžový jeřáb situovaný v zadní části za budovaným 

objektem, poněvadž pro jeho sestavení bude potřeba dostatečný prostor a bude odsud 

rovněž dobrý dosah ramene jeřábu.  

Parametry komunikace na staveništi jsou navrhnuty s ohledem na pohyb velkých 

stavebních prostředků. Šířka přímého úseku je 3500mm (jedno-směrová komunikace). 

V místě vjezdu bude malá plocha pro parkovaní osobních vozidel nebo ji bude možné 

využít pro odstavení vozidla. Zadní část staveniště slouží jako obratiště. Rovněž zde bude 

vyveden výjezd v šířce 3500mm ze stavební jámy. Konstrukčně jsou hlavní staveništní 
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komunikace tvořeny zhutněnou struskou 16-32mm o mocnosti 150-250mm. Kolem 

komunikací budou rovněž zřízeny odvodňovací betonové žlaby. 

Bezpečnostní osvětlení staveniště bude zajištěno halogenovými lampami  

na ocelových stojanech. Staveniště bude v nočních hodinách hlídáno osobou s patřičnou 

kvalifikací. 

1.4. Mechanizace staveniště

Míchací technika 

     Kontinuální míchačka M-Tec Duo-Mix bude sloužit pro přípravu zdící malty  

pro zdící prvky Porotherm a v pozdější části výstavby bude sloužit pro přípravu 

omítkových směsí. Míchačka bude situována v blízkosti kryté, zpevněné skládky, kde 

budou umístěny palety s pytlovanou suchou maltovou směsí. 

Technické parametry

• Standardní dopravované množství: cca 22 l/min  

• Dopravní vzdálenost: až 60 m  

• Dopravní výška: až 30 m  

• Dopravní tlak: až 30 bar  

• Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  

• Jištění: 25 A  

• Přívod:  5 x 4,0 mm²  

• Zástrčka: 32 A, 5p, 6h  

• Přípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak vody / min. 2,5 

bar při běžícím stroji 

• Rozměry: cca 1350 x 640 x 1390 mm  

• Hmotnost: cca 250 kg / 260 kg (duo-mix, duo-mix2000) 

Stavební výtah 

Výtah GEDA 500 Z/ZP bude sloužit stavebním dělníkům pro jejich přepravu  

do vyšších pater stavěného objektu a rovněž pro převoz menšího a lehčího množství 

materiálu, potřebného pro stavbu. Výtah bude instalován ve formě subdodávky 

odbornou firmou. 
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Technické parametry

• Nosnost:  500 kg (osoby), 800kg (náklad) 

• Rychlost zdvihu: 12 m/min (osoby), 24 m/min (materiál)  

• Maximální výška dosahu: 100m 

• Napájení: 400 V/2,8/5,5 kW 

• Vidlice: 16 A  

• Rozměr klece: 1600/1400/1100 mm 

• Zastavěná plocha: 2000x2500 mm 

Staveništní nakládač

Nakládač bude sloužit pro dodatečnou přepravu materiálu (palet, svazků, stohu, 

atd.) po staveništi a malé zemní práce. 

Technické parametry:

• Model nakládače: Caterpillar 272C

• Řízení: smykový nakladač

• Podvozek: kolový 

• Jmenovitá nosnost: 1474 kg, s volitelným protizávažím 1579 kg 

• Zatížení při převrácení: 2929 kg 

• Výkon motoru: 76 kW 

• Provozní hmotnost: 3761 kg 

• Délka stroje s lopatou: 3833 mm (3092 mm bez lopaty) 

• Výška k vršku kabiny: 2083 mm (4115 max. celková výška) 

• Šířka přes pneumatiky: 1676 mm 

• Pojezdová rychlost 1,2: 12, 16 km/h 

Staveništní věžový jeřáb 

Pro zdvih materiálu a konstrukcí do větších výšek, bude na staveništi umístěn 

otočný věžový jeřáb Liebherr 34K. Na stavbu bude dopraven pomocí tahacího 

automobilu TATRA 815 a s třínápravového podvozku. Konstrukce jeřábu je pevně

ustanovena a ukotvena do předem připravených základových patek rozměru 500x500 

mm a hloubky 2m. 
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Technické parametry:

• Maximální vyložení/ nosnost: 33,0 m/ 1,100 kg 

• Maximální nosnost: 4000 kg 

• Maximální výška provozu (vodorovné rameno): 26,0 m 

• Rozměr základny: 3,8 x 3,8 m 

2. Napojení staveniště na inženýrské sítě

Samotnému počátku výstavby budovy předchází sada stavebních a výkopových prací, mezi 

nimiž je i zřízení přípojek IS k uličním řádům sítí. Uliční řády vedou v místě chodníkové 

komunikace při silnici II. třídy č. 452 a bude tedy nutné provést zábor této plochy. Po zřízení 

domovních přípojek je nutné vybudovat místo, kde dojde k napojení staveništních rozvodů IS. 

Vodovodní přípojka 

     Vodovodní přípojka staveniště bude napojena na vodovodní řád budoucího objektu. 

V místě napojení bude vybudována revizní šachtice s vodoměrem a opatřena 

odnímatelným poklopem, aby byla zajištěna snadná přístupnost.  

Trasa staveništního vodovodního vedení bude zprostředkována pomocí plastových trub, 

jejichž schéma vedení společně s polohou revizní šachtice se nachází na výkrese 3.8 ZS. 

Dimenze vodovodní přípojky viz příloha 1. 

Elektrická přípojka 

Elektrická přípojka NN bude zřízena napojením na domovní elektrickou přípojku 

objektu. V místě přípojky bude zřízen hlavní staveništní elektrický rozvaděč. 

Samotný rozvod energie bude umožněn podpovrchovým vedením (cca 1m pod terénem) 

pomocí měděných kabelů s kaučuk-gumovým obalem. V místě, kde je možnost přejíždění 

vozidel přes kabel, je nutné instalovat dvoustěnnou potrubní chráničku HDPE Duohard. 

Trasa vedení kabelů viz výkres 3.8 ZS. 

Stanovení zdánlivého maximálního příkonu viz Příloha 2. 

Kanalizační přípojka 

Kanalizační staveništní vedení bude zajištěno plastovými kanalizačními troubami. 

Vývod bude napojen na domovní kanalizační přípojku v místě revizní šachtice. Poloha 

revizní šachtice a trasy vedení kanalizačního vedení viz výkres 3.8 ZS. 
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3. Objekty zařízení staveniště

3.1 Sociální zařízení

Sociální zařízení sloužící stavebním dělníkům a osobám řídícím výstavbu, bude 

zřízeno již při počátečních terénních prací. Celková rozloha sociálního zařízení závisí 

na počtu pracovníků, u kterých je nutno zajistit místo pro převlékání, stravování  

a ochranu před špatným počasím. Veškeré zařízení musí splňovat platné hygienické 

zásady, které vydává ministerstvo zdravotnictví. 

Pro konstrukci sociálního zařízení jsou využity stavební buňky systému TOI TOI 

BK1 o rozměru 2438x6058x2800mm. Pro stavbu se uvažuje s max. 20 pracovníky, 

kdy na jednoho připadá 1,75m2 podlahové plochy (1,25 m2 šatny + 0,5 m2 stravování). 

Celkem tedy dostáváme 35m2 potřebné plochy pro dělníky. Bude tedy použito  

3x buňka BK1 (2,438 x 6,058 m), která nám dává plochu 44,3 m2 a vyhovuje daným 

požadavkům. 

Obr. 1: Schéma buňky TOI TOI BK1 Obr. 2: Schéma buňky TOI TOI BK2 

Buňky budou na místě uloženy na ŽB prefabrikované panely KZD tl. 150mm, které 

budou spočívat na vrstvě štěrku 16-32mm o mocnosti cca 100 mm. Je nutné rovněž 

oddělit dno buňky od panelu vložením podkladního asfaltového pásu, který buňku 

bude chránit. 

Pro stavbyvedoucího a ostatní technické a administrativní pracovníky je navrhnuta 

dvojice buněk BK1, pro které platí stejné konstrukční podmínky jako pro buňky  

u dělníků.  

Důležitou součástí je rovněž buňka vrátnice v systému TOI TOI s označením BK2. 

Buňka bude na místě uložena dle stejného principu jako buňka BK1. 
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3.2 Hygienická zařízení

Na stavbě se počítá s max. 25 osobami, z tohoto počtu plyne návrh buňky TOI TOI 

LK 1 o rozměru 2438x6058x2800mm se sestavou hygienického zařízení: 2 WC mísy, 

2 mušle, 2 sprchy, 3 umyvadla. Stanovený počet vyhovuje obecným zásadám. 

Buňka bude na místě uložena na ŽB prefabrikované panely KZD tl. 150mm, které 

budou spočívat na vrstvě štěrku 16-32mm o mocnosti cca 100 mm. Je nutné rovněž 

oddělit dno buňky od panelu vložením podkladního asfaltového pásu, který buňku 

bude chránit. 

              Obr. 3: Schéma buňky TOI TOI SK 1  

3.3 Skladovací zařízení

Pro potřebu uskladnit nářadí, materiál nebo pracovní pomůcky, jsou na staveništi 

navrhnuty 4 skladovací kontejnery TOI TOI LK 1 o rozměru 2438 x 6058 x 2591 mm, 

které budou plnit tento účel. 

Buňka bude na místě uložena na ŽB prefabrikované panely KZD tl. 150mm, které 

budou spočívat na vrstvě štěrku 16-32mm o mocnosti cca 100 mm. Je nutné rovněž 

oddělit dno buňky od panelu vložením podkladního asfaltového pásu, který buňku 

bude chránit. 

Obr. 4: Schéma buňky TOI TOI LK 1 
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4. Materiálové zásobování a jeho uložení 

Dodávky materiálu budou probíhat v ranních hodinách při začátku stavebních prací, 

v předepsaném rozsahu a čase domluveném s dodavatelem tohoto materiálu (smluvní 

potvrzení). Je třeba dbát na to, aby pro každý matriál byla vždy předem připravená 

skladovací plocha a vyhnout se tak zbytečným časovým prolukám. 

4.1 Zdící prvky

Dodávka materiálu zdících prvků Porotherm 36,5 P+D a 30 P+D bude vždy 

probíhat v množství rozsahu celého patra. Budou dodávány v normovaných paletách 

1180x1000mm a zapečetěny v ochranné fólii.  

Palety budou skladovány na otevřených a zpevněných plochách pro ně určených 

dle výkresu ZS. Palety se mohou klást ve dvou vrstvách do maximální výšky 2m. 

Palety v případě špatných klimatických podmínek je nutné chránit igelitovou plachtou 

bodově přitíženou. Mezi prvky různého druhu je třeba zajistit manipulační prostor 

minimálně 750mm široký. 

V případě dodávek příčkového zdiva Porotherm 11,5 P+D a 8 P+D se postupuje 

shodně jako s nosným zdivem. Příčkovky se uskladňují skládek nosného zdiva, které 

bude v době dodávky již spotřebováno stejně jako z větší části i stropní vložky Miako. 

Velikost skládek a skladovací zásady viz příloha č. 3 a výkres ZS. 

4.2 Výplňové prvky

Stropní vložky Porotherm MIAKO jsou na stavbu dodávány ve stejné formě jako 

prvky zdící a platí pro ně stejná pravidla pro skladování. 

Uskladní se na skládku nosného zdiva, ještě před uskladněním příčkového zdiva, 

které přijde na řadu až po dokončení stropních konstrukcí. 

Velikost skládek a skladovací zásady viz příloha č. 3 a výkres ZS. 

4.3 Vodorovné prvky

Překlady Porotherm 7 se na stavbu dodávají na dřevěných hranolech 

75x75x960mm, které jsou nevratné. Překlady jsou baleny po 20 kusech a obaleny 

ochrannou fólií.  
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Uskladňují se na otevřené zpevněné skládce, kterou tvoří štěrkový zhutněný podsyp 

tl. 100mm, na kterém jsou uloženy ŽB prefab. panely.  

Balíky se mohou uskladňovat maximálně ve dvou vrstvách a v případě špatných 

klimatických podmínek je nutné je chránit igelitovou plachtou bodově přitíženou. 

Mezi různými druhy překladů je nutné vybudovat manipulační uličku v šířce min. 

750mm. 

V případě Stropních POT nosníku je pro jejich skladování použito shodných 

podmínek jako překladů. Mohou se ukládat až v 5 vrstvách a podkládají se dřevěnými 

prvky rozměru min. 40x20mm, které jsou max. 500mm od konce nosníku, je třeba 

dodržovat jejich svislou souvislost. Maximální výška uložení je 1 m. 

Velikost skládek a skladovací zásady viz příloha č. 3 a výkres 3.8 ZS. 

4.4 Suché maltové směsi

Maltové směsi jsou dodávány v paletách o rozměru 1200x800mm a 1180x1000mm 

(zdící malty Hasit), fóliově balených. 

Ukládají se na zpevněnou skládku dle výkresu ZS. Kladou se ve dvou vrstvách  

do max. výšky 2m. 

Uložení probíhá na prefab. panely uložených na zhutněném štěrku tl. 100mm.  

Nad materiálem je potřeba vybudovat ochranná střešní, plechová konstrukce a zabránit 

tak styku vody a maltových směsí. 

Mezi maltami různého druhu je nutné vybudovat manipulační plochy o šířce min. 

750 mm. 

Velikost skládek a skladovací zásady viz příloha č. 3 a výkres 3.8 ZS. 

4.5 Izolační materiály

V případě hydroizolací dodávaných v rolích a fóliově balené je možné skladovat  

ve skladovacích kontejnerech. 

Tepelná izolace spodní stavby EPS Perimetr je na stavbu dodávána fóliově balená 

 a je možné ji uskladnit na  vybetonované a vyzráté konstrukci základové desky.  

4.6 Výztuž

Výztuž potřebná pro základovou desku a stropní konstrukce bude umístěna v místě

stanoviště vázání výztuže.  
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Uskladňuje se na kryté zpevněné skládce, kterou tvoří štěrkový zhutněný podsyp  

tl. 100mm, na kterém jsou uloženy ŽB prefab. panely. Krycí konstrukci tvoří lehká 

ocelová konstrukce s trapézovými plechy. 

Prutový výztuž je uskladňována v ocelových kójích dle jejího průměru a druhu. 

Ocelové kari sítě jsou skladovány na rovném a suchém podkladu.

Velikost skládek a skladovací zásady viz příloha č. 3 a výkres 3.8 ZS. 

4.7 Betonová směs

Beton se na staveništi nebude uskladňovat ani vyrábět. Při běžné betonáži se bude 

jednat o kontinuální proces, kdy bude beton přečerpáván čerpadly a pravidelně

dovážen za pomocí auto-domíchávačů

5. Ostatní zařízení staveniště

Na staveništi bude zřízeno stanoviště pro truhlářské práce a stanoviště pro vázání  

a přípravu výztuže. 

V obou případech se jedná o zpevněné a kryté pracovní plochy. Konstrukci plochy tvoří 

ŽB panely posazené na hutněné štěrkové vrstvě tl. 100mm. Krycí konstrukci tvoří lehká 

ocelová konstrukce s trapézovými plechy. 

V truhlářské dílně budou skladovány, vyráběny, spravovány, upravovány a skladovány 

díly dřevěného bednění a jiných konstrukcí. 

V místě vázání výztuže bude skladována ocelová výztuž konstrukcí, budou zde také 

probíhat armovací práce, atd. 

Velikost skládek viz výkres 3.8 ZS. 

6. Bezpečnost práce 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat:  

Zákon č. 309/2006 Sb. [3], zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [2], o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích.  Vyhlášku vyhláška 362/2005 Sb. [4] o pracích  

ve výškách. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením 
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prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být 

ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech 

nepovolaných osob.  

7. Vliv na životní prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní a sociální prostředí v blízkosti 

stavby. Odpadní materiál se odveze na povolenou skládku. S odpadovými materiály 

vzniklými během výstavby bude nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 Sb. 

[5]. Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod.  

O nakládání s odpady pří následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat 

specializovaná firma dle smluvního zajištění. Splaškové i dešťové vody budou napojeny  

na veřejnou kanalizaci. 

8. Zdroj čerpaných informací, podklady 

Normy a vyhlášky

[1] ČSN 73 6133, 2010, návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

[2] vyhláška 591/2006, Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

[3] vyhláška 309/2006, doplňující požadavky na bezpečnost práce a ochrany zdraví 

[4] vyhláška 362/2005, o práci ve výškách 

[5] vyhláška 185/2001, zákon o odpadech 

Internetové stránky stavebních strojů

[6] http://www.p-z.cz/cs/site/pz-stroje-caterpillar/cat_categories.htm, stavební stroje 

[7] http://www.liebherr.cz, jeřábová technika, stavební stroje 

[8] http://www.svp.cz/stavebni-vytah-geda-500-z-zp.html, stavební výtah 

[9] http://www.m-tec.com/cz, míchací technika 

[10] http://toitoi.cz, stavební buňky a staveništní vybavení 
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Příloha č. 1: Výpočet skladovacích ploch stavebních prvků

1. Zdící prvky
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Výpočet rozměrů skladovacích ploch

- Skladovací plocha pro Porotherm 36,5 P+D, 58 palet: 

( )

(3)            m 38,10,9
34,3

β
FoF

(2)            m 34,31,69
58

q
ZFo

(1)          ks 5810*10
58n*T

QZ

2

2

=




=
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=




=





=

==
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Navržena skladovací plocha: 42,9m2 (6,5 x 6,6 m)

- Skladovací plocha pro Porotherm 30P+D, 37 palet: 

( )

(3)           m 24,30,9
21,9

β
FoF

(2)            m 21,91,69
37

q
ZFo

(1)          ks 3710*10
58n*T

QZ

2

2
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Navržena skladovací plocha: 29,8m2 (5,32 x 5,6 m)
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Souhrn skladovacích zásad

• Palety jsou ukládány na zpevněný povrch, maximálně dva balíky na sobě. 

• Materiál je dodáván pro jedno konkrétní podlaží a potřebná plocha je spočtena na jeho 

největší množství. 

• Mezi prvky různého druhu, vytvořit manipulační uličku minimální šířky 750 mm. 

• Zdící prvky vnitřního příčkového zdiva budou uloženy na jedné ze skládek nosného 

zdiva, po jeho spotřebě. 

2. Stropní vložky

a) Výplňové stropní vložky: 
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Výpočet rozměrů skladovacích ploch:

- Skladovací plocha pro Miako 19/62,5 PTH, 6 palet:

( )

(3)                 4m0,9
3,6

β
FoF

(2)              3,6m1,69
6

q
ZFo

(1)            ks 610*10
6n*T

QZ

2

2
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- Skladovací plocha pro Miako 19/50 PTH, 25palet: 

( )

(3)            16,5m0,9
14,8

β
FoF

(2)            14,8m1,69
25

q
ZFo

(1)         ks 2510*10
25n*T

QZ

2

2
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- Skladovací plocha pro Miako 8/50 PTH, 1 paleta: 

(3)        1,3m0,9
1,18

β
FoF 2=





=





= �

Celková potřebná skladovací plocha: 4+16,5+1,3= 21,8 m2  

Souhrn skladovacích zásad pro vložky Miako

• Palety jsou ukládány na zpevněný povrch, maximálně dva balíky na sobě. 

• Materiál je dodáván pro jedno konkrétní podlaží a potřebná plocha je spočtena na jeho největší 

množství. 

• Mezi prvky různého druhu, vytvořit manipulační uličku minimální šířky 750 mm. 

• Skládka bude vybudována na místě skládky pro zdící prvky Porotherm 30 P+D. 

3. Stropní nosníky POT
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Výpočet rozměrů skladovacích ploch:

- Skladovací plocha pro nosníky 4.NP, 127 ks: 

( )

(3)            m 33,40,9
34,3

β
FoF

(2)         m 30,024,23
127

q
ZFo

(1)           ks 1274*4
127n*T

QZ

2
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Rozměr s ohledem na největší prvek dl. 6250mm

Navržena skladovací plocha: 35m2 (5 x 7m)

Souhrn skladovacích zásad

• Nosníky jsou ukládány vedle sebe, maximálně 5 nosníků nad sebou. 

• Nosníky je třeba podkládat dřevěnými lištami o rozměru nejméně 40x20mm, vzdálenost 

podkladek od konců max. 500mm. Dbáme na to, aby byly podkladky svisle pod sebou.  

• Materiál je dodáván pro jedno konkrétní podlaží a potřebná plocha je spočtena na jeho 

největší množství. 

• Mezi prvky různého druhu, vytvořit manipulační uličku minimální šířky 750 mm. 

4.  Překlady

Množství a skladba viz technická zpráva objektu. 

Výpočet rozměrů skladovacích ploch

- Skladovací plocha pro překlady 2.NP, 96 ks: 

( )

(3)               m 27,80,9
25

β
FoF

(2)                m 253,84
96

q
ZFo

(1)            ks 9610*10
96n*T

QZ

2

2
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         Rozměr s ohledem na největší prvek dl. 3500mm

Navržena skladovací plocha: 30m2 (5 x 6m)

Souhrn skladovacích zásad:

• Překlady jsou ukládány vedle sebe a maximálně 2 palety nosníků nad sebou. 

• Materiál je dodáván pro jedno konkrétní podlaží a potřebná plocha je spočtena na jeho 

největší množství. 

• Mezi prvky různého druhu, vytvořit manipulační uličku minimální šířky 750 mm. 



                                                                                                                                                   Diplomová práce

�

�

5. Zdící malta
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Výpočet rozměrů skladovacích ploch

- Skladovací plocha pro největší množství palet v 2.NP, 12 ks: 

( )

(3)              7,9m0,9
7,1

β
FoF

(2)             m 7,10,85
6

q
ZFo

(1)        ks 675*150
12n*T

QZ

2

2
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K tomuto rozměru bude připadat rovněž prostor s míchacím zařízením. 

Navržena skladovací plocha: 9m2 (3 x 3m)

Souhrn skladovacích zásad

• Palety jsou ukládány vedle sebe. 

• Materiál je dodáván v množství ½ jeho spotřeby pro jedno konkrétní podlaží a potřebná 

skladovací plocha je spočtena pro jeho největší množství (2.NP). 

• Mezi paletami s různým obsahem, vytvořit manipulační uličku minimální šířky 750 mm. 



VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY EL. ENERGIE A VODY PRO POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
STAVBA: VÝSTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK BLANSKO

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:

(4)
[l/s]

Qn - spotřeba vody v l/s

Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h)

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách

    Qn =         2,75 l/s

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50
Jmenovitá světlost v " 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100

4800

potřebné 
množství vody 

[l]

200

2125

potřebné 
množství vody 

[l]

200

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY

Hygienické účely
Sprchování

POTŘEBA VODY PRO:

1000
1125

Příčky (bez vody pro maltu) 1800

37500

 MEZISOUČET C

měrná 
jednotka

1 pracovník
1 pracovník 45

45620

potřebné 
množství vody 

[l]

Zdění (bez vody pro maltu)
Omítka (bez vody pro maltu)

počet měrných 
jednotek

 MEZISOUČET A
120

střední norma 
[l/m.j.]

m2

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod.

 MEZISOUČET B

POTŘEBA VODY PRO:

20
250

15

4
240
150

25
25

40

3,6

měrná 
jednotka

m3

m3

m2

m3

200
200

Příloha č. 2: VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

střední norma 
[l/m.j.]

Ošetřování betonu

POTŘEBA VODY PRO:

Výroba malty pro zdění
800
720

počet měrných 
jednotek

3600*t

2,0*C2,7*B1,6*A

3600*t

k*P
  Q

nn
n

++
==

∑



VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY EL. ENERGIE A VODY PRO POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
STAVBA: VÝSTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK BLANSKO

STAVEBNÍ STROJ
štítkový 
příkon       
[kW]

[ks] [kW]

Jeřáb Liebherr 34K 15,50 1 15,5
Míchačka m-tec duo-mix 6,00 1 6,0
Svářecí technika 8,00 1 8,0
Stříhačka, ohýbačka 7,00 2 14,0
Vrtačka na ocel, dřevo 1,50 3 4,5
Stavební výtah Geda 8,00 1 8,0
Pila na zdivo Porotherm 3,00 3 9,0
Prutokový ohřívač 3,00 3 9,0
Zásobníkový ohřívač na vodu 200 l 10,00 1 10,0
Otopné těleso v buňce 2,50 8 20,0

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 104,0 kW

OSVĚTLENÉ PROSTORY
příkon pro 
osvětlení 

[kW/m2] 
[m2] [kW]

Kanceláře, vrátnice 0,020 59,2 1,2
Šatny, umývárna, WC 0,006 33,5 0,2
Dílny 0,003 70,0 0,2

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 1,6 kW

DRUH PRACÍ
příkon pro 
osvětlení 

[kW/m2] 
[m2] [kW]

Bezpečnostní osvětlení staveniště 0,002 3375 6,8

P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 6,8 kW

NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE

(5)

1,1 - koeficient ztráty ve vedení
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení

1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení P = 104 kW

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ

Příloha č.3: VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=



VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY EL. ENERGIE A VODY PRO POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
STAVBA: VÝSTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK BLANSKO



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ

  

Technologický postup provád

střechy z

Vypracoval: Bc. David Babinec

Vedoucí konzultantka: prof. Ing. 

Školní rok: 2011 / 2012 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

FAKULTA STAVEBNÍ 

Technologický postup provádění dvouplášťové větrané ploché 

dřevěných styčníkových vazník

Bc. David Babinec

prof. Ing. Kubečková Skulinová Darja, Ph.D. 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

trané ploché 

vazníků



_____________________________________________________________Diplomová práce

��

�

Obsah technologického postupu 

Obsah…………………………………………………………………………………………..1                                                  

1. Obecné informace…………………………………………………………………...............4 

    1.1. Obecné informace týkající se stavebního objektu…………………………….………...4 

    1.2. Konstrukční řešení stavebního objektu………………………………………………....4 

    1.3. Informace o stavebním procesu technologického předpisu…………………………….5 

2. Staveništní podmínky……………………………………………………………….........…6 

3. Konstrukce vazníkového krovu……………………………………………………………..7 

    3.1. Vstupní materiály a výrobky vazníkového krovu……………………………...……….7 

    3.2. Způsob dodání stavebního materiálu……………………………………………..….....9 

    3.3. Staveništní doprava materiálu………………………………………………................10 

    3.4. Skladování materiálů……………………………………………………………...…...10 

    3.5. Přejímka dodávky materiálu……………………………………………………..…....10 

    3.6. Převzetí pracoviště………………………………………………………………….....11 

    3.7. Obecné pracovní podmínky……………………………………………………..…….11 

    3.8. Personální obsazení……………………………………………………………...…….11 

           3.8.1 Složení pracovní čety………………………………………………………...….11 

           3.8.2 Kvalifikační požadavky na pracovníky…………………………………..……..12 

           3.8.3 Zodpovědnost pracovníků…………………………………………………..…..12 

    3.9. Stroje a pomůcky……………………………………………………………..……….13 

           3.9.1 Pracovní stroje…………………………………………………………..………13 

           3.9.2 Pracovní pomůcky…………………………………….………………..……….14 

           3.9.3 Příruční pracovní pomůcky……………….…………………………………..…14 

           3.9.4 Ochranné pomůcky pracovníků………………………………………………....14 

   3.10 Pracovní postup instalace a stabilizace vazníkového krovu………………………......14 

   3.11 Jakost a výstupní kontrola kvality………………………………………………..…...15 

4. Konstrukce atikového a plášťového zdiva střechy………………………………..…….....16 

    4.1. Vstupní materiály a výrobky vazníkového krovu……………………………………..16 

    4.2. Způsob dodání stavebního materiálu…………………………………………...……..17 

    4.3. Staveništní doprava materiálu…………………………………………………...…….18 

    4.4. Skladování materiálů……………………………………………………………...…...18 

    4.5. Přejímka dodávky materiálu………………………………………………………..…18 



_____________________________________________________________Diplomová práce

��

�

    4.6. Převzetí pracoviště………………………………………………………………..…...19 

    4.7. Obecné pracovní podmínky……………………………………………….............…..20 

    4.8. Personální obsazení………………………………………………………………........21 

           4.8.1 Složení pracovní čety……………………………………………..................…..21 

           4.8.2 Kvalifikační požadavky na pracovníky……………………………………….....21 

           4.8.3 Zodpovědnost pracovníků……………………………………………………….21 

    4.9. Stroje a pomůcky……………………………………………………………………...22 

           4.9.1 Pracovní stroje……………………………………………………………..….....22 

           4.9.2 Pracovní pomůcky…………………………………………………………….…23 

           4.9.3 Příruční pracovní pomůcky………………………………………………….…..24 

           4.9.4 Ochranné pomůcky pracovníků……………………………………………..…..24 

   4.10 Pracovní postup provádění plášťového a atikového zdiva…………………………....24 

   4.11 Jakost a výstupní kontrola kvality……………………………………………..……...25 

5. Konstrukce HI pláště ploché střechy…………………………............................................26 

    5.1. Vstupní materiály a výrobky vazníkového krovu…………………………...………...26 

    5.2. Způsob dodání stavebního materiálu……………………………………………….....27 

    5.3. Staveništní doprava materiálu……………………………………………………...….28 

    5.4. Skladování materiálů………………………………………………………………......29 

    5.5. Přejímka dodávky materiálu………………………………………………………..…29 

    5.6. Převzetí pracoviště…………………………………………………………..………...29 

    5.7. Obecné pracovní podmínky………………………………………………………..….30 

    5.8. Personální obsazení…………………………………………………………………....31 

           5.8.1 Složení pracovní čety……………………………………………………...…….31 

           5.8.2 Kvalifikační požadavky na pracovníky……………………………...…………..31 

           5.8.3 Zodpovědnost pracovníků…………………………………………………...…..31 

    5.9. Stroje a pomůcky…………………………………………………………………..….32 

           5.9.1 Pracovní stroje………………………………………………………………......32 

           5.9.2 Pracovní pomůcky………………………………………………………..……..32 

           5.9.3 Příruční pracovní pomůcky…………………………………………..……….…32 

           5.9.4 Ochranné pomůcky pracovníků…………………………………………..……..32 

   5.10 Pracovní postup provádění hydroizolačního pláště střechy……………………...…....32 

   5.11 Jakost a výstupní kontrola kvality…………………………………………..................33 

6. Konstrukce  dolního tepelně izolačního pláště střechy…………………………….…..…..34 

    6.1. Vstupní materiály a výrobky vazníkového krovu…………………………...………...34 



_____________________________________________________________Diplomová práce

��

�

    6.2. Způsob dodání stavebního materiálu………………………………………….…..35 

    6.3. Staveništní doprava materiálu……………………………………..........................36 

    6.4. Skladování materiálů……………………………………………………………....36 

    6.5. Přejímka dodávky materiálu……………………………………………………....36 

    6.6. Převzetí pracoviště………………………………………………………………...36 

    6.7. Obecné pracovní podmínky……………………………………………………….37 

    6.8. Personální obsazení……………………………………...………………………...37 

           6.8.1 Složení pracovní čety…………………………………………………….….37 

           6.8.2 Kvalifikační požadavky na pracovníky………………………………….…..37 

           6.8.3 Zodpovědnost pracovníků………………………………………….………..37 

    6.9. Stroje a pomůcky…………………………………………………………………..38 

           6.9.1 Pracovní stroje…………………………………………………….……..…..38 

           6.9.2 Pracovní pomůcky…………………………………………………….……..38 

           6.9.3 Příruční pracovní pomůcky…………………………………………….…....38 

           6.9.4 Ochranné pomůcky pracovníků……………………………………….……..38 

   6.10 Pracovní postup provádění hydroizolačního pláště střechy……………….….……38 

   6.11 Jakost a výstupní kontrola kvality……………………………………………..…...39 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci…………………………………………………..40 

8. Vliv na životní prostředí……………………………………………………………..….40 

9. Zdroje čerpaných informací………………………………………………………..…….41 

Přílohy: 

• Položkový rozpočet střešní konstrukce 
• Harmonogram stavebních procesů bytové stavby s dvouplášťovou střešní konstrukcí  



_____________________________________________________________Diplomová práce

��

�

1. Obecné informace 

Cílem tohoto technologického procesu je popsat a stanovit obecná pravidla  

a zásady pro provedení dvouplášťové větrané ploché střechy z dřevěných vazníků, které 

budou respektovat pokyny výrobců použitých stavebních materiálů, projekt  

a ustanovení stavebních norem ČSN příp. ČSN EN. 

1.1 Obecné informace týkající se stavebního objektu, na kterém se konstrukce či postup 

provádí, dle technologického předpisu 

Název objektu: Bytový dům 

Typ objektu: Stavba pro bydlení 

Místo stavby: Obec Razová, Moravskoslezský kraj 

Katastrální území: Bruntál 

Katastrální číslo stavební parcely (pozemku): 633/1 

Informace o objednateli: 

VŠB- TUO 

17. listopadu 15 

Ostrava- Poruba, 708 33 

Informace o stavebníkovi: 

Progres-stav, s.r.o. 

Viktora Huga 17 

Ostrava- Hrabová, 720 00 

1.2 Konstrukční řešení objektu, na který se vztahuje technologický předpis 

Stavba bude realizována na pozemku s katastrálním číslem 633/1 o celkové plošné 

výměře 3772,2m2. Parcela se nachází v lokalitě obce Razová a spadá  

pod katastrální území Bruntálu. 

Přístup k objektu bude umožněn přes nově vybudovanou asfaltovou komunikaci, která 

bude napojena na silnici II. třídy čísla 452.  

Objekt bytového domu nabídne čtyři byty o velikosti 4+kk, čtyři o velikosti 2+kk a trojici 

bytů 3+kk, tedy celkem 11 bytových jednotek pro celkem 33 lidí. Stavba je řešena jako 
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čtyřpodlažní se světlou výškou podlaží 2900mm a s částečným podsklepením o světlé výšce 

2300mm.  

Hlavní nosnou konstrukční soustavou je stěnový nosný systém z cihelných zdících prvků

POROTHERM 36,5 P+D pro nosné obvodové zdivo a 30 P+D  

pro nosné zdivo vnitřní.  

Základová konstrukce budovy se skládá ze soustavy pasů z prostého betonu.          

Vodorovné stropní konstrukce objektu jsou tvořeny stropními POT nosníky 

POROTHERM s výplní vložek MIAKO, pro zmonolitnění stropní konstrukce je použit 

betonem C 20/25, celková tloušťka stropní konstrukce je 250mm. Překladové prvky  

nad otvory jsou tvořeny soustavami překladů POROTHERM 7 a izolačními roletovými prvky 

VARIO. 

Hlavní svislou komunikační cestu vytváří dvojramenné ŽB deskové kombinované 

schodiště a výtahová kabina KONE. 

Objekt je zastřešen větranou dvouplášťovou plochou střechou z dřevěných vazníků se 

spoji z desek s prolisovanými trny GANGNAIL. 

 Pro odvod spalin vytápěcí či ohřívací techniky bude použit komín se systému 

SCHIEDEL.  

Fasáda objektu je chráněná kontaktním provětrávaným tepelným pláštěm tvořeným 

tepelnou izolací z minerálních vláken ISOVER HARDSIL a fasádními dřevocementovými 

deskami CEMBRIT CEMBONIT na nosném ocelovém roštu. 

Pro uživatele objektu budou v místě stavby vybudována parkovací stání v počtu 18 stání 

+ 1 stání pro osoby tělesně postižené v těsné blízkosti objektu. 

1.3 Informace o stavebním procesu technologického postupu: 

Prováděcí postup zamýšlené dvouplášťové ploché střechy se skládá z mnoha částí 

pracovních procesů a použitých stavebních materiálů, dodržení správné návaznosti těchto 

procesů a vhodná aplikace všech materiálů, je velmi důležitá pro požadovanou rychlost 

stavby, kvality díla a ve výsledku správné funkčnosti střechy. 

Z předešle zmíněných důvodů bude proto konstrukce střechy rozdělena do několika etap, 

kterým se technologický postup bude věnovat zvlášť, pro co nejlepší popsání stavebních 

procesů a použitých materiálů v těchto etapách pro minimalizaci případných chyb  

při realizaci. Podkladem pro tyto etapy slouží projektová dokumentace, která je součástí 

řešení DP. 
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Stavební etapy konstrukce střechy:   

a) Konstrukce vazníkového krovu 

b) Konstrukce atikového a plášťového zdiva střechy 

c) Konstrukce horního hydroizolačního pláště střechy 

d) Konstrukce dolního tepelně izolačního pláště střechy 

2. Staveništní podmínky 

Vjezd na staveniště bude probíhat ze silnice II. třídy čísla 452. Z důvodu přítomnosti  

a užívaní těžké pracovní techniky a velkých dopravních prostředků, bude nutné komunikaci 

vybavit patřičným dopravním značením, které bude omezovat rychlost  

a upozorňovat řidiče na probíhající stavební práce. Jelikož se jedná o silnici II. třídy bude 

v budoucnu nutné komunikaci při vjezdu k objektu opatřit odbočovacím pruhem  

a rozšířením pro nájezd na silnici. 

Stavební parcelu 633/1 o rozloze 3772 m2 nebude z hlediska rozlohy potřeba využít celou, 

ale bude stačit plocha cca 3375m2, která rovněž nahradí její nepravidelný tvar v praktičtější 

pravoúhlý tvar, což přispěje také k menším nárokům na délku oplocení. 

Dle výkresu ZS bude staveniště oploceno mobilním průhledným oplocením TOI TOI 

s modulem pole 3472mm a výškou 2000mm. Celková délka oploceného obvodu je 230,38m. 

V místě vjezdu na staveniště bude umístěna vjezdová brána o celkové šířce otvoru 4000mm 

(součást systému TOI TOI), její posun bude probíhat po vodících kolečkách. 

V přední části staveniště bude situováno buňkové zázemí pro stavební dělníky  

a vedoucí řídící pracovníky, včetně hygienického zařízení. Důležitou součástí bude rovněž 

buňka vrátnice s vrátným, která zaznamenává a řídí vstup na staveniště. Pro vstup do všech 

pater budoucího objektu bude u líce budovy zřízen stavební výtah. 

Skládky a pracovní stanoviště budou situovány při pravé, střední a zadní části staveniště

pro snadnou manipulaci. Skládka ornice bude zřízena v zadní části u obratiště, kde bude 

umožněna dobrá manipulovatelnost díky velkému prostoru. 

Důležitým prvkem stavby je věžový jeřáb situovaný v zadní části za budovaným objektem, 

poněvadž pro jeho sestavení bude potřeba dostatečný prostor a bude odsud rovněž dobrý 

dosah ramene jeřábu.  

Parametry komunikace na staveništi jsou navrhnuty s ohledem na pohyb velkých 

stavebních prostředků. Šířka přímého úseku je 3500mm (jedno-směrová komunikace). 

V místě vjezdu bude malá plocha pro parkovaní osobních vozidel nebo ji bude možné využít 
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pro odstavení vozidla. Zadní část staveniště slouží jako obratiště. Rovněž zde bude vyveden 

výjezd v šířce 3500mm ze stavební jámy. Konstrukčně jsou hlavní staveništní komunikace 

tvořeny zhutněnou struskou 16-32mm o mocnosti 150-200m. Kolem komunikací budou 

rovněž zřízeny odvodňovací betonové žlaby. 

Bezpečnostní osvětlení staveniště bude zajištěno halogenovými lampami na ocelových 

stojanech. Staveniště bude v nočních hodinách hlídáno osobou s patřičnou kvalifikací. 

3. Konstrukce vazníkového krovu 

3.1 Vstupní materiály a výrobky vazníkového krovu 

Dřevěné styčníkové pultové vazníky:

     Hlavní nosné prvky střešní konstrukce. 

• Styčníkový dřevěný pultový vazník typu 1 

Spoje pomocí desek s prolisovanými trny značky GANGANIL  

Jehličnaté impregnované řezivo třídy S1 dle ČSN 73 2824-1 [1]

Délka spodní pásnice 12 700 mm 

Sklon vrchní pásnice 50 

Osová vzdálenost 1 040 mm 

Počet kusů: 18 ks 

• Styčníkový dřevěný pultový vazník typu 2  

Spoje pomocí desek s prolisovanými trny značky GANGANIL 

Jehličnaté impregnované řezivo třídy S1 dle ČSN 73 2824-1 [1]

Délka spodní pásnice 13 200 mm 

Sklon vrchní pásnice 4,90 

Osová vzdálenost 1 050 mm 

Počet kusů: 9 ks 

Dřevěné zavětrovací prvky:

Pro zajištění a zabránění vybočení v rovině střechy (v horní pásnici vazníků), zajištění 

prostorové stability vazníkové konstrukce a ztužení v rovině dolních pásů. 
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• Ztužidla pro zabránění vybočení v rovině střechy (ztužující rošt)

Impregnované jehličnaté fošnové řezivo  

Průřez 100x20mm 

Trvalé zavětrování (součást konstrukce horního pláště) 

• Ztužidla pro zajištění prostorové stability (ondřejské kříže)

Impregnované jehličnaté fošnové řezivo  

Průřez 20x100mm 

Trvalé zavětrování  

• Ztužidla pro zajištění roviny dolních pásů

Impregnované jehličnaté fošnové řezivo  

Průřez 20x100mm 

Dočasné zavětrování  

Kotvící úhelníkové prvky:

     Ocelový prvek s antikorozní úpravou pro ukotvení dřevěných vazníků k podkladu 

(obvodový ŽB věnec na nosném zdivu). 

• Kotevní prvek BOVA BV/KP 12-30/120

Ocelový plech žárově zinkovaný S280GD+Z275 

Počet kusů: 162 ks 

Mechanické ocelové kotvy:

      Spojovací prostředek k ukotvení ocelového uhelníku k podkladu (ŽB obvodový věnec 

na nosném zdivu). Vhodné pro beton C 20/25, 

• Mechanická kotva FISCHER FBN II 10/30

Galvanicky pozinkovaná ocel, třída pevnosti 5.8 

Průměr kotvy / délka kotvy:  10 / 106 mm 

Průměr předvrtaného otvoru / délka předvrtaného otvoru: 10 / min 98 mm 

Počet kusů: 162 ks 

Spojovací hřebíky:

     Spojovací prostředek ke spojení ocelového kotvícího uhelníku a dřevěného vazníku. 

• Konvexní hřebík 4 x 50mm

Počet kusů: 810 ks 
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Spojovací tesařské vruty:

     Hlavní materiál pro spoje dřevěných zavětrovacích prvků s vazníkovou konstrukcí. 

• Tesařský vrut 5 x 50mm

Galvanické pozinkování, zápustná hlava 

Podkladní asfaltový pás:

     Pro zabránění styku vlhkosti a dřevěného vazníku v místě kotvení k ŽB věnci. 

• Těžký asfaltový pás GLASBIT G200 S40

Délka pásu 7,5m a šířka 1,0m 

Tloušťka pásu 4,0mm 

Nosná vložka skelná tkanina 200g/m2 

Tržné zatížení > 400/300 N/50mm  

protažení při přetržení je min. 2% 

3.2 Způsob dodání stavebního materiálu 

Styčníkový dřevěný pultový vazník:

      Dodání dřevěných styčníkových pultových vazníků je součástí objednávky tohoto 

produktu a je tedy zajištěno výrobcem vazníků. Vazníky budou dodávány dle sjednaných 

podmínek mezi zhotovitelem stavby a výrobcem. Bude použito nákladních automobilů

s dlouhou mělkou korbou. Vykládku a manipulaci s vazníky obstará staveništní věžový 

jeřáb LIEBHERR 34K. Rozměry přepravovaných vazníků dle výrobce nevyžadují žádná 

speciální opatření pro jejich přepravu. 

Stavební impregnované řezivo:

     Dodávka materiálu proběhne nákladním automobilem s plochou korbou.  Řezivo bude 

zajištěno spínacími pásky a vakuově baleno v paletách o přibližném rozměru 

2500x1000x1000mm. Vykládka a uložení na skládku bude zajištěno pomocí 

staveništního nakládače CATERPILLAR 272C s nakládací vidlicovou radlicí. 

Mechanické ocelové kotvy, kotvící ocelové uhelníky, konvexní hřebíky, tesařské vruty:

Dodání těchto materiálů proběhne užitkovým automobilem v ochranném balení 

výrobce. Mechanické kotvy jsou dodávány po 50 ks v jenom balení, konvexní hřebíky  

po 100 ks, tesařské vruty po 500 ks, počet kotevních uhelníků je dán přesnou spotřebou  

a výrobce se jí přizpůsobí. Ruční vykládka. 
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Asfaltové podkladní pásy:

 Dodání užitkovým automobilem v ochranném vakuovaném balení v rolích, kdy jedna 

role obsahuje 7,5 x 1 m asfaltového pásu. Ruční vykládka. 

3.3 Staveništní doprava materiálu 

 Vykládku a přesun většiny dovezeného stavebního matriálu bude obstarávat 

staveništní nakládač CATERPILLAR 272C, v případě že bude nákladní automobil vybaven 

hydraulickým ramenem, bude nakládač použit pro přesun vyloženého materiálu  

na požadované skladovací místo. 

 U zvlášť těžkých či rozměrných prvků bude jejich dopravu a manipulaci obstarávat 

staveništní věžový jeřáb LIEBHERR 34K. 

 Lehké a málo rozměrné stavební materiály budou dopravovány na místo určení ručně

nebo za pomoci staveništních koleček. Pro svislou dopravu lehčího materiálu bude použit 

stavební výtah GEDA 500 Z/ZP s maximální možnou hmotností přepravovaného materiálu 

800kg. 

3.4 Skladování materiálu 

U dřevěných vazníků se předpokládá jejich stavební instalace přímo z nákladního 

dopravního prostředku a tak se nepředpokládá nutnost zřízení speciální skládky. 

Stavební impregnované řezivo bude uloženo v prostoru kryté truhlářské dílny dle výkresu 

zařízení staveniště. Zpevněnou plochu skládky tvoří podloží ze zhutněné strusky  

o frakci 16 – 32 mm v tl. 150mm a podlahy z ŽB panelů KZD 150/15. Palety budou 

podkládány dřevěnými hranoly po 1m, jako ochrana proti přímému styku s vodou. Palety 

budou pokládány max. ve dvou vrstvách (od sebe oddělených podkladními hranoly), mezi 

paletami bude ponechána manipulační ulička v minimální šířce 0,75m. 

Mechanické kotvy, ocelové kotevní uhelníky, konvexní hřebíky a podkladní asfaltové 

pásy budou uskladněny v chráněných skladovacích buňkách TOI TOI, které jsou uloženy 

na podkladu z hutněné strusky o frakci 16 – 32 mm a tl. 150 mm, na kterých jsou uloženy ŽB 

panely KZD 150/15, které jsou od buňky odděleny izolačním asfaltovým pásem. 

3.5 Přejímka dodávky materiálu 

K převzetí materiálu má právo jen stavbyvedoucí nebo osoba jím k tomuto pověřená. 

Zmocněná osoba musí vizuálně dodávku materiálu zkontrolovat pro případ, že by byl materiál 

během přepravy poškozen či znehodnocen, zkontrolovat dodací list a porovnat jej 
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s objednacím listem, kdy se kontroluje správné množství a druh objednaného materiálu.  

Po podpisu dodacího listu stavbyvedoucím je dodávka převzata, tuto skutečnost je 

stavbyvedoucí nebo jiná oprávněná osoba povinna zaznamenat do stavebního deníku. 

3.6 Převzetí pracoviště

Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího (zástupce hlavního zhotovitele)  

a zhotovitelem střešní vazníkové konstrukce. Výsledkem převzetí stanoviště bude zápis  

do stavebního deníku. Zhotoviteli vazníkové konstrukce budou blíže specifikována pravidla 

užívání staveništních ploch a vybavení, rovněž dojde k předání klíčů od sociálního zařízení 

pro pracovníky. Hlavní zhotovitel je povinen zajistit vstupní proškolení pracovníků ohledně

BOZP  a práci ve výškách osobou tomu oprávněnou. 

Body kontroly před zahájením instalace vazníkových konstrukcí 

- kontrola povrchu obvodového věnce, který musí být čistý, suchý, bez nerovností a prasklin 

- kontrola vyzrálosti ŽB konstrukce obvodového věnce pro potřeby mechanického kotvení 

- kontrola rozměrových kvalitativních parametrů věnce dle projektové dokumentace

3.7 Obecné pracovní podmínky 

Během prováděcího procesu vazníkové konstrukce se v této fázi nevyskytuje mokrý 

proces a nejsou zde ani použity materiály citlivé na maximální a minimální tepelné hodnoty.  

Pracovní podmínky jsou tedy přizpůsobeny převážně pracovníkům, kteří se budou 

pohybovat ve zvýšené výšce a k přerušení prací tedy může dojít vlivem zhoršených 

klimatických podmínek (silný déšť, vítr, vysoká teplota na slunci, atd.), které v případě

pokročovaní v práci můžou znamenat zhoršenou kvalitu odvedené práce a snížení bezpečnosti 

zúčastněných pracovníků. 

�

3.8 Personální obsazení 

3.8.1 Složení pracovní čety 

1 mistr (řídící pracovník) 

2 tesaři (zajištění stability konstrukce zavětrováním, korigování polohy vazníků) 

5 dělníků (jištění polohy vazníku u uložení, kotvící práce, pomocné práce)  

1 jeřábník (řidič staveništního věžového jeřábu) 

1 vazač (osoba zodpovědná za správný způsob uvázání vazníků pro přepravu) 
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3.8.2 Kvalifikační požadavky na pracovníky 

Všechny navržené práce budou provádět pracovníci s patřičnou kvalifikací  

a oprávněním pro výkon příslušných prací. Osoba mistra musí mít absolvovanou 

minimálně střední školu stavebního zaměření s 2 lety praxe. Tesaři musí mít výuční list 

ve svém oboru a 2 roky praxe. 

Funkci jeřábníka musí zastávat osoba starší 18 let, která absolvovala patřičné 

školení a úspěšně složila zkoušku z řízení staveništních věžových jeřábů a je to schopna 

doložit doklady o úspěšném absolvování školení a zkoušky. Rovněž je požadováno 

lékařské potvrzení o jeho zdravotní způsobilosti. Další podmínky dle ČSN ISO 12480 –

Jeřáby [2], NV č.378/2001 Sb. - Požadavky na bezpečný provoz jeřábu [3], ČSN ISO 

9926-1 – Výcvik jeřábníků [4]. 

Stejně jako jeřábník musí i vazač mít potřebnou kvalifikaci ve formě školení  

a složené zkoušky, kterou může potvrdit vazačským průkazem. Zdravotní a věková 

způsobilost je samozřejmostí. 

3.8.3 Zodpovědnost pracovníků

Vedoucí úlohu v zadávání a řízení stavebních úkonů má mistr, který zodpovídá  

za správnost postupu stavebních prací dle projektové dokumentace a rovněž se podílí  

na dodržování pracovní morálky a bezpečnosti prací, včetně užívání předepsaných 

ochranných pomůcek. Komunikace s jeřábníkem. Nasazování stavebních strojů. 

Tesaři a dělníci zodpovídají za správné a kvalitní provedení přiřazené práce. 

Za bezpečnou a správnou manipulaci se staveništím věžovým jeřábem zodpovídá 

jeřábník. Je povinen se řídit bezpečnostními ochrannými předpisy příslušných norem. 

Vazač zodpovídá za správné a bezpečné vázání dřevěných vazníků, které bude 

splňovat podmínky přepravy výrobce, ale i příslušných stavebních norem. 

Za dodržování bezpečnosti při práci na stavbě�podle příslušných předpisů�a zákonů�

je zodpovědný stavbyvedoucí. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními 

předpisy a postupy, které jsou pro ně�stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

[5], kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. 

[6], o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

vyhláškou 362/2005 sb. [7] o pracích ve výškách. 
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3.9 Stroje a pomůcky 

Zodpovědnost za nasazování strojů a pracovních pomůcek má mistr, který se řídí podle 

aktuálních potřeb pracovního procesu a pracovníků. 

3.9.1 Pracovní stroje 

 Stavební výtah 

Výtah GEDA 500 Z/ZP bude sloužit stavebním dělníkům pro jejich přepravu  

do vyšších pater stavěného objektu a rovněž pro převoz menšího a lehčího množství 

materiálu, potřebného pro stavbu. Výtah bude instalován ve formě subdodávky odbornou 

firmou.

Technické parametry:

• Nosnost: 500 kg (osoby), 800kg (náklad) 

• Rychlost zdvihu: 12 m/min (osoby), 24 m/min (materiál)  

• Maximální výška dosahu: 100m 

• Napájení: 400 V/2,8/5,5 kW 

• Vidlice: 16 A  

• Rozměr klece: 1600/1400/1100 mm 

• Zastavěná plocha: 2000x2500 mm 

Staveništní věžový jeřáb 

Pro zdvih materiálu a konstrukcí do větších výšek, bude na staveništi umístěn otočný 

věžový jeřáb LIEBHERR 34K. Na stavbu bude dopraven pomocí tahacího automobilu 

TATRA 815 a s třínápravového podvozku. 

Technické parametry:

•  Maximální vyložení/ nosnost: 33,0 m/ 1,100 kg 

• Maximální nosnost: 4000 kg 

• Maximální výška provozu (vodorovné rameno): 26,0 m 

• Rozměr základny: 3,8 x 3,8 m 
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3.9.2 Pracovní pomůcky 

Pojízdná hliníková věž:

•  Třída lešení 3 

•  Rozměr pracovní plochy: 0,7 x 2,5 m 

•  Maximální zatížení 200 kg/m2 plochy podlážky, plocha podlážky 0,7 x 2,5m znamená 

max. zatížení 350kg 

•  Rychlá a snadná montáž a demontáž bez nářadí 

•  Podlážky lze zavěsit na kteroukoliv příčku vertikálního rámu (po 25 cm) 

•  Pracovní výška/ výška podlahy/ celková výška: 4000/ 2000/ 3000 mm 

3.9.3 Příruční pracovní pomůcky 

     Hliníkové žebříky s pracovní výškou 4,5 m, akumulátorové vrtačky, příklepové 

vrtačky, olovnice, laťové příložné vodováhy, utahovací šestihranné klíče, tesařská 

kladiva, jednoruční pily, srovnávací dřevěné latě s vyznačenou osovou vzdáleností 

vazníků, tesařské páčidlo, svinovací metry, fixový značkovač.  

3.9.4 Ochranné pomůcky pracovníků

     Vhodný pracovní oděv, pevná stavební obuv, ochranná helma, kožené pracovní 

rukavice, ochranné brýle. 

3.10 Pracovní postup instalace a stabilizace vazníkového krovu 

 Pro výrobu vazníků je třeba výrobci poskytnout půdorysné schéma nosné podpěrné 

konstrukce (v našem případě obvodový ŽB věnec na nosném zdivu), přesnou materiálovou 

skladbu střešního pláště včetně stropního podhledu a projektem stanovené základní 

rozměrové charakteristiky budoucí střešní konstrukce. 

 Na základě dodaných podkladů objednatelem (hlavní dodavatel) výrobce 

(subdodavatel) přistoupí ke zpracování nabídky, ve formě specializovaného statického návrhu 

a posouzení vazníkové konstrukce, který stanoví přesnou konstrukční charakteristiku vazníků

(dimenze dřevěných prvků, osová vzdálenost vazníků, způsob kotvení, atd.) a celkovou cenu 

objednávky. 

 Po vypracování a uzavření smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem dojde ze strany 

výrobce ke tvorbě výrobní dokumentace a zahájení výroby samotných vazníků.  
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Doprava vazníků na stavbu je zajištěna výrobcem, v předem domluvených časových 

termínech a početní skladbě dodávky. 

Vazníky budou kladeny na místo výsledného zabudování přímo z nákladního 

automobilu pomocí staveništního věžového jeřábu. Vazníky budou k nosnému lanu přivázány 

ve dvou bodech za horní pásnici (zajištěna stabilita a poloha prvku) kvalifikovaným  

a obeznámeným vazačem. Při započetí zdvihu a poté při pokládce vazníku bude využita 

funkce tzv. mikro-zdvihu, pro přesnější manipulaci s vazníkem. Pro korekci výsledné polohy 

vazníku budou na každé straně podpory 2 pracovníci na vnitřním pojízdném lešení, kteří jej 

nasměrují na správné místo. 

Vazník bude uložen na předem vyznačené místo na ŽB obvodovém věnci a v místech 

jeho uložení bude podložen podložkou z asfaltového hydroizolačního pásu. 

Dle projektové dokumentace výrobce bude v místě uložení vyznačena poloha vnitřní 

hrany kotevních úhelníků, které k vazníku přiložíme (musí být v jedné rovině) a přes otvor 

pro kotvící šroub vyznačíme polohu šroubů. Otvory se předvrtají do hloubky 100 mm  

a průměru 10 mm (vyčištění vrtu proudem vzduchu). Přes úhelník se do otvoru protáhnou 

mechanické kotvy, které se dotažením aktivují (shodný postup u dalších podpor).  

Pro ukotvení vazníku k úhelníkům se použijí konvexní hřebíky (celkem 5 ks). Při procesu 

kotvení je třeba vazník zajistit ve svislé poloze (např. přichycením k vnitřnímu lešení) a jeho 

svislost neustále kontrolovat (olovnice, vodováha, atd.). 

Po osazení druhého vazníku do správné polohy dle PD (osová vzdálenost kontrolována 

příložnou latí s vyznačenou osovou vzdáleností vazníků) mohou tesaři začít celou konstrukci 

zavětrovat stavebním fošnovým impregnovaným řezivem dle výkresu zavětrování vazníků.  

Směr a postup ukládání vazníků na ŽB věncovou konstrukci naznačen ve výkresu 

zavětrování vazníku 3.9.  

3.11 Jakost a výstupní kontrola kvality 

Při kontrole provedených prací nás především zajímá:

• Dodržení osové vzdálenosti vazníků dle PD. 

• Poloha vazníku v půdorysu jako takovém dle PD. 

• Délka uložení na podpoře a shodnost u všech vazníků dle PD. 

• Stabilita konstrukce. 

• Provedení zavětrování dle PD.  

• Kontrola umístění HI asfaltových podložek v místě uložení. 
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• Správná poloha a umístění kotvících uhelníků dle PD. 

• Dotažení matic mechanických kotev. 

• Použití plného počtu konvexních hřebíků ve spoji vazníku s kotvícím uhelníkem. 

Kontrola jakosti díla se provádí za účasti hlavního stavbyvedoucího, investora 

(technického dozoru investora) a zhotovitele díla nebo jeho zástupce. O kontrole se provede 

záznam do stavebního deníku. 

   

4. Konstrukce atikového a plášťového zdiva střechy 

4.1 Vstupní materiály a výrobky svislých zděných konstrukcí 

Cihelné tvarovky POROTHERM 30 P+D:

     Použijí se pro vyzdění štítových a atikových zdí pro opláštění vazníkové konstrukce. 

• Rozměry d/ š/ v: 247/ 300/ 238 mm 

• Pevnostní třída P10 

• Spotřeba 16 ks na m2

• Hmotnost jednoho prvku: 15,4 kg 

Cihelné tvarovky POROTHERM 24 P+D:

     Použijí se pro vyzdění štítových a atikových zdí pro opláštění vazníkové konstrukce. 

• Rozměry d/ š/ v: 247/ 24/ 238 mm 

• Pevnostní třída: P10 

• Spotřeba 10,7 ks na m2

• Hmotnost jednoho prvku: max. 19,1 kg 

Cihelné tvarovky POROTHERM 14 P+D:

     Použijí se pro opláštění vazníkové konstrukce z jejich čela. 

• Rozměry d/ š/ v: 497/ 140/ 238 mm 

• Pevnostní třída: P10 

• Spotřeba: 8 ks na m2

• Hmotnost jednoho prvku: cca 14,4 kg 



_____________________________________________________________Diplomová práce

���

�

Zdící malta Mauermörtel 920 M 10

     Pro vyzdění oplášťujícího atikového a štítového zdiva. 

• Maximální zrnitost 2-4 mm 

• Hmotnost pytle/ objem pytle: 30 kg/ 40 l 

• Potřeba vody: 17-19 l vody / 50 l suché směsi 

• Vydatnost: 1 pytel/ 17 l směsi 

• Doba zpracovatelnosti: cca 2 hod. 

Beton C 16/20

     Vybetonování šikmin u atikových zdí. 

• Pevnost v tlaku 16 MPa 

4.2 Způsob dodání stavebního materiálu 

Zdící materiály budou dodány nákladním automobilem s plochou korbou a hydraulickým 

nosným ramenem pro vyložení materiálu. 

 POROTHERM 30 P+D 

• Dodání na normovaných paletách: 1180 x 1000 mm 

• Počet cihel na paletě: 80 ks / pal 

• Hmotnost palety: 1265 kg 

 POROTHERM 24 P+D 

• Dodání na normovaných paletách: 1180 x 1000 mm 

• Počet cihel na paletě: 60 ks / pal 

• Hmotnost palety: 1180 kg 

POROTHERM 14 P+D 

• Dodání na normovaných paletách: 1180 x 1000 mm 

• Počet cihel na paletě: 80 ks / pal 

• Hmotnost palety: 1185 kg 

Zdící malta Hasit Mauermörtel 920 M 10 

• Dodání na normovaných paletách: 1200 x 800 mm 

• Počet pytlů na paletě: 42 ks / pal 

• Hmotnost palety: 1260 kg 
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Beton třídy C 16/20 bude objednán a přivezen na stavbu auto domíchávačem. Varianta 

použití pytlovaného cementu vychází při hrubé cenové kalkulaci nevýhodně vůči 

objednanému a to i přes malý objem objednaného betonu. 

4.3 Staveništní doprava materiálu 

Vykládku a přesun zdícího materiálu bude obstarávat staveništní nakládač

CATERPILLAR 272C, v případě že bude nákladní automobil vybaven hydraulickým 

ramenem, bude nakládač použit pro přesun vyloženého materiálu na požadované skladovací 

místo. 

V případě potřeby dopravit materiál do výšky bude manipulaci obstarávat staveništní 

věžový jeřáb LIEBHERR 34K. 

Doprava menšího počtu málo rozměrného materiálu na místo určení bude probíhat ručně

nebo za pomoci staveništních koleček. Pro svislou dopravu tohoto materiálu bude použit 

stavební výtah GEDA 500 Z/ZP s maximální možnou hmotností přepravovaného materiálu 

800kg. 

4.4 Skladování materiálu 

Zdící prvky jsou skladovány v normovaných paletách opatřených ochrannou fólií 

zabraňující přímému styku s vodou. Palety je možné klást maximálně ve dvou vrstvách. 

Palety budou umístěny na otevřeném a zpevněném povrchu ze zhutněné strusky o frakci 16-

32 mm a mocnosti 150-200 mm. Mezi paletami je potřeba ponechat manipulační ulička 

v šířce 750 mm pro snadný odběr materiálu. 

Zdící malta bude uskladněna v místě staveništní stacionární míchačky na zpevněnou 

plochu ze zhutněné strusky o frakci 16-32 mm a mocnosti 150-200 mm. Skládka je chráněná 

přístřeškem proti klimatickým vlivům. Materiál je ukládán v normovaných paletách 

s ochrannou fólií proti vlhkosti. Palety se mohou ukládat max. ve dvou vrstvách a mezi 

paletami musí být ponechána manipulační ulička šířky 750 mm pro snadný odběr. 

S uskladněním betonové směsi se nepočítá, směs bude po přejímce ihned dopravována 

čerpadlem na místo potřeby do bednění. 

4.5 Přejímka dodávky materiálu 

K převzetí materiálu má právo jen stavbyvedoucí nebo osoba jím k tomuto pověřená. 

Zmocněná osoba musí vizuálně dodávku materiálu zkontrolovat pro případ, že by byl materiál 

během přepravy poškozen či znehodnocen, zkontrolovat dodací list a porovnat jej 
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s objednacím listem, kdy se kontroluje správné množství a druh objednaného materiálu.  

Po podpisu dodacího listu stavbyvedoucím je dodávka převzata, tuto skutečnost je 

stavbyvedoucí nebo jiná oprávněná osoba povinna zaznamenat do stavebního deníku. 

Při přejímce betonu se musí postupovat zvlášť pečlivě a celý proces přejímky by měl 

vypadat následovně: 

• Předání dodacího listu, jež slouží jako doklad o jakosti a množství směsi.  

• Údaje, které dodací list musí obsahovat: 

a) Identifikace výrobce betonové směsi 

b) Pořadové číslo dokladu 

c) Označení odběratele a místo přejímky 

d) Druh, třídu, zpracovatelnost bet. směsi, druh a třídu cementu, přísady 

e) Množství bet. směsi v m3

f) Datum a čas zamíchání směsi 

g) Použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče 

h) Čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 

• Při vstupní kontrole pověřený pracovník kontroluje: 

a) Čas zamíchaní betonové směsi. 

b) Shodu údajů na dodacím listě s objednávkou 

c) Teplotu směsi při nízkých nebo vysokých teplotách 

• Provedení zkoušky zpracovatelnosti sednutím kužele 

• O provedených odběrech a výsledcích zkoušky provede stavbyvedoucí záznam do SD 

(k SD bude přiložen protokol) 

• Podepsáním DL je dodávka převzata, skutečnost zapsat do SD 

• V případě kvalitativních nedostatků betonu (např. kvůli špatné konzistenci, jinému 

druhu betonu, jiné třídy, atd.) se stavbyvedoucí rozhodne, zda dojde k navrácení 

betonu nebo se použije do jiné konstrukce o menší důležitosti, či jeho vada není 

zásadní pro daný typ konstrukce a beton se použije.

4.6 Převzetí pracoviště

Při procesu převzetí je stavbyvedoucí povinen zkontrolovat správnost předešle 

provedených prací dle PD.  

Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího a zhotovitele zdících  

a betonářských prací. Výsledkem převzetí stanoviště bude zápis do stavebního deníku.      
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Pracovníci jsou povinni absolvovat vstupní proškolení pracovníků ohledně BOZP  a práci  

ve výškách osobou tomu oprávněnou.  

Body kontroly před zahájením zdících prací 

- kontrola povrchu obvodového věnce, čistý, suchý, bez nerovností a prasklin 

- kontrola vyzrálosti ŽB konstrukce obvodového věnce  

- kontrola rozměrových parametrů ŽB věnce 

Body kontroly před zahájením betonářských prací 

- kontrola rozměrových parametrů zdiva s PD 

- kontrola rovnosti a svislosti zděné konstrukce 

- kontrola správného výškového ukončení zdiva v rozích pro možnost nadbetonávky 

- celková vyzrálost zdiva pro nadbetonávku 

4.7 Obecné pracovní podmínky 

Zdící prvky musí být chráněny proti vodě, znečištění a poškození. Minimální teplota  

pro zdění je +50C, v případě nižších teplot je potřeba dodržet zásady pro zdění v zimním 

období. 

Při poklesu teploty pod průměrnou denní teplotu +50C nebo 00C, se provádí ohřev 

záměsové vody na max. +600C. Teplota malty před zahájením zdění nesmí klesnout  

pod +150C a mněla by být zpracována nejlépe do 15 minut. Teplota zdícího materiálu musí 

být minimálně +100C a minimální teplota podkladu nesmí klesnout pod +100C. V případě

přerušení zdění z důvodu poklesu teploty pod hranici -50C se zdivo musí chránit TI rohoží  

do doby nabytí min. 50% své krychelné pevnosti. 

Betonářský proces probíhá v optimálních 15 - 250C. 

Za příliš vysokých teplot je potřeba beton chránit proti ztrátě vody, proto jej neustále 

kropíme a zvlhčujeme. Rovněž jej chráníme před přímým působením slunce ochrannou fólií. 

 Při teplotách 7 - 150C dochází ke zpomalení tvrdnoucího a tuhnoucího procesu, což 

může ovlivnit časový plán stavby. Jako vhodná prevence se nabízí použití betonů s vyšší 

pevností a vyšším nárůstem hydratačního tepla, nebo použití syntetických urychlovačů

tuhnutí a tvrdnutí. 

Teploty 0 - 70C znamenají pozastavení procesu hydratace betonu a zvýšení hodnoty 

odparu vody. Konstrukci je možné zakrýt ochrannou fólií proti odparu vody. Průběh 

hydratace lze urychlit dávkováním teplé vody ohřáté na max. hodnotu 650C. Další vhodná 

varianta se nabízí ve formě syntetických urychlovačů tuhnutí a tvrdnutí. 
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Při teplotách pod 00C se musí dodržet zásada, že ukládaná směs nemá teplotu nižší než 

70C (teplota se měří až po ustálení teplot mezi ostatními složkami). Při nižší teplotě směsi než 

70C je možné hydrataci rozběhnout za pomoci infrazářičů, ohřevem bednění apod. Jako další 

opatření zavádíme syntetické přísady pro urychlení tuhnutí a tvrdnutí. 

Speciální opatření proti mrazu jsou ekonomicky nevýhodná a v našem případě je jejich 

aplikace nepředpokládaná z důvodu plánované betonáže v letním období. 

4.8 Personální obsazení 

4.8.1 Složení pracovní čety 

1 mistr (řídící pracovník) 

2 zedníci (zdící práce) 

2 tesaři (tvorba bednění a jeho aplikace)  

1 pomocný pracovník 

Pracovní čety: 2 

4.8.2 Kvalifikační požadavky na pracovníky 

Všechny navržené práce budou provádět pracovníci s patřičnou kvalifikací  

a oprávněním pro výkon příslušných prací. Osoba mistra musí mít absolvovanou 

minimálně střední školu stavebního zaměření s 2 lety praxe. Tesaři a zedníci musí mít 

výuční list ve svém oboru a 2 roky praxe. 

4.8.3 Zodpovědnost pracovníků

Vedoucí úlohu v zadávání a řízení stavebních úkonů má mistr, který zodpovídá  

za správnost postupu stavebních prací dle projektové dokumentace a rovněž se podílí  

na dodržování pracovní morálky a bezpečnosti prací, včetně užívání předepsaných 

ochranných pomůcek. Nasazování stavebních strojů. 

Zedníci zodpovídají za výslednou kvalitu zděných stěn a přípravu podkladu  

pro budoucí nadbetonávku zdiva. 

 Správné vyhotovení dřevěného bednění dle stavebního nákresu a zajištění jeho 

tuhosti a stability pro odolání tlaku čerstvého betonu nadbetonávky.  

Za dodržování bezpečnosti při práci na stavbě�podle příslušných předpisů�a zákonů�

je zodpovědný stavbyvedoucí. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními 

předpisy a postupy, které jsou pro ně�stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 
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[5], kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. 

[6], o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

vyhláškou 362/2005 sb. [7] o pracích ve výškách. 

4.9 Stroje a pomůcky 

Zodpovědnost za nasazování strojů a pracovních pomůcek má mistr, který se řídí podle 

aktuálních potřeb pracovního procesu a pracovníků. 

4.9.1 Pracovní stroje 

Stavební výtah 

Výtah GEDA 500 Z/ZP bude sloužit stavebním dělníkům pro jejich přepravu  

do vyšších pater stavěného objektu a rovněž pro převoz menšího  

a lehčího množství materiálu, potřebného pro stavbu. Výtah bude instalován ve formě

subdodávky odbornou firmou. 

Technické parametry:

• Nosnost: 500 kg (osoby), 800kg (náklad) 

• Rychlost zdvihu: 12 m/min (osoby), 24 m/min (materiál)  

• Maximální výška dosahu: 100m 

• Napájení: 400 V/2,8/5,5 kW 

• Vidlice: 16 A  

• Rozměr klece: 1600/1400/1100 mm 

• Zastavěná plocha: 2000x2500 mm 

Staveništní věžový jeřáb 

Pro zdvih materiálu a konstrukcí do větších výšek, bude na staveništi umístěn otočný 

věžový jeřáb LIEBHERR 34K. Na stavbu bude dopraven pomocí tahacího automobilu 

TATRA 815 a s třínápravového podvozku. 
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Technické parametry:

•  Maximální vyložení/ nosnost: 33,0 m/ 1,100 kg 

• Maximální nosnost: 4000 kg 

• Maximální výška provozu (vodorovné rameno): 26,0 m 

• Rozměr základny: 3,8 x 3,8 m 

Míchací technika 

Kontinuální míchačka M-Tec Duo-Mix bude sloužit pro přípravu a dopravu zdící 

malty pro cihelné tvarovky POROTHERM a  později pro dopravu čerstvé betonové 

směsi. 

Technické parametry:

• Standardní dopravované množství: cca 22 l/min  

• Dopravní vzdálenost: až 60 m  

• Dopravní výška: až 30 m  

• Dopravní tlak: až 30 bar  

• Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  

• Jištění: 25 A  

• Přívod:  5 x 4,0 mm²  

• Zástrčka: 32 A, 5p, 6h  

• Přípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak vody / min.   

2,5 bar při běžícím stroji 

• Rozměry: cca 1350 x 640 x 1390 mm  

• Hmotnost: cca 250 kg / 260 kg (duo-mix, duo-mix2000) 

4.9.2 Pracovní pomůcky 

Pojízdná hliníková věž: (dle ČSN EN 1004) 

• Třída lešení 3 

• Rozměr pracovní plochy: 0,7 x 2,5 m 

• Maximální zatížení 200 kg/m2 plochy podlážky, plocha podlážky 0,7 x 2,5m znamená 

max. zatížení 350kg 

• Podlážky lze zavěsit na kteroukoliv příčku vertikálního rámu (po 25 cm) 

• Pracovní výška/ výška podlahy/ celková výška: 4000/ 2000/ 3000 mm 
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4.9.3 Příruční pracovní pomůcky 

Zednická lžíce, zednická naběračka, pila na cihly POROTHERM, svinovací metr, 

laťová vodováha, olovnice, vyrovnávací hliníková lať délky 2m, tesařské kladivo, 

jednoruční pila, ocelové páčidlo, akumulátorová vrtačka, příklepová vrtačka, vnitřní 

pomocné lešení na zdící materiál, kbelíky na maltu, hoblovaná lať s vyznačeným 

modulem 125mm, ocelové hladítko. 

4.9.4 Ochranné pomůcky pracovníků

Vhodný pracovní oděv, pevná stavební obuv, ochranná helma, kožené pracovní 

rukavice, ochranné brýle. 

4.10 Pracovní postup provádění plášťového a atikového zdiva 

Zdivo bude prováděno z pojízdného lešení z vnitřního prostoru objektu a vnějšího celo-

obvodového lešení kolem objektu. Pro správný průběh zdících prací je důležité zajistit 

rovnoměrný přísun zdícího materiálu a zdící malty. Zdící tvarovky je potřeba dopředu 

naskladnit v místě budoucího zdění, aby nebyl zdící proces zpomalen jejich dopravou. Zdící 

malta bude připravována a na místo dopravována čerpáním ze staveništní míchačky. 

 Na zdící proces budou nasazeny dvě čety pro rychlejší postup prací a co nejkratší 

prodlevu před zabedněním vazníkového krovu OSB deskami. 

Před započetím samotného zdění zedníci očistí podklad od prachu a nečistot, které by 

mohly způsobit nepřilnavost zdící malty a nerovnost vrstev malty. V případě nerovnosti 

podkladu je nutné jej vyrovnat maltou Hasit. 

Vyzdívání započne u vnějších štítových zdí, kdy se nejprve osadí rohové cihly 

(POROTHERM 30 P+D, 24 P+D). Musí se přitom dbát na správné směřování kapsy na maltu 

či systému per a drážek z boku cihly. Pro kontrolu rovnosti se natáhne zednická šnůra  

na vnějším okraji rohových cihel. Zdící malta se nanáší na podklad ve stejné šířce, jako je 

šířka budoucí stěny. Cihly se pokládají do čerstvé malty podél řídící šnůry na systém pera  

a drážky. Po vyzdění první linie, započne vyzdívání dalších vrstev, které bude probíhat 

stejným postupem, jako první vrstva, ovšem s patřičným převázáním spár pro vytvoření 

vazby. Do ložných spár v rozích zdiva budou při procesu zdění vkládány ocelové kotvící 

spony pro napojení oplášťujících příček. Během procesu zdění, průběžně kontrolujeme 

dodržování svislosti a rovnosti konstrukce, příložnými latěmi, vodováhou, atd. Výškové  

a rozměrové parametry zdiva stanovuje PD a zedníci jsou povinni se jím řídit. 
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Pro opláštění čelních stran vazníků bude použito zdivo příček POROTHERM 140 P+D. 

Pro jejich vyzdívání platí stejné zásady jako u stěn atikových. Kotvení těchto příček 

k atikovému zdivu proběhne pomocí ocelových spon (vyčuhující z rohů atikového zdiva) 

vložením do ložných spár příčkového zdiva. Svislá styčná spára u napojení příčky musí být 

řádně promaltována. V příčce se nesmí zapomenout vynechat otvory rozměru 250x250mm 

(větrací otvory), které respektují modul 250mm a překlad bude tvořit plná příčkovka (dl. 

497mm). Výška čelních příček bude provedena v souladu s PD. 

Po skončení zdících prací u atikových zdí dle PD vznikne stupňovitá šikmina z cihelných 

tvarovek. Pro vytvoření souvislé šikminy bude použita nadbetonávka z důvodu velké 

pracnosti v případě řezaných cihel. Pro tyto účely tesaři vytvoří bednění ze stavebního řeziva. 

Pro správný spád šikminy bude na koncích stěny osazena dřevěná fošna s vyznačenou výškou 

vyšší nebo nižší hrany (dle PD). Bednění bude přiloženo z obou stran a zajistí se proti posunu 

a vybočení (např. ocelovými svorníky ve vyvrtaných otvorech ve zdivu). Čerpadlo dopraví 

čerstvou směs do bednění, kde bude postupně hutněna. Nakonec se povrch zahladí ocelovým 

hladítkem. Po dobu procesu tuhnutí a tvrdnutí (cca 9 dní) dojde k zabednění střechy OSB 

deskami, započetí instalace HI a výstavbě obvodového lešení, které je potřebné pro další fáze 

výstavby.   

4.11 Jakost a výstupní kontrola díla 

Při kontrole provedených prací nás především zajímá:

• Dodržení rozměrových parametrů dle PD. 

• Rovnost a svislost zděných konstrukcí dle PD. 

• Správná poloha a velikost otvorů ve zdivu dle PD. 

• Kvalita provedení spár a převázání zdiva. 

• Celková stabilita a tuhost konstrukce. 

• Správné zakotvení příček do atikového zdiva. 

• Výškovou polohu bednění,  

• Stabilitu tuhost bednění. 

• Výsledná kvalita betonu (praskliny, rozměrová souhlasnost, rovný povrch) 

Kontrola jakosti díla se provádí za účasti hlavního stavbyvedoucího, investora 

(technického dozoru investora) a zhotovitele díla nebo jeho zástupce. O kontrole se provede 

záznam do stavebního deníku. 
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5. Konstrukce hydroizolačního pláště ploché střechy 

5.1 Vstupní materiály a výrobky hydroizolačního střešního pláště

Podkladní hydroizolační pás:

     Asfaltový modifikovaný pás typu SBS, který bude mechanicky kotven do podkladní 

konstrukce z desek OSB 3. Svrchní izolační pás k němu bude celoplošně nataven. 

• Asfaltový pás GLASTEK SPECIAL MINERAL 40 

Šířka/ délka/ tloušťka: 1,0 / 7,5 / 0,004 m 

Ohebnost za nízkých teplot: -25oC 

Odolnost proti stékání při nízké teplotě: +100oC 

Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku): 300N  ± 100N 

• Galvanicky pozinkované šrouby TKR + podložky HTV-82/40 TK 

Rozměr šroubu: 4,8 x 35 mm 

Hydroizolační pás:

     Asfaltový modifikovaný pás typu SBS, který bude k podkladnímu asfaltovému pásu 

celoplošně nataven. 

• Asfaltový pás ELASTEK COMBI 40 

Břidlicový posyp tmavošedé barvy, odolnost proti UV záření 

Šířka/ délka/ tloušťka: 1,0 / 7,5 / 0,0044 m 

Ohebnost za nízkých teplot: -25oC 

Odolnost proti stékání při nízké teplotě: +100oC 

Rozměrová stálost: 0,1% 

Střešní záklop:

Pro záklop budou použity dřevoštěpové desky OSB 3 s ostrou hranou. 

• Záklopové desky OSB 3 2500 x 1250mm

Rozměr: 2500 / 1250 / 25 mm 

Ostrá hrana, vhodné do venkovního vlhkého prostoru 

• Atiková dřevěná impregnovaná lišta

Rozměr: 50 x 50 x 1000 mm 

• Stavební hřebíky 50, 70 x 2,8 mm



_____________________________________________________________Diplomová práce

���

�

Dřevěný podkladní rošt pro desky OSB:

Z důvodu rozdílné osové vzdálenosti vazníků a modulu desek OSB je třeba na konstrukci 

vybudovat rošt z dřevěných impregnovaných prken: 

• Dřevěná impregnovaná prkna 

Rozměr: 100 x 20 x 2100mm 

Osová vzdálenost: 630 (600) mm 

• Zinkované vruty do dřeva 

Rozměr: 5 x 50 mm 

Klempířské prvky:

Ocelové pozinkované prvky pro oplechování atiky, větracích otvorů střechy: 

• Ocelový připojovací plech tloušťky 0,8 mm

Rozměry RŠ: 270, 480, 530 mm 

• Ocelový pozinkovaný plech pro oplechování 0,8mm

Rozměry RŠ: 340, 540, 590 mm 

• Ocelový pozinkovaný vrut s plochou hlavou 

Rozměr: 4 x 30 mm 

Podkladní fošnové řezivo:

Podkladní impregnované fošnové řezivo nepravidelného tvaru pro vytvoření požadovaného 

spádu atiky. 

• Fošnové impregnované řezivo 

Rozměr: 240, 300, 330 x 40 mm 

• Ocelové šrouby s hmoždinkou

Rozměr 6 x 80 mm 

5.2 Způsob dodání stavebního materiálu 

Rozměrné prvky (např. desky OSB, stavební řezivo) budou na stavbu dodány nákladním 

automobilem s mělkou korbou pro snadné vyložení a naložení nákladu staveništním 

nakladačem (pokud nebude použita hydraulické ruky). Menší stavební materiály budou 

dopraveny užitkovými automobily.
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Asfaltové pásy:

GLASTEK SPECIAL MINERAL 40, ELASTEK COMBI 40, jsou dopravovány  

ve svitcích v ochranné plastové fólii. Přibližné rozměry 250 x 1000 mm 

Záklopové desky OSB 3:

Jsou dodávány v paletách o rozměrech, 2500 x 1250 mm. Paleta je chráněna 

ochrannou fólií a desky jsou staženy plastovou objímkou. Počet desek v dodávce záleží 

na domluvě mezi objednatelem a dodavatelem. 

Fošnové a prkenné stavební řezivo:

Dodány budou ve svazcích o rozměrech, které určuje příslušný prvek. Řezivo bude 

staženo plastovými profilovanými objímkami pro zajištění pohodlné a bezpečné 

manipulace. Před stykem s vodou řezivo chrání ochranná průhledná fólie.  

Klempířské plechy:

Plechy budou dodány v příslušných rozměrech RŠ a dohodnuté délky. Materiál bude 

balen ve svazcích v ochranné průsvitné fólii. 

Kusový kotevní materiál:

Kotevní prvky budou dodány v kartonových baleních s příslušným počtem kotevních 

prvků deklarovaným výrobcem. 

Konkrétní počet kusů v jednom kartonovém balení 

Šrouby TKR po 500 ks, podložky HTV- 82/40 TK po 200ks, stavební hřebíky jsou 

objednávány po kg, vruty s plochou hlavou 100/500 ks, šrouby s hmoždinkami po 50 ks.  

5.3  Staveništní doprava materiálu 

Vykládku a přesun rozměrných prvků bude obstarávat staveništní nakládač

CATERPILLAR 272C, v případě že bude nákladní automobil vybaven hydraulickým 

ramenem, bude nakládač použit pro přesun vyloženého materiálu na požadované skladovací 

místo. 

V případě potřeby dopravit materiál do výšky bude manipulaci obstarávat staveništní 

věžový jeřáb LIEBHERR 34K. 

Doprava menšího počtu málo rozměrného materiálu na místo určení bude probíhat ručně

nebo za pomoci staveništních koleček. Pro svislou dopravu tohoto materiálu bude použit 
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stavební výtah GEDA 500 Z/ZP s maximální možnou hmotností přepravovaného materiálu 

800kg. 

5.4  Skladování materiálů

Stavební impregnované řezivo a palety s deskami OSB budou uloženy v prostoru kryté 

truhlářské dílny dle výkresu zařízení staveniště. Zpevněnou plochu skládky tvoří podloží se 

zhutněné strusky o frakci 16 – 32 mm v tl. 150 mm a podlahy z ŽB panelů KZD 150/15. 

Palety stavebního řeziva a desek OSB budou podkládány dřevěnými hranoly po 1m, jako 

ochrana proti přímému styku s vodou. Palety budou pokládány max. ve dvou vrstvách  

(od sebe oddělených podkladními hranoly), mezi paletami bude ponechána manipulační 

ulička v minimální šířce 0,75m. 

Kotevní materiály, klempířské prvky a asfaltové pásy budou uskladněny v chráněných 

skladovacích buňkách TOI TOI, které jsou uloženy na podkladu z hutněné strusky o frakci 16 

– 32 mm a tl. 150 mm, na kterých jsou uloženy ŽB panely KZD 150/15, které jsou od buňky 

odděleny izolačním asfaltovým pásem. 

5.5  Přejímka dodávky materiálu 

K převzetí materiálu má právo jen stavbyvedoucí nebo osoba jím k tomuto pověřená. 

Zmocněná osoba musí vizuálně dodávku materiálu zkontrolovat pro případ, že by byl materiál 

během přepravy poškozen či znehodnocen, zkontrolovat dodací list a porovnat jej 

s objednacím listem, kdy se kontroluje správné množství a druh objednaného materiálu 

(vzhledem charakteru dodávky kotevních prvků, je zkontrolování správného počtu dodaných 

kusů velmi důležité). Po podpisu dodacího listu stavbyvedoucím, je dodávka převzata, tuto 

skutečnost je stavbyvedoucí nebo jiná oprávněná osoba povinna zaznamenat do stavebního 

deníku. 

5.6  Převzetí pracoviště

 Při procesu převzetí je stavbyvedoucí povinen zkontrolovat správnost předešle 

provedených prací, které mají přímý vliv na práce nadcházející dle PD.  

Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího a zhotovitele střešních prací. 

Výsledkem převzetí stanoviště bude zápis do stavebního deníku. Pracovníci jsou povinni 

absolvovat vstupní proškolení pracovníků ohledně BOZP  a práci ve výškách osobou tomu 

oprávněnou.  
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Body kontroly před a po zahájení tesařských prací 

• kontrola správného provedení zavětrovaní vazníkové konstrukce a celková její tuhost 

a stabilita 

• kontrola správné polohy vynechaných otvorů v dřevěném záklopu dle PD 

• kontrola správné osové vzdálenosti podkladního roštu z prken dle PD 

Body kontroly před a po zahájení izolatérských prací 

• kontrola správné osové vzdálenosti roštu z prken a jeho správné kotvení k vazníkům 

• kontrola rovinnosti záklopu z desek OSB 

• kontrola správně provedené dilatace desek OSB ( 5mm) 

• kontrola kotvení desek OSB 

• kontrola správné polohy vynechaných otvorů v dřevěném záklopu dle PD 

• kontrola kotvení podkladního izolačního pásu a požadovaných přesahů

• kontrola přesahů svrchní izolace, správného pořadí kladení, atd. 

Body kontroly před a po zahájení klempířských prací 

• kontrola rovinnosti a kvality betonového podkladu u atikových zdí 

• kontrola vyzrálosti betonového podkladu 

• kontrola správného podélného sklonu nadbetonávky atikových zdí dle PD 

• kontrola kvality klempířských spojů

• kontrola správného provedení spádu atiky 

5.7  Obecné pracovní podmínky 

Během prováděcího procesu daných tesařských, izolatérských a klempířských prací se 

nevyskytuje mokrý proces a nejsou zde ani použity materiály citlivé na maximální  

a minimální tepelné hodnoty.  

Pracovní podmínky jsou tedy přizpůsobeny převážně pracovníkům, kteří se budou 

pohybovat ve zvýšené výšce a k přerušení prací tedy může dojít vlivem zhoršených 

klimatických podmínek (silný déšť, vítr, vysoká teplota na slunci, atd.), které v případě

pokračovaní v práci můžou znamenat zhoršenou kvalitu odvedené práce a snížení bezpečnosti 

zúčastněných pracovníků. Je tedy doporučeno dané práce provádět za příznivých 

klimatických podmínek. 
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5.8  Personální obsazení 

5.8.1 Složení pracovní čety: 

1 mistr (řídící pracovník) 

2 tesaři (záklop z desek OSB, rošt z prken) 

2 izolatéři (pokládka a kotvení HI vrstvy)  

2 klempíři  

Pracovní čety: 2 

5.8.2 Kvalifikační požadavky na pracovníky 

Všechny navržené práce budou provádět pracovníci s patřičnou kvalifikací  

a oprávněním pro výkon příslušných prací. Osoba mistra musí mít absolvovanou 

minimálně střední školu stavebního zaměření s 2 lety praxe. Tesaři a klempíři musí mít 

výuční list ve svém oboru a 2 roky praxe. Izolatéři musí mít patřičnou kvalifikaci, 

oprávnění a zkušenost s prováděním HI prací. 

5.8.3 Zodpovědnosti pracovníků

Vedoucí úlohu v zadávání a řízení stavebních úkonů má mistr, který zodpovídá  

za správnost postupu stavebních prací dle projektové dokumentace a rovněž se podílí  

na dodržování pracovní morálky a bezpečnosti prací, včetně užívání předepsaných 

ochranných pomůcek. Nasazování stavebních strojů. 

Tesaři zodpovídají za správné a kvalitní provedení střešního záklopu z desek OSB  

na roštu z impregnovaných prken. Provedení správné dilatace záklopových desek  

a správné kotvení dřevěných prvků. 

 Izolatéři jsou zodpovědní za správnou realizaci HI vrstvy střechy v ploše a v místě

detailů (např. u atikové zdi, u komína a jiných prostupů, u okapu, atd.). 

Osoby klempířů zodpovídají za kvalitně provedené klempířské práce na atikových 

zdech, větracích otvorech a prostupech střechou.  

Za dodržování bezpečnosti při práci na stavbě�podle příslušných předpisů�a zákonů�

je zodpovědný stavbyvedoucí. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními 

předpisy a postupy, které jsou pro ně�stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

[5], kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. 
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[6], o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

vyhláškou 362/2005 sb. [7] o pracích ve výškách. 

5.9  Stroje a pomůcky 

Zodpovědnost za nasazování strojů a pracovních pomůcek má mistr, který se řídí podle 

aktuálních potřeb pracovního procesu a pracovníků. 

5.9.1 Pracovní stroje 

• Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

• Staveništní věžový jeřáb LIEBHERR 34K 

Parametry pracovních strojů viz. předešlé kapitoly. 

5.9.2 Pracovní pomůcky 

• Pojízdné hliníkové lešení, viz předešlé kapitoly. 

5.9.2 Příruční pracovní pomůcky 

Přímo-pásová příruční pila, tesařské kladivo, kladivo, akumulátorové vrtačky, 

nastřelovač hřebíků, ocelové páčidlo, svinovací metr (3m), značkovač (popisovač), 

dřevěná lišta šířky 5 mm, příruční pila, klempířské nůžky a kleště, natavovací 

horkovzdušná pistole, hliníkový žebřík s pracovní výškou 4,5 m, ohýbačka klempířských 

plechů, atd. 

5.9.3 Ochranné pracovní pomůcky 

Vhodný pracovní oděv, pevná stavební obuv, ochranná helma, kožené pracovní 

rukavice, ochranné brýle. 

5.10  Pracovní postup provádění hydroizolačního pláště střechy 

Proces započne budováním podkladního roštu z impregnovaných prken 

(100x20x2100mm). Práce budou prováděny z vnitřního prostoru za použití hliníkových 

žebříků a pojízdních lešeňových plošin. Řezivo bude naskladněno ve vnitřním prostoru, kde 

bude docházet také k jeho rozměrovým úpravám. Dřevěný rošt se započne realizovat  

u vyššího okapu střechy v rožní části. Prkna budou pokládány na pásnici vazníku 

s převázáním 3 pásnic a kotvená v každém styku dvojicí pozinkovaných vrutů. Druhá řada 



_____________________________________________________________Diplomová práce

���

�

prken je ukládána v osové vzdálenosti 600 mm (zbývající řady po 630 mm). Rozměrová 

koordinace roštu dle PD. Mezi roštem a atikovými zdmi je třeba zanechat dilataci 5mm. 

Po provedení podkladního roštu započne instalace záklopu z desek OSB. Desky budou 

naskladněny v místě okapu na venkovním lešení v počtu nepřesahující povolené zatížení 

lešení. Pokládka započne u horního okapu, kde bude také třeba na desce vyříznout ozub  

pro uložení v místě přesahu střechy a atikové zdi. Desky jsou kladeny na vazbu (převázání  

po pásech o polovinu desky) a kotveny nastřelovacími hřeby na podkladní rošt. Je důležité 

nezapomenout mezi deskami vynechat dilatační spáru v šířce 5mm, pro kterou můžeme 

použít šablonu ve formě dřevěné příložné lišty. Postupně dojde k zabednění cele střechy, až 

na místa prostupů, které jsou určeny dle PD. 

Pokládka HI vrstvy bude provedena osobami s patřičnou kvalifikací a praxí. Spád 

střechy (5o, 4,9o) znamená, že pásy budou pokládány ve směru kolmém na okap. Podkladní 

asfaltové pásy GLASTEK budou mechanicky kotveny do desek OSB šrouby TKR 

s podložkami HTV (počet a osové vzdálenosti viz.(technický list materiálu). Pásy budou 

překládány s přesahem cca 120mm. Po položení podkladní vrstvy následuje pokrývka krycím 

pásem ELASTEK s břidlicovým posypem. Pásy se celoplošně natavují na podkladní pás 

GLASTEK (přesahy cca 100 mm). Provedení detailů u atiky, prostupů střechou a okapu musí 

respektovat pravidla použitého HI systému a PD. 

Klempířské práce jsou svázány s instalaci fasádního provětrávaného systému 

CEMBRIT, který bude začat v době odbedňování bednění atikových šikmin. Tento proces 

není součástí řešení tohoto technologického postupu. Po celou dobu probíhajících prací  

na fasádním systému musí být atikové konstrukce chráněny ochrannou fólií (přitíženou) proti 

klimatickým podmínkám. 

Po skončení prací na fasádním systému dojde ke konečnému oplechování atiky  

a větracích otvorů střechy. Oplechování bude provedeno kvalifikovanými klempíři dle detailů

v PD. Spád oplechování v konstrukci je zajištěn nepravidelným impregnovaným fošnovým 

řezivem, které je kotveno do podkladu šrouby s hmoždinkami. Pozinkovaný přípojkový plech 

je kotven do řeziva vruty s plochou hlavou. Finální oplechování je tvořeno pozinkovaným 

plechem a šedým nátěrem. 
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5.11  Jakost a výstupní kontrola 

Při kontrole provedených prací nás především zajímá:

• Dodržení rozměrových parametrů podkladního roštu dle PD 

• Dobře provedené kotvení prken v dřevěném podkladním roštu, včetně dilatace 

• Dodržení dilatačních spár a požadované vazby sesek OSB 

• Provedení kotvících prací OSB desek (počet a vzdálenost kotevních prvků) 

• Kontrola polohy a rozměru vynechaného otvoru v záklopu dle PD 

• Dostatečný přesah a počet kotvících prvků podkladního pásu 

• Dodržení přesahů u krycího pásu celoplošně nataveného 

• Kvalita natavených spojů

• Správné provedení detailů HI dle PD 

• Správné provedení klempířských detailů dle PD 

Kontrola jakosti díla se provádí za účasti hlavního stavbyvedoucího, investora 

(technického dozoru investora) a zhotovitele díla nebo jeho zástupce. O kontrole se provede 

záznam do stavebního deníku. 

6. Konstrukce dolního tepelně izolačního pláště střechy 

6.1 Vstupní materiály a výrobky dolního pláště

Tepelná izolace:

Tepelná izolace z minerálních vláken vkládaná mezi pásnice vazníku na mechanicky 

pevnou parozábranu a desky z minerálních vláken pro eliminaci tepelných mostů v místě

atiky.  

• Minerální izolace ISOVER MULTI-KOMFORT 

Rozměr pásu: 3500 x 1300 x 240 mm 

• Minerální izolace ISOVER HARDSIL 

Rozměr desky: 120 x 600 x 100mm 

• Talířová hmoždinka s kovovým trnem KOELNER KI-160M
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Difúzní fólie:

Fólie umístěná na tepelné izolaci pro její ochranu před zatečenou vodou a zvýšení tepelně

akumulační schopnosti dolního střešního pláště: 

• Difúzní fólie JUDATACH 135 

Rozměry fólie v jedné roli: 1,5 x 50 x 0,0005 m 

Přídavné těsnící komponenty: 

JUTADACH SP 38 – spojení v přesazích 

JUTAFOL SP – těsnící páska pro utěsnění prostupů, oboustranně lepící 

JUTADACH SP SUPER – opravná páska jednostranně lepící 

Parozábrana:

• Parozábrana JUTAFOL 110N 

Rozměry fólie v jedné roli: 1,5 x 50 x 0,0002 m 

Přídavné těsnící komponenty: 

Těsnící tmel JUTAFOL MASTIC – spoje parozábrany a vnitř. svisl. konstrukcí 

JUTAFOL SP AL – spojení v přesazích, opravy, atd. 

JUTAFOL SP 1 – těsnící páska pro utěsnění prostupů, oboustranně lepící 

6.2 Způsob dodání stavebního materiálu 

 Tepelně izolační materiály budou dodány prostřednictvím nákladního automobilu 

s mělkou korbou a ochrannou plachtou proti vodním srážkám v ochranných fóliích výrobce. 

Role parozábrany, difúzní fólie a menší materiály (plastové talířové hmoždinky, těsnící 

tmely) budou dopraveny užitkovým automobilem v ochranných transparentních fóliích 

výrobce nebo kartónových krabicích.  

ISOVER MULTI – KOMFORT

• Balení obsahuje pás izolace o rozměru: 3500 x 1300 x 240 mm 

• Plošný obsah materiálu v jednom balení: 4,55 m2

ISOVER HARDSIL

• Balení obsahuje desky izolace o rozměru: 1200 x 600 x 100 mm 

• Plošný obsah materiálu v jednom balení: 3,0 m2

• Maximální výška balíku: 0,5 m 
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Talířová hmoždinka s kovovým trnem KOELNER KI-160M

• Balení obsahuje 200 ks. 

Difúzní fólie JUTADACH 135

• Jedna role obsahuje: 1,5 x 50 x 0,0005 m 

Parozábrana JUTAFOL 110N

• Jedna role obsahuje: 1,5 x 50 x 0,0002 m 

Těsnící tmel JUTAFOL - MASTIC

• Spotřeba: 20bm/při tl. 4mm spáry /1kartuš 

6.3 Staveništní doprava materiálu 

Rozměrové a váhové parametry v kombinaci s nižší váhou je vhodná pro ruční přenášení 

tohoto materiálu (nebo použití staveništních koleček). Použití strojních mechanizmů by bylo 

neekonomické a časové neopodstatněné až ztrátové. 

6.4 Skladování materiálů

Izolační materiály z minerálních vláken balených v ochranné fólii budou uskladněny  

ve skladovacích buňkách TOI TOI, kde bude zajištěna jejich ochrana proti povětrnostním 

podmínkám. Alternativou (např. kvůli nedostatečné skladovací plochy v buňkách) je 

uskladnění tohoto materiálu uvnitř rozestavěného objektu v místě, které splňuje podmínky 

chráněné a kryté skládky. Desky HARDSIL jsou skladovány na plocho do maximální výšky 

2m. 

Talířové hmoždinky, a pomocné spojovací materiály systému JUTAFOL a JUTADACH 

budou rovněž uskladněny v chráněných skladovacích buňkách TOI TOI, které jsou uloženy 

na podkladu z hutněné strusky o frakci 16 – 32 mm a tl. 150 mm, na kterých jsou uloženy ŽB 

panely KZD 150/15, které jsou od buňky odděleny izolačním asfaltovým pásem. V případě

skladování těsnícího tmelu JUTAFOL MASTIC je doporučená teplota skladování 0oC až 

+40oC a je nepřípustné jej nechat mrznout (jeho zničení). 
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6.5 Převzetí materiálu 

 K převzetí materiálu má právo jen stavbyvedoucí nebo osoba jím k tomuto pověřená. 

Zmocněná osoba musí vizuálně dodávku materiálu zkontrolovat pro případ, že by byl materiál 

během přepravy poškozen či znehodnocen, zkontrolovat dodací list a porovnat jej 

s objednacím listem, kdy se kontroluje správné množství a druh objednaného materiálu.  

Po podpisu dodacího listu stavbyvedoucím, je dodávka převzata, tuto skutečnost je 

stavbyvedoucí nebo jiná oprávněná osoba povinna zaznamenat do stavebního deníku. 

6.6 Převzetí pracoviště

Při procesu převzetí je stavbyvedoucí povinen zkontrolovat správnost předešle 

provedených prací dle PD.  

Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího a zhotovitele budoucích prací. 

Výsledkem převzetí stanoviště bude zápis do stavebního deníku. Pracovníci jsou povinni 

absolvovat vstupní proškolení pracovníků ohledně BOZP. 

Body kontroly před zahájením prací na dolním plášti: 

- kontrola dokončení oplechování větracích otvorů střechy 

6.7 Obecné pracovní podmínky 

Během prováděcího procesu dolního střešního pláště se ve  fázi nevyskytuje mokrý 

proces a nejsou zde ani použity materiály citlivé na maximální a minimální tepelné hodnoty, 

kromě těsnícího tmelu JUTAFOL MASTIC u něhož je doporučená teplota při zpracování 

+5oC až +30oC. 

Pracovní podmínky jsou tedy přizpůsobeny převážně pracovníkům, kteří musí být dobře 

obeznámení s BOZP. 

6.8 Personální obsazení 

6.8.1  Složení pracovní čety 

1 mistr (řídící pracovník) 

3 instalatéři dolního pláště (provádění dolního pláště) 

1 pomocný pracovník (provádění dolního pláště, pomocné práce)  

Pracovní čety: 1 
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6.8.2  Kvalifikační požadavky na pracovníky 

Všechny navržené práce budou provádět pracovníci s patřičnou kvalifikací  

a oprávněním pro výkon příslušných prací. Osoba mistra musí mít absolvovanou 

minimálně střední školu stavebního zaměření s 2 lety praxe.  

6.8.3  Zodpovědnosti pracovníků

Vedoucí úlohu v zadávání a řízení stavebních úkonů má mistr, který zodpovídá  

za správnost postupu stavebních prací dle projektové dokumentace a rovněž se podílí  

na dodržování pracovní morálky a bezpečnosti prací, včetně užívání předepsaných 

ochranných pomůcek.  

Instalatéři dolního střešního pláště zodpovídají za kvalitní provedení této konstrukce 

zahrnující, správné uložení tepelně izolačních materiálů, správné provedení difúzní fólie 

a parozábrany v místech přesahů, prostupů střechou, jejich kotvení k ostatním 

konstrukcím, atd. 

Za dodržování bezpečnosti při práci na stavbě�podle příslušných předpisů�a zákonů�

je zodpovědný stavbyvedoucí. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními 

předpisy a postupy, které jsou pro ně�stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

[5], kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. 

[6], o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

6.9 Pracovní stroje a pomůcky 

6.9.1  Pracovní stroje 

 Zodpovědnost za nasazování pracovních pomůcek má mistr, který se řídí podle 

aktuálních potřeb pracovního procesu a pracovníků.  

• Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP, viz předešlé kapitoly

6.9.2  Pracovní pomůcky 

• Pojízdné hliníkové lešení, viz předešlé kapitoly. 

6.9.3  Příruční pracovní pomůcky 

 Akumulátorová sponkovačka s náplní ocelových kotvících spon, svinovací metr, 

akumulátorová vrtačka, nůž na izolaci značky ISOVER, nůžky, perořízek, atd. 
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6.9.4  Ochranné pracovní pomůcky 

Vhodný pracovní oděv, pevná stavební obuv, ochranná helma, kožené pracovní 

rukavice, ochranné brýle. 

6.10  Pracovní postup 

Práce budou probíhat po jednotlivých pásnicích vazníků (postup po řadě). V prvním 

kroku bude parozábrana kotvena do spodních pásnic vazníků pomocí ocelových spon po cele 

délce pásnice. Nesmí se zapomenout ponechat dostatečný přesah parozábrany do všech směrů

min. o 100mm. Parozábrana bude ke svislým vnitřním zděným konstrukcím lepena trvale 

pružným tmelem pro vzduchotěsný spoj JUTAFOL - MASTIC. Přesahy mezi jednotlivými 

pásy a místa kotvení budou přelepeny lepící páskou JUTAFOL SP AL. Pro utěsnění 

konstrukce parozábrany v místech prostupů bude použita lepící páska JUTAFOL SP 1. 

Celková konstrukce parozábrany musí být vzduchotěsná. 

Na parozábranu se započne klást tepelná izolace ISOVER, kterou je potřeba rozměrově

přizpůsobit světlé vzdálenosti mezi vazníky pomocí nože na minerální vlnu. V místech svislic 

vazníku je třeba, aby izolace daný prvek co nejlépe oblehla, to zajistíme vhodně zvolenou 

šířkou izolačního pásu (světlá vzdálenost vazníku + min. 30mm) a vhodnou úpravou pomocí 

nože ISOVER. V místech atikových zdí je třeba mechanicky zakotvit (pomocí plastových 

talířových hmoždinek) desky z minerálních vláken pro odstranění tepelných mostů. Ty budou 

v daném místě přiloženy na pásovou izolaci mezi pásnicemi vazníku a mechanicky ukotveny 

do atikové zdi. 

Na tepelnou izolaci bude rozprostřena difúzní fólie s patřičnými přesahy (min. 100 mm) 

spoje budou přelepeny lepící páskou JUTADACH SP 38, napojení na svislé zdivo a ostatní 

prostupy konstrukcí dolního pláště je řešeno pomocí oboustranné lepící pásky JUTAFOL SP. 

Práce budou postupovat po jednotlivých pásnicích kopírující předešle popsaný postup. 

6.11  Jakost a výstupní kontrola 

Při kontrole provedených prací nás především zajímá:

• Spoje parozábrany, přelepení spojů a míst kotvení 

• Spoj v místě napojení parozábrany na okolní zděné konstrukce pomocí tmelu 

• Správné provedení napojení parozábrany a konstrukcí jí procházející 

• Správné položení difúzní fólie a spojů
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• Provedení napojení fólie v místě prostupů dolním pláštěm a napojení u svislých 

zdí 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při všech prováděných prací je nutno průběžně a důsledně dodržovat:  

Zákon č. 309/2006 Sb. [5], Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [6], o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích. Vyhlášku 362/2005 sb. [7] pojednávající o pracích 

ve velkých výškách. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před 

zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště

musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu 

všech nepovolaných osob.  

8. Vliv na životní prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní a sociální prostředí v blízkosti 

stavby. Odpadní materiál se odveze na povolenou skládku. S odpadovými materiály 

vzniklými během výstavby bude nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 Sb. 

[9]. Během realizace stavby se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod.  

O nakládání s odpady pří následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat 

specializovaná firma dle smluvního zajištění. Splaškové i dešťové vody budou napojeny  

na veřejnou kanalizaci. 

Je žádoucí, aby během výstavby vznikalo co nejmenší množství odpadu, aby vzniklý 

odpad bylo v co největší míře možno recyklovat a omezení množství přímo skladovaného 

odpadu na staveništi. 

Materiálová skladba předpokládaného odpadu:  

stavební řezivo, zbytky ochranných fólií a papírových balení, cihelný odpad, asfaltové 

pásy, tepelné izolace, izolační fólie, kovové pozůstatky z klempířských prací, maltové 

směsi, atd. 
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9. Zdroje čerpaných informací 

Použité normy a vyhlášky:

[1] ČSN 73 2824-1, 2004, Třídění dřeva podle pevnosti- Část 1: Jehličnaté řezivo 

[2] ČSN ISO 124 80, 1999, Bezpečnost při používání jeřábu

[3] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb, Bezpečnost při používání stojů

[4] ČSN ISO 9926-1, 1993, Výcvik jeřábníků

[5] vyhláška 309/2006, doplňující požadavky na bezpečnost práce a ochrany zdraví 

[6] vyhláška 591/2006, Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

[7] vyhláška 362/2005, o práci ve výškách 

[8] vyhláška 185/2001, zákon o odpadech  

[9] zákon 183/2006, Stavební zákon 

Internetové stránky použitých materiálů a prvků:

[10] http://www.wienerberger.cz – zdící materiály 

[11] http://www.isover.cz – systém tepelných izolací 

[12] http://www.zapa.cz – betonárna, výroba a doprava čerstvého betonu 

[13] http://www.prumyslovydum.cz– mechanické ocelové kotvy 

[14] http://www.bova-nail.cz – kotvící prostředky a materiály 

[15] http://www.biosdobris.cz/vazniky.php – výrobce vazníkových prvků

[16] http://www.juta.cz/parotestab.htm – difúzní fólie a parozábrany 

[17] http://www.palubky.name – desky OSB 

[18] http://www.rezivo-drevo.cz/ - stavební řezivo 

[19] http://dektrade.cz – střešní systémy a materiály, hydro-izolace, montážní návody, atd. 

[20] http://www.coleman.cz – klempířské materiály 

[21] http://www.akros.cz – spojovací materiály (hřebíky, vruty, hmoždinky, atd.) 

Internetové stránky použitých strojů a pomůcek:

[22] http://www.sykoizol.cz/leseni – systém pojízdného hliníkového lešení 

[23] http://www.p-z.cz/cs/site/pz-stroje-caterpillar/cat_categories.htm – stavební stroje 

[24] http://www.liebherr.cz – jeřábová technika, stavební stroje 

[25] http://www.svp.cz/stavebni-vytah-geda-500-z-zp.html – stavební výtah 

[26] http://www.m-tec.com/cz – míchací technika 
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1. Úvod do problematiky 

Dvouplášťové ploché střechy na rozdíl od střech jednoplášťových jak jejich jméno 

napovídá, oddělují prostor vnitřního prostředí od vnějšího dvěma střešními plášti (dolní  

a horní plášť), mezi nimiž se nachází vzduchová mezera. 

Vzduchová mezera ležící mezi těmito plášti je buďto konstrukčně napojená na vnější 

ovzduší (náš případ posuzované střechy) nebo je konstrukčně uzavřená (zejména při 

rekonstrukcích, kdy dochází k přeměně větrané střechy na nevětranou). Tato konstrukční 

diference střechy dělí na větrané (napojení na vnější ovzduší) a nevětrané (bez napojení  

na ovzduší). 

Konstrukční a materiálový návrh dvouplášťové odvětrávané ploché střechy musí být úzce 

spjat s tepelně technickým návrhem a posudkem dle ČSN 73 0540 [5], který je pro správnou 

funkci navrhované konstrukce zcela nezbytný. 

V tomto textu se dále budeme zabývat tepelně-technickým posudkem dvouplášťové 

větrané ploché střechy, pro zajištění její správné funkčnosti dle výše uvedené normy.  

Tepelně technické posouzení dvouplášťové střechy celkově zahrnuje: 

• Posouzení hodnoty součinitele prostupu tepla U dolního pláště

• Výpočet nejnižších povrchových teplot v rizikových místech a jejich porovnání 

 s požadavkem na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce 

• Posouzení kondenzace vodní páry uvnitř dolního pláště

• Posouzení kondenzace vodní páry uvnitř vzduchové mezery 

a) Se započítáním vlivu větru 

b) Bez započítání vlivu větru 

• Posouzení kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu horního pláště

(Posouzení hodnoty součinitele prostupu tepla U horního pláště)

Posudek bude proveden v programech Teplo, Area, Mezera 2009 [6]. 

1.1 Horní plášť

Jeho hlavní funkcí je hydroizolační ochrana střešní konstrukce. Musí se navrhnout 

v požadovaném sklonu pro dobrý odvod srážkové vody. Celkový geometrický tvar má 

rovněž vliv na správnou funkci větrané vzduchové mezery. V závislosti na nosné 
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konstrukci horního pláště, se pláště dělí na lehké a těžké. Při návrhu lehkého či těžkého 

pláště je třeba vycházet z nosných konstrukcí objektu.  

1.2 Vzduchová mezera 

        Prouděním vzduchu zajišťuje neustálou výměnu vzduchu obsahující vlhkost. 

Konstrukčně by mezera měla být průběžná s minimem překážek proti směru proudění 

vzduchu. Mezeru je dle konstrukčních požadavků možné navrhnout jako neprůleznou 

(většina případů) či průleznou (zřídka vyskytující). Správný návrh rozměrových parametrů

mezery a větracích otvorů má velký vliv na správnou funkčnost střechy. 

1.3 Dolní plášť

Výrazně spjatý s konstrukční nosnou soustavou objektu a nosnou vrstvou horního 

pláště. Ve většině případů jej tvoří tuhá stropní konstrukce, na kterou je poté uložena 

tepelně-izolační vrstva. V případech absence stropní konstrukce (např. při použití vazníků, 

náš případ), jej víceméně tvoří mechanicky pevná parozábrana (nosná) s tepelnou izolací. 

Z hlediska tepelné techniky má právě tato vrstva převážný vliv na celkové tepelné 

vlastnosti střešní konstrukce. 

2. Rozměrová a konstrukční charakteristika posuzované střechy 

Hlavní nosnou konstrukci střechy tvoří krov ze dřevěných styčníkových pultových 

vazníků, kotvených k ŽB ztužujícímu věnci pomocí ocelových kotev. Stabilita vazníků je 

zajištěna systémem zavětrování pomocí fošnového impregnovaného řeziva.  

Horní hydroizolační plášť je tvořen dvojicí modifikovaných asfaltových pásů typu SBS  

(ELASTEK COMBI 40 a GLASTEK SPECIAL MINERAL 40). Podkladní asfaltový pás je 

mechanický kotvený k dřevěnému podkladu. Lícní pás je celoplošně natavený na pás 

podkladní. Podklad mechanického kotvení tvoří desky OSB 3 tl. 25mm, které jsou kotveny 

pomocí nastřelovaných ocelových spon na nosný rošt z dřevěných impregnovaných desek. 

Tvar a rozměry vzduchové mezery mezi plášti viz obr. 1,2. 

Dolní tepelně izolační pás je tvořen mechanicky pevnou parozábranou JUTAFOL N110 

kotvenou pomocí ocelových nastřelovacích spon do spodního pásu vazníku a tepelně izolační 

vrstvu tvoří pásy z minerálních vláken ISOVER. Pro zvýšení akumulační schopnosti dolního 

pláště je na tepelné izolaci navrhnuta pojistná difúzní fólie JUTADACH 135. 
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Podhled stropní konstrukce nad posledním patrem tvoří systém stropních desek RIGIPS 

 na dřevěném nosném rámu se systémovou sádrovou omítkou RIGIPS. 

Na objektu se nachází dva typy vazníkové konstrukce, lišící se od sebe rozměrem spodní 

pásnice vazníku a jejich osovou vzdáleností. Tepelně technický výpočet bude proveden pro 

druhý typ, který svými rozměry představuje nepříznivější návrhové podmínky. 

Rozměrové a konstrukční schéma střešní konstrukce viz obr. 1,2. 

Obr. 1: Schéma střešní konstrukce s druhým (posuzovaným) typem vazníku 

Obr. 2: Schéma střešní konstrukce s prvním (neposuzovaným) typem vazníku
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3. Návrhové okrajové podmínky 

Stavba se nachází v lokalitě obce Razová, spadající pod okres Bruntál (do výpočtu bude 

brána pro oblast Ostrava). Účelově se jedná o čtyřpodlažní stavbu bytového domu. 

• Okrajové podmínky vnitřního prostředí: 

Teplota vnitřního vzduchu: C21θ
o

ai =

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: 50%=iϕ �

• Okrajové podmínky vnějšího prostředí: 

Teplota vnějšího vzduchu: C15-θ
o

ae =

Relativní vlhkost vnějšího vzduchu:� 84%=eϕ �

4. Tepelně technický posudek 

4.1 Součinitel prostupu tepla dolního pláště a kondenzace vodní páry uvnitř dolního 

pláště (dle ČSN 73 0540) 

V konstrukci vzniká vlivem přítomnosti dolní pásnice vazníkové konstrukce tepelný 

most, tuto skutečnost bude ve výpočtu zohledněna. 

• Posudek součinitele prostupu tepla: NUU ⊆ ��� [ ]K)W/(m2 ⋅ �

Požadovaná hodnota UN=0,24 K)W/(m2 ⋅ ��doporučená hodnota UN=0,1 K)W/(m2 ⋅
�

• Posudek teplotního faktoru vnitřního povrchu v rizikových místech:��� NRsi ,Rsi ff ⊇ �

• Výpočet proveden v programu TEPLO 2009 [6] 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ dle ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:   Dolní plášť dvouplášťové střešní konstrukce 

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:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

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

   1  Jutafol N 110 0,0002       0,390  210154,0 
   2  Isover M-K  0,150       0,042  1,0 
   3  Isover M-K  0,090       0,034  1,0 
   4  Jutadach 135  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 =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
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  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 =   0,16 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. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

Obr. 1: Průběh parciálních tlaků vodní páry konstrukcí dolního pláště střechy, výstup z programu TEPLO 

2009 
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4.2 Posouzení kondenzace vodní páry uvnitř vzduchové mezery a na vnitřním 

povrchu horního pláště bez účinku větru (dle ČSN 73 0540) 

V konstrukci vzniká vlivem přítomnosti dolní pásnice vazníkové konstrukce tepelný 

most, tato skutečnost bude ve výpočtu zohledněna. 

Mechanické kotvení parozábrany bude rovněž zohledněno, patřičným snížením 

faktoru difúzního odporu. 

Kvůli přítomnosti oplechování větracích otvorů dojde ke snížení účinné plochy těchto 

otvorů. 

• Výpočet proveden v programu MEZERA 2009 [6]. 

HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ S OTEVŘENOU VZDUCHOVOU VRSTVOU 

RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU, PRŮBĚH TEPLOT A TLAKŮ VE VĚTRANÉ VRSTVĚ

podle ČSN 730540 

 Mezera 2009 

 Název úlohy:  Dvouplášťová plochá střecha větraná, bez působení větru 
 Zpracovatel:  David Babinec 
 Zakázka:  DP 
 Datum:  31.3.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 

 Základní parametry úlohy:
    
 Počet úseků dutiny:       3 
 Šířka hodnoceného výseku kce :     2.10 m 
 Rozdíl výšek vstup/výstup  dV :     0.75 m 
 Aerodynam.součinitelé  C1/C2 :    0.60 / -0.30 
 Parametry vnějšího vzduchu  Te/RHe :    -15.0 C & 84.0 % 
 Rychlost větru  v :      0.0 m/s 
 Vstupní otvor:  Šířka/Výška:   0.20/ 0.25 m 
  Typ :   síťka 
 Výstupní otvor:  Šířka/Výška:   0.20/ 0.25 m 
  Typ :   síťka 

 Zadané úseky vzduchové dutiny:
    

číslo  výška-zač.  výška-kon.  šířka  délka  orientace 

    1      0.240      0.230      0.250      0.240  vodorovná L-P 
    2      0.780      1.910      2.100     13.250  vodorovná L-P 
    3      0.230      0.240      0.250      0.140  vodorovná L-P 

 Zadané konstrukce:
    
 Kce č.    1  pro úsek č.   2 ... skladba od interiéru: 

č.  Název vrstvy  d [m]  Lambda  Mi 

  1  Jutafol N 110 Specia    0.0002    0.3900      22727.001 
  2  Isover M-K    0.1500    0.0420          1.000 
  3  Isover M-K    0.0900    0.0340          1.000 
  4  Jutadach 135    0.0002    0.3900        100.000 
 Otevřená vzduchová vrstva             (přídavný difúzní tok z vnitřního pláště:  0.0000 g/(m2.h)) 
  1  Elastodek 40 Combi    0.0040    0.2100      49999.998 
  2  Glastek 40 Special M    0.0040    0.2100      14400.000 
  3  OSB 3 desky    0.0250    0.1300         50.000
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číslo  úsek  Tai/RHi  Te/RHe  vrstvy  Rv  Rz  Zpv  Zpz 

  1   2- 2   21.0/ 55.0  -15.0/ 84.0  4+3   6.22   0.23      25.5    1375.1 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 

 Poznámka:  Rv, Rz .... tepelný odpor vnitřního/vnějšího pláště [m2K/W] 
  Zpv, Zpz .. difuzní odpor vnitřního/vnějšího pláště [*10-9 m/s] 

 VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ KONSTRUKCE : 

 Suma všech tab.souč.vřaz.odporů Ksi :        6.25 

 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   
  1  Skladba kce nebyla zadána (vstupní/výstupní část)... 
  Nedochází ke změně T, RH, p a p,sat v úseku. 

 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   
  2   6.22   0.155   0.23   2.771   -13.30   0.148   6.58     0.131   0.0024 

 x[m]  t [C]  RH [%]  p [kPa]  p,sat[kPa]  |  Tse[C]  Twv[C]  |  fRsi  fRsi,N 
   
   0.00  -15.00   84.0   0.139   0.165  |  -15.00  -16.88  |     ---      ---  
   2.65  -13.41   75.1   0.143   0.191  |  -13.80  -16.52  |   0.759  -0.187 
   5.30  -13.14   75.7   0.148   0.196  |  -13.59  -16.17  |   0.759   0.032 
   7.95  -13.10   77.8   0.153   0.197  |  -13.56  -15.84  |   0.759   0.210 
  10.60  -13.09   80.1   0.157   0.197  |  -13.55  -15.51  |   0.759   0.380 
  13.25  -13.09   82.4   0.162   0.197  |  -13.55  -15.20  |   0.759   0.546 
 V úseku č.  2 nedochází ke kondenzaci vodní páry v proudícím vzduchu. 
 Nedochází ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu vnějšího pláště. 

 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   
  3  Skladba kce nebyla zadána (vstupní/výstupní část)... 
  Nedochází ke změně T, RH, p a p,sat v úseku. 

 Poznámka:  t,Prům ... průměrná teplota v provětrávané vzduchové vrstvě [C] 
  Uv, Uz ... souč. prostupu tepla vnitřního, resp. vnějšího pláště [W/m2K] 
  U,Prům ... průměrný souč. prostupu dvouplášťové konstrukce [W/m2K] 
  R,Prům ... průměrný tepelný odpor dvouplášťové konstrukce [m2K/W] 
  Rcv ...... tepelný odpor vzduchové vrstvy [m2K/W]
  Vcv ...... rychlost proudění ve vzduchové vrstvě [m/s] 
  T ........ teplota vzduchu ve větrané vrstvě [C] 
  RH ....... relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě [%] 
  Tse ...... teplota vnitřního povrchu vnějšího pláště [C] 
  Twv ...... teplota rosného bodu v provětrávané vrstvě [C] 
  fRsi ..... teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště [-] 
  fRsi,N ... min. požad. teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště dle ČSN 730540 [-] 

 STOP, Mezera 2009 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:  Dvouplášťová plochá střecha větraná, bez působení větru 

I. Požadavek na teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště (čl. 5.1.6)
  

  Požadavek: Teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště musí být vyšší, než je teplotní faktor stanovený pro 
  kritickou vlhkost 90% a bezpečnostní přirážku 0,030 dle čl. 5.1.1 ČSN 730540-2. 
  Požadovaný teplotní faktor je proměnný po délce vzduchové vrstvy a je uveden ve výpisu programu Mezera. 
  

  Výsledky výpočtu: 
    úsek č.1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

    úsek č.2 ... fRsi > fRsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

    úsek č.3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

  

  Vnitřní povrch vnějšího pláště splňuje požadavek na teplotní faktor. 
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II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.3)
  

  Požadavek: Relativní vlhkost vzduchu proudícího v otevřené vzduchové vrstvě musí být po celé délce 
   této vrstvy menší než 90 %. 
  

  Výsledky výpočtu: 
    úsek č.1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

    úsek č.2 ... RH<90% ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

    úsek č.3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

  Vlhkost proudícího vzduchu nepřesáhla 90 %. 

  Požadavek na šíření vlhkosti vzduchovou vrstvou je splněn. 

 Mezera 2009, (c) 2009 Svoboda Software 

Obr. 2: Grafický výstup z programu MEZERA, grafické vyhodnocení 

4.3 Posouzení kondenzace vodní páry uvnitř vzduchové mezery a na vnitřním 

povrchu horního pláště s účinkem větru (dle ČSN 73 0540) 

V konstrukci vzniká vlivem přítomnosti dolní pásnice vazníkové konstrukce tepelný 

most, tuto skutečnost bude ve výpočtu zohledněna. 

 Mechanické kotvení parozábrany bude rovněž zohledněno, patřičným snížením 

faktoru difúzního odporu. 
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Kvůli přítomnosti oplechování větracích otvorů dojde ke snížení účinné plochy těchto 

otvorů. 

• Bude uvažován vliv větru v chráněné expozici dle ČSN 73 0540 -3: 0,75 m/s 

• Výpočet proveden v programu MEZERA 2009 [6]. 

  HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ S OTEVŘENOU VZDUCHOVOU VRSTVOU 

 RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU, PRŮBĚH TEPLOT A TLAKŮ VE VĚTRANÉ VRSTVĚ

 podle ČSN 730540 

 Mezera 2009 

 Název úlohy:  Dvouplášťová plochá střecha větraná, s působením větru 
 Zpracovatel:  Bc. David Babinec 
 Zakázka:  Diplomová práce 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy :
    
 Počet úseků dutiny :       3 
 Šířka hodnoceného výseku kce :     2.10 m 
 Rozdíl výšek vstup/výstup  dV :     0.75 m 
 Aerodynam.součinitelé  C1/C2 :    0.60 / -0.30 
 Parametry vnějšího vzduchu  Te/RHe :    -15.0 C & 84.0 % 
 Rychlost větru  v :      0.8 m/s 
 Vstupní otvor:  Šířka/Výška:   0.20/ 0.25 m 
  Typ :   síťka 
 Výstupní otvor:  Šířka/Výška:   0.20/ 0.25 m 
  Typ :   síťka 

 Zadané úseky vzduchové dutiny :
    

číslo  výška-zač.  výška-kon.  šířka  délka  orientace 

    1      0.240      0.230      0.250      0.240  vodorovná L-P 
    2      0.780      1.910      2.100     13.250  vodorovná L-P 
    3      0.230      0.240      0.250      0.140  vodorovná L-P 

 Zadané konstrukce :
    
 Kce č.    1  pro úsek č.   2 ... skladba od interiéru: 

č.  Název vrstvy  d [m]  Lambda  Mi 

  1  Jutafol N 110 Specia    0.0002    0.3900      22727.001 
  2  Isover M-K    0.1500    0.0420          1.000 
  3  Isover M-K    0.0900    0.0340          1.000 
  4  Jutadach 135    0.0002    0.3900        100.000 
 Otevřená vzduchová vrstva             (přídavný difúzní tok z vnitřního pláště:  0.0000 g/(m2.h)) 
  1  Elastodek 40 Combi    0.0040    0.2100      49999.998 
  2  Glastek 40 Special M    0.0040    0.2100      14400.000 
  3  OSB 3 desky    0.0250    0.1300         50.000

číslo  úsek  Tai/RHi  Te/RHe  vrstvy  Rv  Rz  Zpv  Zpz 

  1   2- 2   21.0/ 55.0  -15.0/ 84.0  4+3   6.22   0.23      27.9    1375.1 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 

 Poznámka:  Rv, Rz .... tepelný odpor vnitřního/vnějšího pláště [m2K/W] 
  Zpv, Zpz .. difuzní odpor vnitřního/vnějšího pláště [*10-9 m/s] 
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VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ KONSTRUKCE : 

 Suma všech tab.souč.vřaz.odporů Ksi :        6.25 

 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   
  1  Skladba kce nebyla zadána (vstupní/výstupní část)... 
  Nedochází ke změně T, RH, p a p,sat v úseku. 

 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   
  2   6.22   0.155   0.23   2.771   -13.59   0.149   6.53     0.075   0.0057 

   
 x[m]  t [C]  RH [%]  p [kPa]  p,sat[kPa]  |  Tse[C]  Twv[C]  |  fRsi  fRsi,N 
   
   0.00  -15.00   84.0   0.139   0.165  |  -15.00  -16.88  |     ---      ---  
   2.65  -14.00   77.6   0.140   0.181  |  -14.24  -16.74  |   0.759  -0.533 
   5.30  -13.52   75.3   0.142   0.189  |  -13.88  -16.60  |   0.759  -0.259 
   7.95  -13.29   74.7   0.144   0.193  |  -13.71  -16.47  |   0.759  -0.141 
  10.60  -13.19   74.9   0.146   0.195  |  -13.62  -16.33  |   0.759  -0.056 
  13.25  -13.13   75.4   0.148   0.196  |  -13.58  -16.20  |   0.759   0.017 
 V úseku č.  2 nedochází ke kondenzaci vodní páry v proudícím vzduchu. 
 Nedochází ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu vnějšího pláště. 

 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   
  3  Skladba kce nebyla zadána (vstupní/výstupní část)... 
  Nedochází ke změně T, RH, p a p,sat v úseku. 

 Poznámka:  t,Prům ... průměrná teplota v provětrávané vzduchové vrstvě [C] 
  Uv, Uz ... souč. prostupu tepla vnitřního, resp. vnějšího pláště [W/m2K] 
  U,Prům ... průměrný souč. prostupu dvouplášťové konstrukce [W/m2K] 
  R,Prům ... průměrný tepelný odpor dvouplášťové konstrukce [m2K/W] 
  Rcv ...... tepelný odpor vzduchové vrstvy [m2K/W]
  Vcv ...... rychlost proudění ve vzduchové vrstvě [m/s] 
  T ........ teplota vzduchu ve větrané vrstvě [C] 
  RH ....... relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě [%] 
  Tse ...... teplota vnitřního povrchu vnějšího pláště [C] 
  Twv ...... teplota rosného bodu v provětrávané vrstvě [C] 
  fRsi ..... teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště [-] 
  fRsi,N ... min. požad. teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště dle ČSN 730540 [-] 

 STOP, Mezera 2009 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   Dvouplášťová plochá střecha větraná, s účinkem větru 

I. Požadavek na teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště (čl. 5.1.6)
  
  Požadavek: Teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště musí být vyšší, než je teplotní faktor stanovený pro 
  kritickou vlhkost 90% a bezpečnostní přirážku 0,030 dle čl. 5.1.1 ČSN 730540-2. 
  Požadovaný teplotní faktor je proměnný po délce vzduchové vrstvy a je uveden ve výpisu programu Mezera. 
  
  Výsledky výpočtu: 
  
    úsek č.1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  
    úsek č.2 ... fRsi > fRsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
  
    úsek č.3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  

  Vnitřní povrch vnějšího pláště splňuje požadavek na teplotní faktor. 
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II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.3)
  
  Požadavek: Relativní vlhkost vzduchu proudícího v otevřené vzduchové vrstvě musí být po celé délce 
  této vrstvy menší než 90 %. 
  
  Výsledky výpočtu: 
  
    úsek č.1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  
    úsek č.2 ... RH<90% ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
    úsek č.3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení) 
  
  Vlhkost proudícího vzduchu nepřesáhla 90 %. 

  Požadavek na šíření vlhkosti vzduchovou vrstvou je splněn. 

Mezera 2009, (c) 2009 Svoboda Software 

�

Obr. 3: Grafický výstup z programu MEZERA, grafické vyhodnocení 

4.4 Orientační výpočet součinitele prostupu tepla U horního pláště (dle ČSN 73 0540) 

Aby nedocházelo ke kondenzaci na vnitřním líci horního pláště je doporučována 

hodnota součinitele postupu tepla U v rozmezí 1,5 - 2,7 K)W/(m2 ⋅ . 
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Do okrajových podmínek vnitřního prostředí budou dosazeny hodnoty teploty 

 a relativní vlhkosti u odváděcího otvoru vzduchové vrstvy (výsledky z posudku bez 

působení větru): 

Okrajové podmínky vnitřního prostředí: 

Teplota vnitřního vzduchu: C09,13θ
o

ai −=

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: %18=iϕ
�

Okrajové podmínky vnějšího prostředí: 

Teplota vnějšího vzduchu: C15-θ
o

ae =

Relativní vlhkost vnějšího vzduchu:� 84%=eϕ �

• Posudek: NUU ⊆ ��� [ ]K)W/(m2 ⋅ �

• Výpočet proveden v programu TEPLO 2009 [6]. 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Horní plášť dvouplášťové ploché střechy 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  -14,1 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  -13,1 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  81,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

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

   1  Elastek Combi 40  0,0044       0,210  50000,0

   2  Glastek Special Mineral 40  0,004       0,210  50000,0 

   3  OSB 3 desky  0,025       0,130  50,0 

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

  Vypočtená hodnota: U =   2,69 W/m2K 

  U ~ U,doporučené ( 1,5 - 2,7) ... POŽADAVEK  JE SPLNĚN. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

�

�

�

�
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4.5 Posouzení teplotního faktoru vnitřního povrchu v rizikových místech:  

• Posudek: NRsiRsi ,ff ⊇ ����(dle ČSN 73 0540)

Zvolená riziková místa v dvouplášťové střešní konstrukci:

a) Detail v místě uložení vazníku a větracího průduchu 

b) Detail v přesném místě uložení vazníku  

c) Detail u vnější atikové zdi 

d) Detail u vnitřní atikové zdi 

�

a) Detail v místě uložení vazníku a větracího průduchu 

DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 

 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 

Area 2009 

 Název úlohy:    Detail v místě uložení vazníku a větracího průduchu
 Zpracovatel:  Bc. David Babinec                  
 Zakázka:  Diplomová práce                           
  
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 
 Základní parametry úlohy: 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 

 Zadané materiály :
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Železobeton        1.430     1.430        23        23   69   90   33   50 
    2  Porotherm P+D 14     0.560     0.560     8.000     8.000   82   90   50  101 
    3  Porotherm 36.5 P+D     0.174     0.174     7.000     7.000   69   90    1   33 
    4  Isover Hardsil      0.035     0.035     1.000     1.000   90   94    1  101 
    5  Isover M-K     0.034     0.034     1.000     1.000    1   82   50   69 
    6  Jutafol N 110      0.390     0.390    210154    210154    1   69   49   50 
    7  Jutafol N 110      0.390     0.390    210154    210154   68   69   37   50 
    8  Rigips EPS 100F     0.035     0.035        30        30   81   86   33   50 
    9  Porotherm CP 8    0.790     0.790     9.000     9.000   86   90   33   50 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   Detail u větracího otvoru otvoru       

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,876 
  

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

II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software
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Obr. 4: Teplotní pole posuzovaného detailu v místě uložení a větracího průduchu, výstup z programu AREA 

b) Detail v přesném místě uložení vazníku 

 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 

 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model, 

       Area 2009 

 Název úlohy:  Detail v přesném místě uložení vazníku                               
 Zpracovatel:  Bc. David Babinec                  
 Zakázka:  Diplomová práce                            
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 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 

 Základní parametry úlohy: 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 

 Zadané materiály:
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Železobeton        1.430     1.430        23        23   69   94   33   50 
    2  Porotherm P+D 14     0.560     0.560     8.000     8.000   87   94   50   98 
    3  Porotherm 36.5 P+D    0.174     0.174     7.000     7.000   69   94    1   33 
    4  Isover Hardsil      0.035     0.035     1.000     1.000   94   98    1   98 
    5  Jutafol N 110      0.390     0.390    210154    210154    1   69   49   50 
    6  Jutafol N 110      0.390     0.390    210154    210154   68   69   37   50 
    7  Rigips EPS 100F      0.035     0.035        30        30   85   90   33   50 
    8  Porotherm CP8     0.790     0.790     9.000     9.000   90   94   33   50 
    9  Dřevo měkké     0.180     0.180       157       157   75   84   50   98 
   10  Dřevo měkké      0.180     0.180       157       157    1   75   50   62 
   11  Isover M-K     0.034     0.034     1.000     1.000    1   75   62   66 
   12  Isover M-K     0.034     0.034     1.000     1.000   84   87   50   66 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Detail v přesném místě uložení vazníku
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,844 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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Obr. 5: Teplotní pole posuzovaného detailu v místě uložení vazníku, výstup z programu AREA 

c) Detail u vnější atikové zdi 

DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOTA ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 

 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 

        Area 2009 

 Název úlohy:  Detail u vnější atikové zdi                              
 Zpracovatel:  Bc. David Babinec                  
 Zakázka:  DP                             
 Datum:  29. 10. 2011      

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 
 Základní parametry úlohy: 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 

 Zadané materiály :
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Železobeton        1.430     1.430        23        23   38   75   33   47 
    2  Porotherm 36.5 P+D     0.174     0.174     7.000     7.000   38   75    1   33 
    3  Porotherm 24 P+D     0.410     0.410     8.000     8.000   60   75   47  103 
    4  Isover Hardsil      0.035     0.035     1.000     1.000   75   79    1  103 
    5  Isover M-K     0.034     0.034     1.000     1.000    1   60   47   63 
    6  Jutadach 135        0.390     0.390       100       100    1   60   63   64 
    7  Jutafol N 110      0.390     0.390    210154    210154    1   38   46   47 
    8  Jutafol N 110      0.390     0.390    210154    210154   37   38   37   47 
    9  Isover Hardsil      0.035     0.035     1.000     1.000   47   60   63   90 
   10  Jutadach 135        0.390     0.390       100       100   46   47   63   90 
   11  Jutadach 135        0.390     0.390       100       100   46   60   90   91 
   12  Jutadach 135        0.390     0.390       100       100   59   60   90  103 
   13  Porotherm CP8l     0.790     0.790     9.000     9.000   71   75   33   47 
   14  Rigips EPS 100F     0.034     0.034        40        40   67   71   33   47 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Detail u vnější atikové zdi
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,840 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 

�

Obr. 6: Teplotní pole posuzovaného detailu v místě vnější atikové zdi, výstup z programu AREA 



___________________________________________________________     Diplomová práce

���

�

d) Detail u vnitřní atikové zdi 

 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 

podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model, Area 2009

 Název úlohy:  Detail u vnitřní atikové zdi 
 Zpracovatel:  Bc. David Babinec                  
 Zakázka:  Diplomová práce                             

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 

 Základní parametry úlohy: 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 

 Zadané materiály :
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Železobeton        1.430     1.430        23        23   38   54   33   47 
    2  Porotherm 30 P+D     0.250     0.250     8.000     8.000   38   54    1   33 
    3  Porotherm 30 P+D     0.250     0.250     8.000     8.000   38   54   47  104 
    4  Isover M-K     0.034     0.034     1.000     1.000    1   38   47   64 
    5  Isover M-K     0.034     0.034     1.000     1.000   54   92   47   64 
    6  Dřevo měkké     0.180     0.180       157       157   17   20   47   56 
    7  Dřevo měkké     0.180     0.180       157       157   74   76   47   56 
    8  Jutafol N 110     0.390     0.390    210154    210154    1   38   46   47 
    9  Jutafol N 110     0.390     0.390    210154    210154   54   92   46   47 
   10  Isover Hardsil      0.034     0.034     1.000     1.000   25   38   64   91 
   11  Isover Hardsil      0.035     0.035     1.000     1.000   54   67   64   91 
   12  Jutadach 135        0.390     0.390       100       100    1   25   64   65 
   13  Jutadach 135        0.390     0.390       100       100   67   92   64   65 
   14  Jutadach 135        0.390     0.390       100       100   24   25   64   91 
   15  Jutadach 135        0.390     0.390       100       100   67   68   64   91 
   16  Jutafol N 110      0.390     0.390    210154    210154   37   38   37   47 
   17  Jutafol N 110      0.390     0.390    210154    210154   54   55   37   47 
   18  Jutadach 135        0.390     0.390       100       100   24   38   91   92 
   19  Jutadach 135        0.390     0.390       100       100   54   68   91   92 
   20  Jutadach 135        0.390     0.390       100       100   37   38   91  104 
   21  Jutadach 135        0.390     0.390       100       100   54   55   91  104 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   Detail zateplení u vnitřní atikové zdi 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,922 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

        Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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Obr. 7: Teplotní pole posuzovaného detailu v místě vnitřní atikové zdi, výstup z programu AREA 

5. Shrnutí výsledků tepelně technického posudku: 

a) Posouzení hodnoty součinitele prostupu tepla U dolního pláště a kondenzace vodní 

páry uvnitř pláště: 

Hodnota součinitele prostupu tepla:

Vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla: U=0,16 K)W/(m2 ⋅

Normová požadovaná hodnota dle ČSN 73 0540: UN=0,24 K)W/(m2 ⋅
�

Posudek:��� [ ]K)W/(mUU 2
N ⋅⊆ �

Požadavek je splněn  K) W/(m0,240,16 2 ⋅⊂

Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce dolního pláště:

 Bylo zjištěno, že v konstrukci nebude docházet ke kondenzaci vodních par. 
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b) Posouzení nejnižší povrchové teploty v rizikových místech konstrukce: 

Detail v místě uložení vazníku a větracího průduchu:

Teplotní faktor vnitřního povrchu v rizikovém místě: fRsi=0,876 

Normový teplotní faktor vnitřního povrchu v rizikovém místě: fRsi,N=0,808

Posudek:��� NRsi ,Rsi ff ⊇ �

Požadavek je splněn 808,0876,0 ⊃

Detail v přesném místě uložení vazníku: 

Teplotní faktor vnitřního povrchu v rizikovém místě: fRsi=0,844 

Normový teplotní faktor vnitřního povrchu v rizikovém místě: fRsi,N=0,808

Posudek:��� NRsi ,Rsi ff ⊇ �

Požadavek je splněn 808,0844,0 ⊃

Detail u vnější atikové zdi:

Teplotní faktor vnitřního povrchu v rizikovém místě: fRsi=0,840 

Normový teplotní faktor vnitřního povrchu v rizikovém místě: fRsi,N=0,808

Posudek:��� NRsi ,Rsi ff ⊇ �

Požadavek je splněn 808,0840,0 ⊃

Detail u vnitřní atikové zdi:

Teplotní faktor vnitřního povrchu v rizikovém místě: fRsi=0,922 

Normový teplotní faktor vnitřního povrchu v rizikovém místě: fRsi,N=0,808

Posudek:��� NRsi ,Rsi ff ⊇
�

Požadavek je splněn 808,0922,0 ⊃
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c) Posouzení kondenzace vodní páry uvnitř vzduchové mezery a na vnitřním povrchu 

horního pláště: 

Varianty:

• Stav se započtením účinku větru: 

Teplotní faktor vnitřního povrchu horního pláště: fRsi=0,759 

Min. požadovaný teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště: fRsi,N=0,017

Posudek:��� NRsi ,Rsi ff ⊇
�

Požadavek je splněn 017,0759,0 ⊃

Relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě: RH=75,4% 

Požadavek dle ČSN 73 0540 pro relativní vlhkost ve větrané vrstvě: < 90%

Požadavek je splněn 90%4,75 ⊂

• Stav bez započtení účinku větru: 

Teplotní faktor vnitřního povrchu horního pláště: fRsi=0,759 

Min. požadovaný teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště: fRsi,N=0,546

Posudek:��� NRsi ,Rsi ff ⊇
�

Požadavek je splněn 546,0759,0 ⊃

Relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě: RH=82,4% 

Požadavek dle ČSN 73 0540 pro relativní vlhkost ve větrané vrstvě: < 90%

Požadavek je splněn 90%4,82 ⊂

6. Závěrečné ustanovení: 

Dvouplášťová střešní konstrukce z dřevěných styčníkových pultových vazníků byla 

podrobena tepelně technickému posudku pro zajištění správné funkčnosti střechy a vyhovění 

tepelně technickým nárokům na stavební činnost dle normy ČSN 73 0540 [5]. 

Předmětem zájmu tepelně technického posudku byl součinitel prostupu tepla dolního pláště

konstrukce, možnost kondenzace vodních par v konstrukci dolního pláště, kondenzace 

vodních par na vnitřní straně horního pláště, možnost kondenzace vodních par ve větrané 

mezeře a posouzení kritického teplotního faktoru v rizikovém místě konstrukce. 
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Střešní konstrukce vyhověla ve všech bodech tepelného posudku a společně s odbornou 

realizací této konstrukce, by mněla být zajištěna správná funkčnost střechy, energetická 

nenáročnost a životnost.  

Podrobnější a bližší informace týkající se této problematiky je možné najít v odborné 

literatuře např. v knize autorů Vaverka a kolektiv pod názvem Stavební tepelná technika a 

energetika budov [1]. 

7. Použitá literatura a odborné texty, internetové stránky, normy, 

výpočtové programy a software: 

Literatura a odborné texty:

[1] Stavební tepelná technika a energetika budov, Jiří Vaverka a kolektiv, VUT v Brně

Internetové stránky:

[2] http://stavba.tzb-info.cz 

[3] http://www.stavinvest.cz 

[4] http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4 

Technické normy:

[5] ČSN 73 0540 a její části, 2005, Tepelná ochrana budov 

Použité výpočetní programy a software:

[6] Stavební Technika 2009 (Mezera, Teplo, Area), Svoboda software 

[7] Autodesk AutoCad Architecture 2008 CZ, studentská verze 

[8] Microsoft office 2007 

�

�

�



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ

  

Položkový rozpo

Student: Bc. David Babinec 

Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Kube

Školní rok: 2011/2012 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

FAKULTA STAVEBNÍ 

Položkový rozpočet stavby ve variantě s jednopláš

plochou střechou 

prof. Ing. Kubečková Skulinová Darja, Ph.D.

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

jednoplášťovou 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet JKSO 803.5
Objekt Název objektu SKP 
1 Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
001 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů 7

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 13 046 074 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 7 963 683 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 1 077 320 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 22 087 077 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 22 087 077 Ostatní náklady neuvedené 0

22 087 077 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 10,0 %  
DPH 10,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Bc. David Babinec

1 Rozpočet bytového domu, diplomový projekt

Bytový dům v obci Razová

Bytový dům

Jméno : Bc David Babinec

Datum : 20.11.2011

2 208 708 Kč
0 Kč

Bc. David Babinec

VŠB-TUO

Bc. David Babinec

ZRN+ost.náklady+HZS

22 087 077 Kč

0 Kč

24 295 785 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



001 Bytový dům Rozpočet : 1
1 Bytový dům v obci Razová

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 1 543 734 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 632 667 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 198 003 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 3 210 512 0 0 0 0
5 Komunikace 91 552 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 2 319 714 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 1 105 018 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 339 440 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 605 434 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 222 157 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 356 935 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 566 398 0 0 0
714 Izolace akustické a protiotřesové 0 261 384 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 250 000 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 200 000 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 1 875 634 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 250 000 0 0 0
731 Kotelny 0 75 000 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 212 014 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 1 582 369 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 313 783 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 229 585 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 1 200 035 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 28 643 0 0 0
781 Obklady keramické 0 339 748 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 350 000 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 50 000 0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0 0 0 677 320 0

CELKEM  OBJEKT 13 046 074 7 963 683 0 1 077 320 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 21 009 757 0
Oborová přirážka 0 0,0 21 009 757 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 21 009 757 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 21 009 757 0
Zařízení staveniště 0 0,0 22 087 077 0
Provoz investora 0 0,0 22 087 077 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 22 087 077 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 22 087 077 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt : DP energetické posouzení byt. domu
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001 Bytový dům Rozpočet: 1
1 Bytový dům v obci Razová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 675,00 48,30 32 602,50
2 121103111R00 Skrývka zemin v rovině m3 32,25 63,70 2 054,33
3 131201104R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 nad 10000 m3 m3 1 291,47 64,40 83 170,67
4 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 26,82 621,00 16 655,22
5 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 47,15 389,50 18 364,93
6 151701112U00 Pažení do ocel zápor hl do 10m m2 50,92 756,00 38 495,52
7 151711111U00 Osazení zápora ocel dl -8m m 22,27 1 450,00 32 284,25
8 151711121U00 Odstranění zápor ocel dl do 8m m 22,27 648,00 14 427,72
9 151721112U00 Dmtž pažení hl -10m ocel zápora m2 50,92 607,00 30 908,44
10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 1 365,44 124,50 169 997,28
11 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 201,84 35,40 7 145,02
12 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1 464,00 180,00 263 520,00
13 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 368,00 223,50 82 248,00
14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 464,00 60,30 88 279,20
15 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 368,00 33,00 12 144,00
16 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1 464,00 15,60 22 838,40
17 171206111R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 556,84 20,10 11 192,42
18 175103111R00 Obsyp objektu m3 165,44 374,50 61 957,28
19 181301111R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 1 965,80 7,30 14 350,34
20 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 368,00 240,00 88 320,00
21 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 464,00 240,00 351 360,00
22 151711121U001 Ocelový válcovaný profil HEB 300, půjč m 104,00 842,00 87 568,00
23 151721112U001 Fošnové řezivo, tl. 38mm, pažení m2 50,92 272,00 13 850,24

Celkem za 1 Zemní práce 1 543 733,75
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
24 212531111RK6 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm kraj 

Moravskoslezský m3 30,13 1 051,00 31 670,41
25 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 53,81 97,40 5 241,09
26 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 42,26 782,00 33 049,28
27 273361411R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 3,00 28 440,00 85 320,00
28 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) m3 128,36 2 870,00 368 384,30
29 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení bednící materiál 

prkna m2 17,19 307,00 5 277,33
30 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 17,19 77,90 1 339,10
31 279321312R00 Železobeton základových zdí C 20/25 (B 25) m3 7,59 2 905,00 22 054,76
32 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 56,86 407,50 23 170,45
33 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 56,86 195,00 11 087,70
34 279361221R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216 t 0,60 28 870,00 17 322,00
35 28611225.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm m 53,81 99,72 5 365,93
36 589221390 Beton C 12/15 z SPC fr.do 8 mm zavlhlý V1 m3 2,23 2 057,00 4 584,44
37 200 01 Drenážní šachtice DN 300, plast, plastový poklop ks 8,00 2 350,00 18 800,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 632 666,80
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
38 311238113R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm m2 65,68 903,00 59 311,66
39 311238116R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm m2 788,33 1 122,00 884 509,07
40 311238213R00 Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P 15 na MC 10 tl. 36,5 cm m2 894,09 1 337,00 1 195 396,46
41 311238224R00 Zdivo POROTHERM 50 HI P 8 na maltu TM, tl. 50 cm m2 5,74 2 040,00 11 704,50
42 314253104R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch., pata, DN 18 cm kus 1,00 17 280,00 17 280,00
43 314253204R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch. střed, DN 18 cm m 13,49 3 250,00 43 842,50
44 314253514R00 Komín. hlava UNI FINAL výška 1,12 m, pro DN 18 kus 1,00 13 050,00 13 050,00
45 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm kus 2,00 278,00 556,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : DP energetické posouzení byt. domu
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001 Bytový dům Rozpočet: 1
1 Bytový dům v obci Razová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : DP energetické posouzení byt. domu

46 317168114R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/175 cm kus 4,00 364,50 1 458,00
47 317168131R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm kus 92,00 393,00 36 156,00
48 317168132R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm kus 48,00 458,00 21 984,00
49 317168133R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm kus 76,00 568,00 43 168,00
50 317168134R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/200 cm kus 17,00 720,00 12 240,00
51 317168135R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/225 cm kus 28,00 824,00 23 072,00
52 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/250 cm kus 24,00 1 020,00 24 480,00
53 317168137R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/275 cm kus 22,00 1 094,00 24 068,00
54 317168139R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/325 cm kus 11,00 1 244,00 13 684,00
55 317168221R00 Překlad POROTHERM VARIO R dl. 1250 mm š. 365 mm kus 8,00 3 620,00 28 960,00
56 317168223R00 Překlad POROTHERM VARIO R dl. 1750 mm š. 365 mm kus 17,00 4 870,00 82 790,00
57 317168226R00 Překlad POROTHERM VARIO R dl. 2500 mm š. 365 mm kus 22,00 7 050,00 155 100,00
58 317168228R00 Překlad POROTHERM VARIO R dl. 3000 mm š. 365 mm kus 11,00 8 270,00 90 970,00
59 317998113R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 8 cm m 198,50 78,80 15 641,80
60 342248109R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm m2 52,09 436,50 22 737,90
61 342248112R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm m2 692,16 543,00 375 843,26

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 198 003,14
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
62 411168141R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl. 25 cm, nosník do 2 m m2 1,50 1 585,00 2 377,50
63 411168142R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 2,25-3 m m2 24,22 1 679,00 40 665,38
64 411168143R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 3,25-4 m m2 19,35 1 685,00 32 604,75
65 411168144R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 4,25-5 m m2 308,15 1 700,00 523 855,00
66 411168146R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 6,25-7 m m2 914,30 1 853,00 1 694 197,90
67 411168241R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25 cm, nosník do 2 m m2 66,00 1 460,00 96 360,00
68 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25) m3 11,00 3 030,00 33 343,33
69 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 21,25 351,50 7 469,38
70 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 21,25 107,00 2 273,75
71 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 18,37 135,00 2 479,95
72 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 18,37 34,10 626,42
73 411361721R00 Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S) t 1,28 30 110,00 38 540,80
74 413321315R00 Nosníky z betonu železového C 20/25  (B 25) m3 0,65 3 005,00 1 953,25
75 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 9,10 469,00 4 267,90
76 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 9,10 198,50 1 806,35
77 413351211R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení m2 9,10 313,00 2 848,30
78 413351212R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění m2 9,10 70,90 645,19
79 413361721R00 Výztuž nosníků z oceli 10425 (BSt 500 S) t 0,32 29 380,00 9 401,60
80 417328114R00 Ztužující žebro strop POROTHERM tl. 25cm, OVN 50cm m 153,74 156,00 23 983,44
81 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 38,26 239,50 9 163,27
82 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 38,26 60,70 2 322,38
83 417388114R00 Věnec vnější pro PTH zeď 36,5 cm, tl. stropu 25 cm m 395,34 526,00 207 946,21
84 417388174R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 cm, tl. stropu 25 cm m 326,83 365,00 119 292,95
85 430321314R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25) m3 16,60 3 750,00 62 240,63
86 430351110R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon m2 16,32 666,00 10 867,79
87 430351129R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon m2 16,32 167,50 2 733,27
88 430361212R00 Vyztuz konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S) t 1,70 24 620,00 41 854,00
89 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 11,89 959,00 11 403,47
90 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 11,89 97,10 1 154,62
91 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 11,89 68,20 810,97
92 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran m2 11,89 10,50 124,86
93 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 13,55 566,00 7 670,43
94 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 13,55 65,50 887,66
95 457311114R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový B 10 m3 1,62 3 175,00 5 143,50
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001 Bytový dům Rozpočet: 1
1 Bytový dům v obci Razová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : DP energetické posouzení byt. domu

96 457311114T00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový B 5 keramzitový
m3 40,68 2 604,30 105 946,05

97 400 01 Izonosník Shock Isokorb K ks 27,00 3 750,00 101 250,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3 210 512,22
Díl: 5 Komunikace
98 451571223R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 20 cm m2 115,19 142,50 16 414,58
99 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 115,19 130,00 14 974,70

100 916531111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry m 99,76 121,00 12 070,96
101 59217335 Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm kus 100,00 72,04 7 204,00
102 59246000 Dlažba BETONOVÁ šedá otryskaná 50x50x4 cm m2 115,19 354,96 40 887,84

Celkem za 5 Komunikace 91 552,08
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
103 601011131RT1 Omítka stropů jednovrstvá Baumit ručně tloušťka vrstvy 3 

mm m2 1 404,64 187,00 262 668,05
104 602011141RT1 Omítka štuková Baumit ručně tloušťka vrstvy 3 mm m2 3 676,31 98,80 363 219,83
105 611478111R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL tl.10mm m2 1 404,64 310,00 435 439,02
106 612478111R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm m2 3 801,77 331,00 1 258 386,73

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 2 319 713,64
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
107 620471113U00 Vně om silikon tkvr Baumit Z tl 3mm m2 48,81 276,00 13 470,18
108 621472152R00 Omítka podhl. vnější z MS silikon. slož. II ručně Baumit m2 16,28 844,00 13 743,70
109 622421306RU5 Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 100 mm se 

silikonovou omítkou 2,5 kg/m2 m2 49,58 781,00 38 718,08
110 622471317RU2 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota 

nátěrová Baumit m2 147,23 121,50 17 888,69
111 622481211RT2 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné 

sítě a stěrkového tmelu Baumit m2 48,81 213,50 10 419,87
112 620 01 Obklad z desek Cembrit cembonit na ocelovém roštu m2 935,91 1 080,00 1 010 777,62

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 105 018,12
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
113 631312311R00 Mazanina betonová tl .5 - 8 cm C -/7,5  (B 7,5) m3 13,01 2 865,00 37 274,80
114 632451032R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm m2 40,50 169,50 6 864,75
115 632451033R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm m2 1 042,12 207,00 215 718,84
116 632453461U00 Potěr průmyslový, polymerbeton, samonivelační, 5mm m2 137,21 580,00 79 581,80

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 339 440,19
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
117 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 2 346,64 258,00 605 434,35

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 605 434,35
Díl: 711 Izolace proti vodě
118 775591141U00 Podlož podlah plov folie Pe -0,1mm m2 1 335,92 28,60 38 207,44
119 71101 Geotextilie FILTEK 300, š. 200cm 100% PP, položení m2 115,15 144,90 16 685,73
120 71102 Fólie nopová ISOSTUD, 1,0 mm š. 2000 mm m2 103,85 289,00 30 013,60
121 71103 Fólie difúzní HP-Fasade š. 1,5 m m2 935,91 111,00 103 885,48
122 71104 Podkladní polyetylénová fólie Schluter DITRA, položení m2 40,50 382,50 15 491,25
123 71105 Drenážní vrstva, Schluter, provedení Troba PLUS m2 40,50 427,75 17 323,88
124 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,66 831,00 550,05

Celkem za 711 Izolace proti vodě 222 157,43
Díl: 712 Živičné krytiny
125 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 738,96 13,50 9 975,96
126 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku m2 270,01 24,60 6 642,37
127 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 753,74 74,20 55 927,45
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001 Bytový dům Rozpočet: 1
1 Bytový dům v obci Razová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : DP energetické posouzení byt. domu

128 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál 
ve specifikaci m2 275,42 88,10 24 264,08

129 712341559RT2 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci m2 419,51 146,00 61 248,47

130 62832134 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 50 m2 611,52 79,06 48 346,98
131 62836110 Pás asfaltovaný těžký Foalbit Al S 40 1x7,5 m m2 405,38 114,48 46 407,44
132 628522501 Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor šedý m2 419,51 131,33 55 094,26
133 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 339,00 121,61 41 225,79
134 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 8,54 914,00 7 802,15

Celkem za 712 Živičné krytiny 356 934,95
Díl: 713 Izolace tepelné
135 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci m2 274,86 23,40 6 431,72
136 713141111R00 Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá m2 596,41 77,80 46 400,42
137 713141311R00 Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy m2 373,46 220,00 82 160,41
138 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 43,98 2 431,10 106 913,94
139 28375769.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S m3 69,16 3 805,20 263 152,41
140 28375948 Deska fasád polystyr EPS 100 F tl. 80 mm m2 35,15 202,94 7 132,43
141 28375996 Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x80 mm m2 227,41 157,73 35 869,22
142 63152902 Klín atikový přechodový ISOVER AK 50x50x1000 mm m 4,28 56,16 240,59
143 63152906 Klín atikový přechodový ISOVER AK 80x80x1000 mm m 85,72 59,40 5 091,82
144 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 5 533,93 2,35 13 004,73

Celkem za 713 Izolace tepelné 566 397,69
Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové
145 71312111aT00 Izolace akustická podlah na sucho, jednovrstvá m2 1 041,46 23,20 24 161,87
146 63153785 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 50 mm m2 959,53 223,45 214 407,96
147 63153801.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 30 mm m2 95,98 202,74 19 459,39
148 998714203R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m % 2 580,29 1,30 3 354,38

Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové 261 383,60
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
149 72101 Rozvody vnitřní kanalizace ve formě subdodávky kus 1,00 250 000,00 250 000,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 250 000,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod
150 72201 Vnitřní vodovod, ve formě subdodávky kus 1,00 200 000,00 200 000,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 200 000,00
Díl: 725 Zařizovací předměty
151 725119205R00 Montáž klozetových mís normálních kus 11,00 685,00 7 535,00
152 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly soubor 27,00 644,00 17 388,00
153 725229103U00 Montáž van akrylátových soubor 11,00 1 140,00 12 540,00
154 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 11,00 983,00 10 813,00
155 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00 599,00 599,00
156 725829301RT2 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie

kus 24,00 1 544,00 37 056,00
157 725831411U00 Mtž baterie vana stěna G 1/2 soubor 11,00 215,00 2 365,00
158 725849201R00 Montáž baterií sprchových, pevná výška kus 11,00 254,50 2 799,50
159 72501 Kuchyňská linka, instalace, spotřebiče, zařízení soubor 11,00 120 000,00 1 320 000,00
160 55144203 Baterie umyvadlová Suzan SN 041.00/150 kus 27,00 1 336,93 36 097,11
161 55145007 Baterie vanová směšov nástěnná s příslušenst  PL55 kus 11,00 1 550,30 17 053,30
162 55145009 Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí  PL82 kus 11,00 1 389,02 15 279,22
163 55421014.A Vana akrylátová Klasik 170x70x41 bílá 150 litrů kus 11,00 6 284,55 69 130,05
164 55484201.A Box sprchov s roh vstupem 90x90 SBOXRH2/90P kus 11,00 18 502,61 203 528,71
165 64213633 Umyvadlo Jika LYRA PLUS 400x350mm s otvorem pro 

baterii kus 11,00 1 039,38 11 433,18
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001 Bytový dům Rozpočet: 1
1 Bytový dům v obci Razová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : DP energetické posouzení byt. domu

166 64217413 Umyvadlo Jika OLYMP 600x450mm, otvor pro baterii kus 16,00 4 579,80 73 276,80
167 64234619 Mísa klozetová Jika OLYMP bílá svislý odpad kus 11,00 2 405,16 26 456,76
168 64271101 Výlevka MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá kus 1,00 4 252,38 4 252,38
169 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 18 676,03 0,43 8 030,69

Celkem za 725 Zařizovací předměty 1 875 633,70
Díl: 730 Ústřední vytápění
170 0000006 Ústřední vytápění soubor 1,00 250 000,00 250 000,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 250 000,00
Díl: 731 Kotelny
171 0000007 Elektro kotel, instalace, zařízení soubor 1,00 75 000,00 75 000,00

Celkem za 731 Kotelny 75 000,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské
172 764333220R00 Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 180 mm m 1,52 181,50 275,88
173 764410291R00 Montáž oplechování parapetů m 125,00 213,50 26 687,50
174 767422111R00 Montáž opláštění - oplechování atiky podkladní dřevěný profil

m 173,64 68,80 11 946,43
175 764 13 0001 Oplechování komína FeZn tl. 0,8mm m 1,55 185,00 286,82
176 764 13 0002 Oplechování parapetu GUTMANN, rš.260mm, dl.1250mm 

kus 10,00 682,00 6 820,00
177 764 13 0003 Oplechování parapetu GUTMANN, rš.260mm, dl.2000mm 

kus 2,00 1 092,00 2 184,00
178 764 13 0004 Oplechování parapetu GUTMANN, rš.300mm, dl.1500mm 

kus 12,00 991,50 11 898,00
179 764 13 0005 Oplechování parapetu GUTMANN, rš.300mm, dl.2000mm 

kus 4,00 1 322,00 5 288,00
180 764 13 0006 Oplechování parapetu GUTMANN, rš.400mm, dl.1000mm 

kus 8,00 1 198,00 9 584,00
181 764 13 0007 Oplechování parapetu GUTMANN, rš.400mm, dl.1500mm 

kus 17,00 1 797,00 30 549,00
182 764 13 0008 Oplechování parapetu GUTMANN, rš.400mm, dl.2000mm 

kus 22,00 2 396,00 52 712,00
183 764 13 0009 Oplechování parapetu GUTMANN, rš.400mm, dl.2500mm 

kus 2,00 2 995,00 5 990,00
184 764 13 0010 Montáž výlezu na plochou střechu ROTO 70x140 cm kus 1,00 2 500,00 2 500,00
185 764010 Komínová stříška Napoleon, vč montáže kus 1,00 1 840,00 1 840,00
186 76440714 Výlez na plochou střechu ROTO, 70x140cm kus 1,00 13 830,00 13 830,00
187 13814189 Plech Pz jakost 10004.2 tl.0,80 mm, povlak 275g/m2 T 0,34 35 166,30 12 051,49
188 13814193 Plech Pz jakost 10004.2 tl.1,00 mm, povlak 275g/m2 T 0,35 35 911,80 12 601,45
189 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 2 070,45 2,40 4 969,07

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 212 013,65
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
190 766622222R00 Okna kompletizovaná, 1kříd.do 0,81 m2 kus 10,00 219,00 2 190,00
191 766622223R00 Okna kompletizovaná, 1kříd.nad 0,81 m2 kus 8,00 274,00 2 192,00
192 766622234R00 Okna kompletizovaná, 2kříd.do 2,10 m2 kus 19,00 334,50 6 355,50
193 766622235R00 Okna kompletizovaná 2kříd.nad 2,10 m2 kus 38,00 373,00 14 174,00
194 766622246R00 Okna kompletizovaná, 3kříd.nad 3,30 m2 kus 11,00 477,50 5 252,50
195 766660001U00 Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň kus 34,00 526,00 17 884,00
196 766660002U00 Mtž dveře 80cm- 1kř oc zárubeň kus 39,00 571,00 22 269,00
197 766660012U00 Mtž dveře 145cm- 2kř oc zárubeň kus 14,00 638,00 8 932,00
198 766660022U00 Mtž dveře 80- 1kř požár oc zárubeň kus 2,00 1 030,00 2 060,00
199 766662122R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm kus 1,00 289,00 289,00
200 766662142R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm kus 1,00 445,50 445,50
201 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 73,00 73,70 5 380,10
202 766695232R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm kus 10,00 100,50 1 005,00
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001 Bytový dům Rozpočet: 1
1 Bytový dům v obci Razová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : DP energetické posouzení byt. domu

203 766825122R00 Montáž vestavěné skříně 2křídlové šatní kus 8,00 613,00 4 904,00
204 767646510R00 Montáž dveří protipožárních jednokřídlových kus 2,00 1 172,00 2 344,00
205 61187005 Vestavěné skříně, posuvné dveře, zrcadlo kus 8,00 21 300,00 170 400,00
206 76601 Bezpečnostní zárubeň š. 900mm, Sherlock kus 12,00 4 438,00 53 256,00
207 55330317 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 kus 34,00 603,78 20 528,52
208 55330319 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 kus 22,00 616,27 13 557,94
209 55330321 Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 kus 7,00 625,64 4 379,48
210 55330327 Zárubeň ocelová H 110  1600x1970x110 kus 10,00 819,27 8 192,70
211 61161717 Dveře vnitřní hladké 1kř. 70x197 cm dýha dub kus 34,00 2 429,90 82 616,60
212 61161721 Dveře vnitřní hladké 1kř. 80x197 cm dýha dub proskl kus 22,00 2 429,90 53 457,80
213 61161725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm dýha dub proskl

kus 5,00 3 463,90 17 319,50
214 61161736 Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 140x197 cm dýha dub proskl

kus 8,00 4 850,40 38 803,20
215 611617361 Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 160x197 cm dýha dub proskl

kus 8,00 5 882,40 47 059,20
216 61165311 Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm dýha dub kus 2,00 3 980,90 7 961,80
217 61174193 Dveře vchodové 1kř. s otvorem 90x197 cm kus 7,00 4 076,40 28 534,80
218 61174194 Dveře vchodové 2kř. s otvorem 160x197 cm kus 1,00 7 482,00 7 482,00
219 61181253 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm kus 1,00 1 654,40 1 654,40
220 61181256 Zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 160x197 cm kus 1,00 2 270,40 2 270,40
221 61187136 Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 34,00 67,08 2 280,72
222 61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 22,00 77,55 1 706,10
223 61187176 Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 17,00 87,72 1 491,24
224 61187496 Prah bukový délka 140 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 8,00 125,56 1 004,48
225 611874961 Prah bukový délka 160 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 2,00 146,20 292,40
226 76601 Eurookno 1250x500mm, trojsklo, vč vnitř. parapetů kompl. 10,00 4 833,00 48 330,00
227 76602 Eurookno 2000x500mm, trojsklo, vč vnitř. parapetů kompl. 2,00 5 618,00 11 236,00
228 76603 Eurookno 1500x1000mm, trojsklo, vč vnitř. parapetů kompl. 13,00 6 918,00 89 934,00
229 76604 Eurookno 2000x1000mm, trojsklo, vč vnitř. parapetů kompl. 4,00 7 409,00 29 636,00
230 76605 Eurookno 2500x1750mm, trojsklo, vč vnitř. parapetů kompl. 2,00 13 255,00 26 510,00
231 76606 Eurookno 2000x1750mm, trojsklo, vč vnitř. parapetů kompl. 22,00 11 955,00 263 010,00
232 76607 Eurookno 1500x1750mm, trojsklo, vč vnitř. parapetů kompl. 16,00 9 928,00 158 848,00
233 76608 Eurookno 1000x1750mm, trojsklo, vč vnitř. parapetů kompl. 8,00 7 270,00 58 160,00
234 76609 Francouzské okno 2500x2500mm, posuvné dveře 900mm 

dřevěný rám E78mm kompl. 9,00 23 200,00 208 800,00
235 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 15 543,90 1,80 27 979,02

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 582 368,90
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
236 767 01 Přístřešek systému Modul Plus, p.r. 1600x1200mm pravoúhlý

kus 1,00 8 236,00 8 236,00
237 767 02 Přístřešek systému Modul Plus, p.r. 2700x1500mm 

nepravidelný kus 1,00 15 726,00 15 726,00
238 767200001RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nerez m 27,10 1 519,00 41 164,90
239 767200002RA0 Zábradlí balkonové, nerez, bezp. sklo m 54,00 3 650,00 197 100,00
240 767200003RA0 Zábradlí venkovní, madlo, nerez m 9,51 2 800,00 26 628,00
241 767200004RA0 Madlo venkovní, madlo, nerez m 2,41 690,00 1 662,90
242 767200005RA0 Madlo schodišťové, madlo, nerez m 23,50 990,00 23 265,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 313 782,80
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
243 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 175,17 53,20 9 319,04
244 771554112U00 Montáž, podlaha teraco, flex lepidlo 10mm m2 165,89 234,00 38 818,49
245 771575107RT6 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm lepící 

tmel m2 125,63 347,00 43 593,61
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001 Bytový dům Rozpočet: 1
1 Bytový dům v obci Razová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : DP energetické posouzení byt. domu

246 59247370 Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm STELA černobílá m2 169,21 285,40 48 292,19
247 59764202 Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm venkovní m2 41,31 225,14 9 300,53
248 59764242 Dlažba Taurus Granit matná sokl s požlábkem 20x10 vnitřní

kus 893,52 44,30 39 582,94
249 597813601 Dlaždice Color One 19,8x19,8 bílá lesk m2 86,83 270,35 23 475,19
250 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 2 123,82 8,10 17 202,94

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 229 584,94
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
251 775413110R00 Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené m 703,38 75,50 53 105,19
252 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem m2 855,59 149,50 127 910,71
253 775542021R00 Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy m2 872,70 37,00 32 289,97
254 61193923 Podlaha lamelová 1200x190x8 PRKNO, javor elegant m2 872,70 1 124,88 981 684,80
255 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m t 6,54 771,00 5 044,59

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 1 200 035,25
Díl: 776 Podlahy povlakové
256 776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC pouze lepení - 

soklík ve specifikaci m 46,87 23,70 1 110,82
257 776511000R00 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových m2 66,37 132,50 8 794,03
258 247441731 Lepidlo Thomsit L 240 D bal. po 14 kg kg 28,00 112,60 3 152,80
259 28341111 Soklík PVC m 47,81 9,40 449,39
260 28412245 Podlahovina PVC Novoflor Standard  1500x1,5 m2 67,70 216,30 14 642,95
261 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 281,50 1,75 492,62

Celkem za 776 Podlahy povlakové 28 642,61
Díl: 781 Obklady keramické
262 781471107R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm m2 334,02 483,00 161 331,66
263 781483111U00 Mtž obklad mozaika lepidlo 50x50mm m2 54,35 407,00 22 120,45
264 597623021 Mozaika Color 40x40 bílá mat m2 55,44 902,36 50 024,13
265 597813600 Obkládačka Color One 19,8x19,8, bílá lesk m2 340,70 270,35 92 108,35
266 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 3 255,85 4,35 14 162,93

Celkem za 781 Obklady keramické 339 747,52
Díl: M21 Elektromontáže
267 0000000008 Elektroinstalace, hlavni rozvaděč soubor 1,00 350 000,00 350 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 350 000,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
268 0000000009 Odvětrání vedlejších místností, instalace zařízení soubor 1,00 50 000,00 50 000,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 50 000,00
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
269 330030110RAD Výtah osobní lanový 500/0,63 5 stanic,  5 nástupišť kus 1,00 677 320,00 677 320,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 677 320,00
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VYSOKÁ ŠKOLA BÁ

  

Položkový rozpočet 

Student: Bc. David Babinec 
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TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet JKSO 803.5
Objekt SKP 
2 Dvouplášťová plochá střecha, vazníková Měrná jednotka m3
Stavba Bytový dům Počet jednotek 0
001 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů 2

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 665 689 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 747 949 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 413 638 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 413 638 Ostatní náklady neuvedené 0

1 413 638 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 10,0 %  
DPH 10,0 % 
Základ pro DPH 20,0 % 
DPH 20,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Bc. David Babinec

VŠB-TUO

Bc. David Babinec

ZRN+ost.náklady+HZS

1 319 992 Kč

18 729 Kč

1 564 366 Kč

2 Dvouplášťová plochá střecha, diplomová práce
Dvouplášťová plochá střecha

DP - Energetické posouzení bytového domu

Jméno : Bc. David Babinec

Datum : 21.11.2011

131 999 Kč
93 646 Kč

Bc. David Babinec
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001 DP - Energetické posouzení bytového domu Rozpočet : 1
2 Dvouplášťová plochá střecha, vazníková

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy a zvláštní zakládání 5 524 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 179 587 0 0 0 0
44 Zastřešení 224 134 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 75 625 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 165 974 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 14 844 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 177 473 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 218 103 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 169 314 0 0 0
7631 Konstrukce sádrokartonové 0 93 646 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 89 413 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 665 689 747 949 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 413 638 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 413 638 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 413 638 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 413 638 0
Zařízení staveniště 0 0,0 1 413 638 0
Provoz investora 0 0,0 1 413 638 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 413 638 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 413 638 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt : Dvouplášťová plochá střecha z vazníků
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001 DP - Energetické posouzení bytového domu Rozpočet: 1
2 Dvouplášťová plochá střecha, vazníková

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 274313511R00 Beton nadbetonávky prostý C 12/15 (B 12,5) m3 2,16 2 555,00 5 523,91

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5 523,91
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 311238114R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P 15 na MC 10 tl. 24 cm m2 42,40 935,00 39 640,26
3 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm m2 54,28 1 086,00 58 948,08
4 312351106R00 Bednění zdí - odstranění m2 54,70 195,00 10 665,72
5 312351113R00 Bednění zdí tl.do 30 cm skloněných zřízení m2 54,70 385,00 21 057,96
6 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5 tl. 14 cm m2 79,47 588,00 46 725,42
7 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 18,75 136,00 2 550,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 179 587,44
Díl: 44 Zastřešení

8 763732116U00 Mtž střešního vazníku do 20m, doprava, kotvící mat m2 343,50 652,50 224 133,75

Celkem za 44 Zastřešení 224 133,75
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

9 611445810R00 Omítka stropů sádrová Rimat 150 G strojně tl.10 mm m2 304,33 248,50 75 625,31

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 75 625,31
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
10 620 01 Obklad z desek Cembrit cembonit na ocelovém roštu m2 153,68 1 080,00 165 974,40

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 165 974,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
11 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 57,54 258,00 14 844,08

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 14 844,08
Díl: 712 Živičné krytiny
12 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 33,05 6,10 201,59
13 712341559RT2 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci m2 362,18 146,00 52 878,28
14 712363104U00 Ukotvení HI pásu šrouby do dřev kce šrouby s podložkami

m2 369,42 66,20 24 455,84
15 62833158 Pás asfaltovaný těžký Glasbit G200 S40 natavitelný m2 33,05 99,58 3 290,92
16 628522501 Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor šedý m2 369,42 131,33 48 516,40
17 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 369,42 121,61 44 925,60
18 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 3,51 914,00 3 203,94

Celkem za 712 Živičné krytiny 177 472,58
Díl: 713 Izolace tepelné
19 713111111RT1 Izolace tepelné stropů kladené volně 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci m2 336,40 23,40 7 871,76
20 713111211RK3 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů

Jutafol N 110 standard m2 328,67 82,40 27 082,49
21 713131162R00 Montáž izolace hmožd.8 ks/m2, cihelné zdivo m2 46,67 65,50 3 056,89
22 765901191U00 Mtž podstřešní paropropustné fólie m2 383,04 16,90 6 473,38
23 28325084.A Fólie podstřešní paropropustná JUTADACH 135 m2 390,73 36,54 14 277,33
24 63150839211 ISOVER Multi Comfort, 240mm m2 343,13 427,68 146 748,98
25 63150943 Deska izolační ISOVER HARDSIL 1200x600 tl. 100 mm m2 47,60 248,40 11 824,68
26 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,96 803,00 767,96

Celkem za 713 Izolace tepelné 218 103,46
Díl: 762 Konstrukce tesařské
27 762331811R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m 265,44 32,40 8 600,26
28 762341047U00 Bednění střech OSB 25 P+D na rošt spojovací prostředky

m2 362,31 414,00 149 996,34
29 762341921R00 Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2 m2 1,62 368,50 596,97
30 762381111U00 Ukotvení komínu ke kci krovu plocha kus 1,00 2 660,00 2 660,00
31 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 5,90 1 264,00 7 460,04

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Dvouplášťová plochá střecha z vazníků
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001 DP - Energetické posouzení bytového domu Rozpočet: 1
2 Dvouplášťová plochá střecha, vazníková

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Dvouplášťová plochá střecha z vazníků

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 169 313,60
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové
32 7631001 Strop z desek Rigidur na dřevěném roštu M2 302,28 309,80 93 646,34

Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové 93 646,34
Díl: 764 Konstrukce klempířské
33 764333220R00 Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 110 mm m 27,69 211,50 5 856,44
34 764352297R00 Montáž žlabů Pz půlkruhových ze segmentů m 27,00 118,50 3 199,50
35 764365291R00 Montáž poklopu střešního Pz 600x900mm kus 3,00 135,00 405,00
36 764454291R00 Montáž trub Pz odpadních kruhových m 44,56 86,00 3 832,16
37 767422111R00 Montáž opláštění - oplechování atiky podkladní dřevěný profil

m 65,07 48,80 3 175,42
38 764 13 0001 Oplechování komína FeZn tl. 0,8mm m 1,55 185,00 286,82
39 764 13 0002 Montáž výlezu na plochou střechu ROTO 70x140 cm kus 1,00 2 500,00 2 500,00
40 764 13 0003 Komínová stříška Napoleon, vč montáže kus 1,00 1 840,00 1 840,00
41 764 13 0004 Střešní revizní poklop, FeZn, 600x900mm kus 3,00 1 475,00 4 425,00
42 76440714 Výlez na plochou střechu ROTO, 70x140cm kus 1,00 13 830,00 13 830,00
43 13814189 Plech Pz jakost 10004.2 tl.0,80 mm, povlak 275g/m2 T 0,27 35 166,30 9 575,78
44 13814193 Plech Pz jakost 10004.2 tl.1,00 mm, povlak 275g/m2 T 0,26 35 911,80 9 376,57
45 55351252.A Lindab žlab podokapní R velikost 190 mm, rš 400 m 27,00 411,20 11 102,40
46 55351256.A Lindab roura odtoková okapová SROR d 100 mm m 44,56 258,17 11 504,06
47 55351267.A Lindab hák žlabový K33 s jazýčkem, velikost 190 mm kus 27,00 237,35 6 408,45
48 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 873,18 2,40 2 095,62

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 89 413,22
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