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Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou  práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 
vedením vedoucího diplomové  práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

V Ostravě                                                                                          .................................... 
………………………                                                                             Podpis studenta 
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Prohlašuji, že 

• byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 
odst. 3). 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové  práce bude uložen v Ústřední knihovně
VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové  práci budou zveřejněny v 
informačním systému VŠB-TUO. 

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou  práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své  práce podle 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,bez ohledu na výsledek její 
obhajoby. 

V Ostravě ................................................. 
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Obsahem mé diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu 

OBCHODNÍHO CENTRA. Projekt sestává z výkresové a textové části,  

ve které je objekt popsán. Jedná se o volně stojící nepodsklepený objekt se dvěma 

nadzemními podlaží. V objektu se nachází obchodní prostory v přízemí, doplněné o restaurací 

v druhém  nadzemním podlaží. Půdorys objektu je šestiúhelníkové tvaru s rozměry 

 24,2 x 17,6 m. Dále  je zde  také zpracován technologický postup realizace střešního pláště. 

Součástí diplomové práce je i vypracování tepelně technického posouzení konstrukcí budovy 

a energetického štítku obálky budovy. Vše je zpracováno v souladu s platnými předpisy a 

zákony. 

Cílem této diplomové práce je vypracování dokumentace pro stavební řízení, návrh 

technologického postupu realizace střešního pláště  a energetického štítku obálky budovy. 
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Subject matter of my diploma thesis is development of construction technological 

project of shopping center. This project consists of design plan and text part, where this object 

is described. It is a loosely standing unbasement object with two aboveground storeys. There 

are some shopping areas on the ground floor, these are supplemented by a restaurant on the 

second aboveground storey. Ground plan of this project is hexagonal shape with dimensions 

24,2 x 17,6 metres. Then there is also processed technological procedure of realization of roof 

deck. Next part of my diploma thesis is also development of heat technical assessment of 

constructions of the building and energy  bilancy of the bulding. Everything is processed in 

accordance with valid statutes and laws.             

  Aim of this diploma thesis is development of documentation for proceedings, project 

of technological process of realization of roof deck and energy  bilancy of the building. 
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Technické univerzity Ostrava 
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1. Úvodní ustanovení 

Zásady pro vypracování diplomové práce (dále i DP) nebo bakalá�ské práce (dále i BP) jsou 
ur�eny všem student�m (prezen�ní i kombinovaná forma studia) bakalá�ských   
a magisterských studijních program� a studijních obor�, které jsou akreditovány na 
Fakult� stavební (dále jen FAST) Vysoké školy bá�ské – Technické univerzity Ostrava (dále 
jen VŠB-TUO). 

Vypracování diplomové nebo bakalá�ské práce je sou�ástí studijních program�  
a studijních plán� studijních obor� FAST. 

Diplomovou a bakalá�skou prací se ov��ují v�domosti a dovednosti, které student získal 
b�hem studia a jeho schopnosti využívat je p�i �ešení technických a odborných problém�
studovaného oboru. 

Diplomovou nebo bakalá�skou prací student prokazuje, že je schopen �ešit, písemn�
prezentovat �ešení zadaného úkolu a verbáln� obhájit své p�ístupy k �ešení a výsledky 
�ešení. 

Diplomová a bakalá�ská práce je psána v jazyce, ve kterém je akreditován bakalá�ský, nebo 
magisterský studijní program a uskute��ováno studium. Je-li studijní program akreditován 
a studium uskute��ováno v jazyce �eském, m�že být práce napsána také ve slovenštin�. 

2. Témata a rozsah diplomových a bakalá�ských prací 

Diplomové a bakalá�ské práce se liší charakterem zadaných úkol� a hloubkou jejich 
zpracování: 

- témata diplomových prací  vycházejí z pot�eb spole�enské praxe, z plánu v�decko-
výzkumné �innosti vysoké školy, fakulty nebo profilující katedry. Student se musí 
snažit podat v diplomové práci co nejvýstižn�jší a nejp�ízniv�jší obraz o svých 
schopnostech �ešit ucelené úlohy stavební praxe a výzkumu a osvojení si 
nezbytných návyk� technického zp�sobu vyjad�ování, znalosti odborné literatury, 
technických norem a jejich využití. Téma diplomové práce m�že navazovat na 
bakalá�skou práci, kterou student obhájil v bakalá�ském stupni studia, 

- témata bakalá�ských prací vycházejí z problematiky oboru garantovaného profilující 
katedrou. V bakalá�ské práci má student prokázat, že je schopen samostatn�
zpracovat zadané téma, ovládá technický zp�sob vyjad�ování a umí pracovat 
s odbornou literaturou a technickými normami. Témata bakalá�ských prací svým 
charakterem a hloubkou zpracování odpovídají rozší�eným ro�níkovým projekt�m. 

Textový a grafický rozsah DP a BP se liší podle charakteru zadaných úkol�. Doporu�ený 
rozsah textových �ástí DP a BP: 

- bakalá�ská práce   min. 30 stran textu v�etn� obrázk� a tabulek, 
- diplomová práce       min. 45 stran textu v�etn� obrázk� a tabulek. 



©FAST, VŠB-TUO  Zásady pro vypracování bakalá�ských a diplomových prací 
Garant dokumentu: Prod�kan pro studium  FAST_SME_10_007     Verze: B 

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první stran� opat�en originálem razítka 
Správce úložišt� dokument�, není �ízeným dokumentem  3/14

3. Uspo�ádání diplomové (bakalá�ské) práce 

Diplomová nebo bakalá�ská práce je souborem t�chto �ástí: 

A. Desky a vazba práce 
B. Úvodní �ást práce 
C. Hlavní textová �ást práce 
D. P�ílohy 

A. Desky a vazba práce 

DP a BP student uloží do IS EDISON (výkresy ve formátu .pdf) a odevzdá formou dvou 
výtisk� v kniha�sky pevné vazb� a 1 CD s obsahem DP nebo BP (nezaheslované).
Obrázek 1 obsahuje požadovanou strukturu údaj� desek DP a BP. Barva desek je �erná se 
zlatým potiskem. Zadní p�ídeští je obvykle vybaveno dopl�ky pro vložení média (disketa,CD-
ROM) s textem DP (BP), p�íloh, zdrojových text� apod. 

B. Úvodní �ást práce 

B. 1 Titulní list 

Titulní list DP (BP) má podobný obsah s titulní deskou, navíc se uvádí úplný název práce 
(�esky a anglicky), jméno studenta, jméno vedoucího práce, sídlo školy (Ostrava) a rok 
vypracování a odevzdání práce, dle obrázku 2. 

B. 2 Zadání diplomové (bakalá�ské) práce 

Zadání diplomové nebo bakalá�ské práce (kopie) se vkládá bezprost�edn� za titulní list. 
Originál zadání z�stává studentovi. 

Originál zadání vypracovává vedoucí pracovník oborové katedry ve spolupráci s vedoucím 
DP nebo BP v termínech stanovených studijním programem. Zadání se vypracovává ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží student, na druhý stejnopis potvrdí student p�evzetí 
zadání. Druhý stejnopis je p�edán na studijní odd�lení a založen do studijní dokumentace 
studenta. 

Zadání DP a BP obsahuje: 
- název univerzity a název fakulty, 
- název oborové katedry a akademický rok, 
- studijní obor, 
- druh práce (diplomová, bakalá�ská), 
- název práce �esky, 
- název práce anglicky (s vyzna�ením slov krom� p�edložek a spojek velkými písmeny), 
- zásady pro vypracování práce, 
- požadovaný rozsah práce, 
- požadovaný procentuální podíl odborných profesí na �ešeném tématu DP a BP 

(stanoví garant oboru) ¹)
- seznam doporu�ené odborné literatury, 
- jméno vedoucího práce, p�íp. konzultanta, 
- datum zadání a termín odevzdání práce, 
- podpis vedoucího pracovníka katedry a d�kanky, razítko fakulty, 
- datum podpisu zadání, 
¹) – podíl odborných profesí bude zohledn�n v pedagogických úvazcích jednotlivých 
      kateder FAST 
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B. 3 Místop�ísežné prohlášení 

Tímto prohlášením se student hlásí k autorství diplomové (bakalá�ské) práce. Text 
prohlášení se umis�uje v dolní �ásti stránky. Je t�eba neopomenout vlastnoru�ní podpis 
modrou barvou (doporu�uje se podpis celým jménem), jako datum se uvádí datum 
odevzdání diplomové (bakalá�ské) práce (je uvedeno v zadání práce), viz obrázek 3. 

Pokud student použil podklady autora, resp. podniku, které vyžadují jejich souhlas 
s uve�ejn�ním, je povinen tuto okolnost doplnit do prohlášení. 

Do prohlášení se neza�azuje pod�kování (konzultant�m apod.). Pokud je to nezbytné, je 
možno uvést pod�kování na samostatné stránce za záv�r diplomové (bakalá�ské) práce.  

B. 4 Prohlášení o využití výsledk� práce 

Toto prohlášení musí být napsáno na samostatném list� papíru a vlastnoru�n� podepsáno 
studentem s udáním data odevzdání práce, viz obrázek 4. Toto prohlášení m�že obsahovat 
dohodnuté omezení p�ístupu k textu diplomové (bakalá�ské) práce, vyplývající nap�íklad 
z ochrany know-how spolupracující firmy. 

B. 5 Anotace diplomové (bakalá�ské) práce 

Anotace obsahuje vzor citace diplomové (bakalá�ské) práce v�etn� po�tu stran a 8 až 10 
�ádk� textu s popisem obsahu diplomové (bakalá�ské) práce s d�razem na dosažené 
výsledky. 

V horní �ásti stránky se uvádí anotace v �eském nebo slovenském zn�ní, pod ní cizojazy�n�. 
Volba cizího jazyka musí odpovídat zvyklostem studijního oboru. 

B. 6 Obsah diplomové (bakalá�ské) práce 

Do obsahu diplomové (bakalá�ské) práce se za�azuje seznam všech �íslovaných kapitol a 
podkapitol v�etn� odkaz� na �ísla stran. Nezahrnují se do n�j d�íve uvedené �ásti práce 
(anotace, prohlášení studenta, zadání atd.). Obsah musí být upraven do p�ehledné podoby, 
viz obrázek 5. 

B. 7 Seznam použitého zna�ení 

Seznam použitého zna�ení je sou�ástí každé diplomové (bakalá�ské) práce. Obsahuje zna�ky 
abecedn� �azené (nejprve velká a následn� malá písmena v po�adí latinská abeceda, �ecká 
abeceda), dopln�né jejich významem a uvedením fyzikálních jednotek. Každou zna�ku je 
možné uvést také u jejího prvního výskytu v práci. Vyžaduje-li to povaha práce, uvádí se 
samostatné seznamy: 
- použitých index�, 
- zkratek (AUTOCAD, ANSYS, PHASES, ...) 
- odborných termín� (basis function, finite element, hard disc, ...). 

C. Hlavní textová �ást práce 

Hlavní �ást diplomové (bakalá�ské) práce za�íná úvodem, pokra�uje jednotlivými kapitolami 
a kon�í záv�rem se zhodnocením. Z �len�ní DP a BP musí vyplynout: 

• p�ehled sou�asného stavu �ešené problematiky, 
• aktuálnost �ešení problematiky, 
• metodika �ešení, 
• dosažené výsledky, 
• hodnocení výsledk� a diskuse o nich. 
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C. 1 �len�ní textu BP a DP 

- Text diplomové (bakalá�ské) práce je �len�n do kapitol a podkapitol, výjime�n� do t�etí 
úrovn� �len�ní. 

- Kapitoly a podkapitoly se pr�b�žn� �íslují podle desetinného t�íd�ní arabskými �íslicemi, 
�ísla podkapitol se odd�lují te�kou (viz obr. 5). 

- Délka kapitoly by v zásad� m�la p�esahovat délku stránky. Více kapitol na jedné stránce 
zt�žuje p�ehled. 

-  Názvy kapitol (nadpisy) se od p�edcházejícího textu odd�lují dv�ma �ádky, od následujícího 
textu jedním prázdným �ádkem a vhodným zp�sobem se zvýraz�ují. 

- Vlastní text kapitol se �lení do odstavc�. První �ádek odstavce za�íná od levé svislice nebo 
se od ní odráží. Mezi odstavci má mezera velikost jednoho �ádku. 

- Vý�ty se od p�edcházejícího i následujícího textu odd�lují prázdným �ádkem. Umis�ují se 
od levé svislice. Jednotlivé body se ozna�ují arabskými �íslicemi, písmeny abecedy, 
poml�kami nebo jinými zna�kami. 

- Obrázky a tabulky v�etn� jejich popisu se zarovnávají na st�ed. Obrázky je t�eba umis�ovat 
p�ímo do textu, co nejblíže odkazu na n�. Jen pokud to není možné, za�azují se do 
dodatk�. 

- V seznamu literatury se uvádí pouze ty literární prameny, na n�ž jsou v textové �ásti 
odkazy. Citace literatury v seznamu musí odpovídat �SN ISO 690. 

C. 2 Požadavky na úpravu textu DP a BP 

V úvodní �ásti DP a BP se umis�uje každá �ást  na  samostatný list. Hlavní textovou �ást DP 
a BP je možno z d�vod� úspory tisknout oboustrann�. Za�átky hlavních kapitol je možno 
uvád�t na lícové stran�, která má p�i oboustranném tisku vždy liché �íslo. 
  
V celé DP a BP je nutno používat pouze zákonnou m�rovou soustavu SI. Technické výrazy 
musí odpovídat používané terminologii a normám, vzorce a rovnice jsou �íslovány. Výpo�ty 
musí být uspo�ádány tak, aby každý �tená� mohl bez obtíží p�ezkoumat jejich správnost. U 
vzorc�, sou�initel�, hodnot a záv�r� p�evzatých, bude publikována odvolávka  
(v hranatých závorkách) na pramen, uvedený v seznamu použité literatury. 

Originál DP a BP musí být vypracován na bílém formátu A4 s dostate�ným kontrastem pro 
kopírování. P�i zpracování textové �ásti práce v b�žném textovém editoru se doporu�uje typ 
písma Times New Roman, velikost písma 12, �ádkování 1,5. Tisk na formátu A4 respektuje 
okraje 2,5 cm. Matematické vzorce a výrazy, které nelze vytvo�it v použitém textovém 
editoru, je možné vepsat do textu technickým písmem. P�i použití psacího stroje má jedna 
stránka obsahovat 30 až 35 (40) �ádk� (�ádkování 1,5) po 60 úhozech klasické velikosti 
písma. 

Stránky musí být pr�b�žn� �íslovány. P�i použití elektronické sazby je možno doplnit záhlaví 
stránky také nápisem „Diplomová práce“ (u bakalá�� „Bakalá�ská práce“) a graficky odd�lit 
od textu.  

Všechny citované práce a odkazy musí být uvedeny v seznamu literatury. Každý uvád�ný 
údaj doplní student �íselnými odkazy na literaturu, ze které je informace p�ebírána, nap�. 
[15], [2, 4-6]. Není p�ípustné citovat celé odstavce z knih �i u�ebnic. 

V p�ípad� nutnosti musí být nezbytné citáty z�eteln� vyzna�eny uvozovkami. 

C. 3 Požadavky na jazykovou kvalitu 

Hodnocenou sou�ástí úrovn� DP a BP je i jazyková kvalita a �istota. Student se ve své práci 
vyjad�uje stru�n�, technicky, slohov� i gramaticky správn�. P�itom používá kratší, dob�e 
srozumitelné v�ty. P�edpokládá se dodržování Pravidel �eského pravopisu a dodržování 
odborného názvosloví. 



©FAST, VŠB-TUO  Zásady pro vypracování bakalá�ských a diplomových prací 
Garant dokumentu: Prod�kan pro studium  FAST_SME_10_007     Verze: B 

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první stran� opat�en originálem razítka 
Správce úložišt� dokument�, není �ízeným dokumentem  6/14

C. 4 Seznam použité literatury 

Použitá literatura je se�azena abecedn� podle p�íjmení autor�. Hlavní zásady citace: 
a) Jméno autora se uvádí písmem v po�adí: p�íjmení, osobní jméno, oba údaje 

jsou odd�leny �árkou. Osobní jméno, resp. jména lze uvád�t iniciálami, 
p�íjmení v p�vodním tvaru, bez titul� a hodnosti. 

b) Název publikace je napsán kurzívou. Název se uvádí v jazyce citované 
publikace, pouze se p�evádí z cizího písma do latinky. 

c) Vydavatelské údaje se píší v po�adí: místo vydání, (dvojte�ka) nakladatelství  
�i jiná vydavatelská instituce (�árka) a rok vydání. 

D. P�ílohy 

Do p�íloh se uvád�jí rozsáhlejší grafické práce, stavební výkresy, mapy, obrázky, tabulky, 
výpisy program�, algoritmy a fotografie, které nejsou za�azeny a p�vn� svázány v textu. 

P�ílohy se �íslují arabskými �íslicemi a jsou uvedeny na zvláštním seznamu. Po�et p�íloh 
není omezen. Doporu�uje se dodržování ú�elné stru�nosti s p�ihlédnutím k významu  
a p�im��enému rozsahu p�íloh pro hodnocení práce a pro p�ípadné navazující práce 
v budoucnu. 
Stavební výkresy, mapy a p�ílohy, které to vyžadují, jsou opat�eny popisovým polem 
(razítkem) podle obrázku 6. 

Zvláštní p�ílohou je úplný text DP nebo BP v elektronické verzi, uložený na vhodném nosi�i 
(nap�. CD-R, CD-RW apod.), ur�ený ke zve�ejn�ní prost�ednictvím databáze kvalifika�ních 
prací, kterou spravuje VŠB-TUO. 

4. Související dokumenty 

�SN ISO 5966 (01 0173) Formální úprava v�deckých a technických zpráv. Praha: �eský 
normaliza�ní institut, 1995. 

�SN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných 
dokument�. Praha: �eský normaliza�ní institut, 1996. 
�SN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. 
Praha: �eský normaliza�ní institut, 2002. 

�SN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: �eský normaliza�ní 
institut, 1996. 32 s. 

�SN ISO 690-2 Bibliografické citace – �ást 2: Elektronické dokumenty nebo jejich �ásti. 
Praha: �eský normaliza�ní institut, 2000. 24 s. 

5. Záv�re�ná ustanovení 

Zásady pro vypracování diplomové a bakalá�ské práce mohou být dále up�esn�ny vedoucím 
oborové katedry v rámci jeho p�sobnosti. 
 Diplomová práce nebo bakalá�ská práce, která nebude po formální stránce odpovídat 
podmínkám, uvedeným v t�chto zásadách, nebude p�ijata k obhajob�. 

Tato sm�rnice byla projednána Akademickým senátem FAST VŠB – TU Ostrava dne 1. 3. 
2011 a nabývá platnosti dnem 1. 9. 2011. 

         
      prof. Ing. Darja Kube�ková Skulinová, Ph.D. 
            d�kanka Fakulty stavební 
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1. PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) Identifikace stavby

Název a místo stavby                                                            : Novostavba obchodního centra 

                                                                                                 k.ú.Brankovice,parc.č.222/3 

Stavebník                                                                               :  

IČO stavebníka                                                                      :  

Generální projektant                                                              : Bc. Lukáš Luža 

IČO                                                                                        :  

Zodpovědný projektant                                                         : Bc. Lukáš Luža 

Pořadové č.autorizace ČKA                                                  :  

Specializace autorizace ČKA                                                :  

Stupeň projektové dokumentace                                     : projekt pro stavební řízení 

Místo a datum vypracování                 : Brankovice, říjen 2011 

Generální dodavatel                                                               :  

Charakteristika stavby                                                           : novostavba obchodního centra  

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkových vztazích

      V současné době je pozemek zatravněn, okolní zástavbu tvoří rodinné a bytové domy. 

Řešená parcela je určena v územním plánu pro  bytovou zástavbu a služby, vyhovuje tedy  

pro výstavbu obchodního centra, je v souladu s uzemním plánem. Projekt může být 

realizován, pozemky pod obchodním centrem jsou majetkem stavebníka. 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu

    Průzkumy byly provedeny. Dle průzkumů z okolní výstavby se předpokládá zemina tř. 3-4, 

radon se nevyskytuje. Napojení na dopravní infrastrukturu bude z přilehlého parkoviště

obchodního centra. Parkovací plochy pro osobní automobily budou vybudovány při okraji 

vozovky v blízkosti obchodního centra.  
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

    Stavba není v rozporu s požadavky na výstavbu. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

    Stavba není v rozporu s požadavky na výstavbu. Budou dodrženy požadavky na výstavbu. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí

    Stavba není v rozporu s územním plánem městyse Brankovice.  

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území

      Stavba nepotřebuje podmiňující stavby. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

    Termín zahájení                                 :   03/2012 

    Předpokládaný termín dokončení      :   08/2013 

- Popis postupu výstavby 

         Provede se skrývka ornice a výkopy základů. Po realizaci základů a podkladní desky 

bude zhotoven sloupový systém stavby, vyzdívka stěn a následně realizován střešní plášť. 

 Po provedení vnitřních a venkovních rozvodů budou provedeny povrchové úpravy objektu. 

Okolo objektu budou provedeny komunikace a přípojky sítí. 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové,nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis.Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 

v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a    nebytových

Předpokládané náklady stavby : stavební část                    cca 14 846 400,- Kč

                                                   komunikace a oplocení   cca      500.000,- Kč

Podlahové plochy bytové                                                                           0  m2 

Podlahové plochy nebytové                                                                 591,9 m2 

Počet bytových jednotek                                                                             0 b.j. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název a místo stavby                                                            : Novostavba obchodního centra 

                                                                                                 k.ú. Brankovice, parc.č.222/3 

Stavebník                                                                               :  

IČO stavebníka                                                                      :  

Generální projektant                                                              : Bc. Lukáš Luža 

IČO                                                                                        :  

Zodpovědný projektant                                                         : Bc. Lukáš Luža 

Pořadové č.autorizace ČKA                                                  :  

Specializace autorizace ČKA                                                :  

Stupeň projektové dokumentace                                     : projekt pro stavební řízení 

Místo a datum vypracování                 : Brankovice, říjen 2011 

Generální dodavatel                                                               :  

Charakteristika stavby                                                           : novostavba obchodního centra  

1.Urbanistické,architektonické a stavebnětechnické řešení stavby

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 

stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 

památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

  Staveniště je vhodné  pro vybudování navržené stavby. Nenachází se 

v památkové zóně.  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

  Objekt bude sloužit jako obchodní centrum s restaurací. Na pozemku 

zájmového území se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Objekt obchodního centra  

je dvoupodlažní novostavba. Napojení stavby na inženýrské sítě bude provedeno 

samostatnými přípojkami. Stavba bude oplocena, po realizaci a zkolaudování nebude 

objekt již dále oplocen. Objekt bude napojen na veřejnou komunikaci.
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architektura 

Z architektonického hlediska jde o nepodsklepený dvoupodlažní dům. Okolo 

objektu je okapový chodník ze zámkové dlažby, I-profil tl. 60 mm. Střecha je plochá 

jednoplášťová nepochůzná. 

Restaurace ve druhém podlaží je řešena jako bezbariérová a má vlastní balkon 

určený k sezonnímu posezení. Přízemní obchod je také bezbariérový. Veškeré výplně

oken a  venkovních dveří jsou atypické hliníkové konstrukce, s ochranným barevným 

nátěrem. Zasklení je z izolačního skla o max. součiniteli prostupu tepla 1,0 W/m2K. 

Venkovní parapety oken jsou navrženy plechové z titanzinkového plechu. Vnitřní 

parapety jsou navrženy  bílé plastové. 

Konstrukční systém je navržen příčný sloupový se ztužujícími prvky a  okolí 

schodišťového prostoru je navrženo jako stěnový systém, viz. PD. Stěnový systém 

bude vyzděn z přesných tvárnic YTONG. Stropy jsou z křížem vyztužených desek, 

v tloušťce 150mm.  

Vnější fasáda je řešena škrábanou probarvenou omítkou, odstíny viz PD.  

Klempířské výrobky jsou z titanzinkového plechu. 

Dispoziční řešení a další podrobnosti jsou patrny z výkresové dokumentace. 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

 Objekt je řešen jako sloupový systém  a  zděný z přesných tvárnic YTONG  

tl. 300mm.  Stropní konstrukce je tvořena křížem vyztuženými deska, v tl. 150mm. 

 Střecha je řešená jako plochá, jednoplášťová nepochůzí. Napojení stavby 

 na inženýrské sítě bude provedeno samostatnými přípojkami napojenými na stávající 

veřejné sítě. 

 Stavba bude oplocena. Objekt bude napojen na veřejnou komunikaci. 

Parkovací stání jsou navržena při krajnici vozovky v blízkosti objektu. Okolo objektu 

budou zbudovány okapové chodníčky ze zámkové dlažby a budou ukončeny 

záhonovými betonovými obrubníky. 

       Zpevněné plochy budou zbudovány dle PD. Příčné sklony zpevněných ploch 

jsou od 0,5-2% dle výškopisu stávající plochy a terénu. Odvodnění bude provedeno 

spádováním do uličních vpustí, které se napojí na stávající kanalizaci. 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

  Napojení na dopravní infrastrukturu se řeší pomocí napojení z parkoviště, 

parkování osobních automobilů bude na přilehlém parkovišti a bude také možné 

využít stání v okolí objektu. Napojení přípojek domu bude řešeno s příslušnými 

organy, připojení bude na veřejné přípojky. Elektroměr bude osazen podle vyjádření  

a projednání s rozvodným závodem. 

Kanalizační přípojka bude provedena z plastového kanalizačního potrubí PVC 

KG a bude připojena  na stávající kanalizační síť.  Potrubí bude vedeno dle výkresové 

dokumentace a bude uloženo dle požadavků výrobce. Vodovodní přípojka bude 

provedena z PE potrubí. Přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad. 

Plynovodní přípojka bude provedena z PE DN 32 s ochrannou trubkou 

 na svislé části. Plynovod DN 32 bude veden do objektu  zemním vedením a bude 

proveden z ocelových opláštěných trub. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území 

  Navrhovaná stavba bude napojena na technickou infrastrukturu pomocí 

přípojek. Doprava v klidu bude na parkovišti  a  v blízkém okolí obchodního centra, 

tohle stání bude napojeno přímo na dopravní infrastrukturu.  Stavba se nenachází  

na poddolovaném území a ani jinak ovlivněném území, které by bylo třeba řešit. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba bytového domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Odpady 

vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s zák. č. 185/2001 Sb. 

Odpady vzniklé provozem stavby budou tříděny a podle druhu likvidovány 

buď ve sběrných surovinách ( papírové obaly, ocel. prvky ) nebo odváženy  

na příslušnou skládku (zbytkový poškozený stavební materiál - suť). 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

  Obchodní centrum je  navrženo  jako bezbariérové. Sociální zařízení  v  jednotlivých 

podlažích stejně jako i výtah je navrženo dostatečně pro osoby na invalidním vozíku.  
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h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 Dle průzkumů z okolní výstavby se předpokládá zemina tř. 3-4. Radon se zde 

nevyskytuje. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

  Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. Stavba bude vytýčena 

dle situace a jednotlivých stavebních výkresů v návaznosti na stávající hranice 

pozemků a objektů odpovědným geodetem. Objekt bude osazen do terénu,  

který je velmi mírné svažitý. Způsob vytyčovacích prací je v kompetenci realizační 

firmy.  

  Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno organizací k tomu 

oprávněnou nebo odpovědným geodetem. O vytyčení bude vyhotoven protokol.  

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 Stavba je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory. Stavba bude členěna na S01 – obchodní centrum, S02 – přípojka 

vodovodu, SO3 – přípojka plynu, SO4 – přípojka kanalizace, SO5 – přípojka elektro, 

SO6 – přípojka sdělovacího kabelu. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

  Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části f. 

Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané zákonem č. 309/2006 

a předpisů souvisejících.  

  Při provádění stavebních, montážních, udržovacích pracích a při pracích  

s nimi souvisejícími budou dodržovány veškeré vyhlášky o bezpečnosti práce  

a technických zařízení při stavebních pracích. Stavební operace jsou běžného 
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charakteru a BOZ bude v kompetenci bezpečnostního technika realizační firmy. 

  Veškeré prováděné práce budou prováděny dle platných předpisů a norem, 

pro stavebnictví a souvisejících oborů, vyhlášek, nařízení a zákonů používaných  

ve stavebnictví. Včetně dodržení technologických a technických postupů

předepsaných výrobci. 

2. Mechanická odolnost a stabilita

Průkaz statickým výpočtem (není součástí řešení diplomového projektu), že stavba  

je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo  

za následek zřícení objektu není k dispozici.  

a) Zřícení stavby nebo její části 

Zřícení stavby nehrozí. 

b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Není. 

c) Poškození části stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

Větší přetvoření nosné konstrukce není a tím nedojde k poškození stavby. 

d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Není. 

3. Požární bezpečnost

a)    Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b)   Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě

c)    Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d)    Umožnění evakuace osob a zvířat 

e)    Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

 Užívání a provoz stavby neovlivní životní prostředí a nebude mít na něj negativní vliv. 

Vzhledem k charakteru a účelu stavby není nutno provádět protihlukové opatření. Z hlediska 

zastínění nebude projektem řešený objekt stínit ani nebude stíněn okolní zástavbou. 

 Úprava povrchů v interiéru bude dle charakteru místnosti opatřena omyvatelnými 

povrchy. Přesná poloha a popis budou patrné z výkresové dokumentace a přílohy technické 

zprávy PD. Podlahy budou řešeny jako protiskluzové. Při řešení vodního hospodářství nutno 

dodržet platnost zákona o vodách dle § 14 zákona č. 138/1973 Sb. 

  

 Použité materiály, předměty a prostředky budou při kolaudaci podloženy zdravotně

nezávadným atestem výrobců pro ČR a budou doloženy gen. dodavatelem  k předání stavby. 

Denní i umělé osvětlení bude splňovat příslušné hygienické normy. Vzhledem k tomu, 

 že  se jedná o novostavbu, budou splněny veškeré požadavky a normové hodnoty tepelně

technických vlastností použitých stavebních materiálů a navržených skladeb. Odpady 

vzniklé při provozování stavby budou ukládány do kontejneru umístěným na pozemku 

stavebníka a pravidelně vyváženy smluvním partnerem obce na příslušnou skládku. Odpady 

vzniklé při provádění stavby budou likvidovány provádějící firmou podle zák.125/1997 Sb., 

stavební suť (pokud vznikne) bude použita na obsyp stavby před terénními úpravami  

a přebytečná odvážena na skládku k tomu určenou. Obaly a ostatní využitelné materiály 

budou v souladu s platnými zákony, předpisy a normami dále použity  a  recyklovány. 

5. Bezpečnost při užívání

 Za bezpečnost při užívání zodpovídá uživatel. Stavba splňuje veškeré požadavky 

 na bezpečný provoz. 

6. Ochrana proti hluku

     Stavbu není nutné chránit proti hluku. Stavba neprodukuje hluk přesahující požadavky 

příslušných norem a vyhlášek. 
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   7. Úspora energie a ochrana tepla

a)    Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Navržené obvodové konstrukce objektu splňují podmínky dané normou ČSN 73 0540-

3. Tepelné posudky tvoří přílohu technické zprávy, budou uvedeny v části D – 

dokumentace staveb. 

b)    Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 Součástí diplomové práce je i vypracování energetického štítku obálky budovy, který 

je přiložen v části 2. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Objekt obchodního centra  je řešen jako bezbariérový.  

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

 Zastřešení objektu je tvořeno plochou jednoplášťovou střechou. Tepelný odpor střechy 

splňuje požadavky ČSN. Odvodnění je zajištěno střešními vpustěmi. Prostupy střešním 

pláštěm /odvětrávací tvarovky,kanalizační potrubí...../   budou řešeny speciálními 

tvarovkami příslušného realizačního systému. Provedení klempířských prvků bude 

 z titanzinkového plechu, provede odborná firma. 

 Opatření proti zemní vlhkosti je zajištěno asfaltovým pásem  BITUBITAGIT V60 

S35. Hydroizolace  bude  na svislých konstrukcích vytažena 300mm nad   úroveň

upraveného terénu.  

10. Ochrana obyvatelstva

    Stavba nemá negativní vliv na ochranu obyvatelstva.
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11. Inženýrské stavby (objekty)

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Kanalizační přípojka bude provedena z plastového kanalizačního potrubí PVC 

KG a bude připojena  na stávající kanalizační síť.  

b) Zásobování vodou 

Vodovodní přípojka bude provedena z PE potrubí PN 10. Přípojka bude řešená 

armaturami HAVLE.  Přípojka bude napojena na stávající rozvody vody. 

c) Zásobování energiemi 

Připojení bytového domu se provede na veřejné přípojky. Elektroměr bude 

osazen podle vyjádření a projednání s rozvodným závodem. Plynovodní přípojka taktéž 

bude provedena z PE DN 32 s ochrannou trubkou na svislé části. Plynovod DN 32 

bude veden do objektu   zemním vedením a bude proveden z ocelových opláštěných 

trub. 

d) Řešení dopravy 

 Navrhovaná stavba bude napojena na veřejnou komunikaci. Stavbou  nedojde 

k navýšení kapacity dopravy v okolí. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 Zpevněná plocha před a okolo domu je ve spádu od budovy. Okolo objektu 

budou zbudovány okapové chodníky ze zámkové dlažby a budou ukončeny 

záhonovými betonovými obrubníky. Zpevněné plochy budou zbudovány dle PD. 

Příčné sklony zpevněných ploch jsou od 0,5-2% dle výškopisu stávající plochy  

a terénu. Odvodnění  bude provedeno spádováním do uličních vpustí, které se napojí 

na stávající kanalizaci. Okolo domu je odvodnění do travnaté plochy vsakem. 

 Ostatní plochy budou zatravněny dle PD. 

f) Elektronické komunikace 

Telefon + datová síť. Do objektu se provede rozvod  telefonu umožňující 

připojení telefonních poboček a zřízení počítačové sítě. 
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12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb /pokud se ve stavbě vyskytují)

a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

b) Popis technologie výroby 

c) Údaje o počtu pracovníků

d) Údaje o spotřebě energií 

e) Bilance surovin, materiálů a odpadů

f) Vodní hospodářství 

g) Řešení technologické dopravy 

h) Ochrana životního a pracovního prostředí 



27 

C. SITUACE STAVBY 

Název a místo stavby                                                            : Novostavba obchodního centra 

                                                                                                 k.ú. Brankovice, parc.č.222/3 

Stavebník                                                                               :  

IČO stavebníka                                                                      :  

Generální projektant                                                              : Bc. Lukáš Luža 

IČO                                                                                        :  

Zodpovědný projektant                                                         : Bc. Lukáš Luža 

Pořadové č.autorizace ČKA                                                  :  

Specializace autorizace ČKA                                                :  

Stupeň projektové dokumentace                                     : projekt pro stavební řízení 

Místo a datum vypracování                 : Brankovice, říjen 2011 

Generální dodavatel                                                               :  

Charakteristika stavby                                                           : novostavba obchodního centra  

Situace stavby je patrná z výkresu č. 1, přiloženém v přílohách téhle diplomové práce. 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 

Název a místo stavby                                                            : Novostavba obchodního centra 

                                                                                                 k.ú. Brankovice, parc.č.222/3 

Stavebník                                                                               :  

IČO stavebníka                                                                      :  

Generální projektant                                                              : Bc. Lukáš Luža 

IČO                                                                                        :  

Zodpovědný projektant                                                         : Bc. Lukáš Luža 

Pořadové č.autorizace ČKA                                                  :  

Specializace autorizace ČKA                                                :  

Stupeň projektové dokumentace                                     : projekt pro stavební řízení 

Místo a datum vypracování                 : Brankovice, říjen 2011 

Generální dodavatel                                                               :  

Charakteristika stavby                                                           : novostavba obchodního centra  

PODKLADY POUŽITÉ V DIPLOMOVÉ PRÁCI: 

1) Technický list POLYDEK TOP 

2) Technický list výtah FREE- VOTOlift 

3) Technický list YTONG 

4) Technický list ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR 

5) Technický list STYROTRADE EPS F 

6) Tepelně technické posouzení navržených konstrukcí 



TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2008|07

POLYDEK

IZOLAČNÍ SYSTÉM KOMPLETIZOVANÝCH DÍLCŮ Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU
S ASFALTOVÝM PÁSEM NA HORNÍM POVRCHU

Charakteristika

Kompletizované dílce z objemově 
stabilizovaného, samozhášivého 
expandovaného polystyrenu určeného pro 
použití ve střeše a asfaltového pásu v několika 
variantách (dle druhu asfaltové hmoty a dle 
nosné vložky). Asfaltový pás na dílci POLYDEK

přesahuje dva okraje desky polystyrenu 
a umožňuje spojení se sousedními dílci. 
Systém je určen pro současné provedení 
tepelněizolační a hydroizolační vrstvy ve všech 
klasických izolačních skladbách.

Konstrukce dílce

Nízká hmotnost izolačního systému

Nízká hmotnost tepelné izolace a redukce 
počtu vrstev umožňuje použít systém 
POLYDEK i na střechách, na kterých je 
požadováno malé zatížení od vrstev střešní 
skladby.

Snížení vlivu
povětrnostních podmínek

Nízká nasákavost expandovaného polystyrenu 
a rychlost pokládky umožňuje použití 
POLYDEKU i při méně příznivých a méně 
stabilních povětrnostních podmínkách. 
Tepelná izolace je okamžitě po položení dílců 
chráněna proti vlivu povětrnosti a střešní plášť 
je vodotěsný po svaření přesahů, napojení 
nakašírovaného pásu na navazující konstrukce 
a utěsnění etapové pracovní spáry.

Realizace

Dílce POLYDEKU se s podkladem spojují 
lepením nebo kotvením, případně oběma 
způsoby zároveň. Podrobnosti stanovuje 
montážní návod. Přesah nakašírovaného 
asfaltového pásu (V60S35, G200S40, TOP) se 

s pásem sousedního dílce spojuje svařením 
plamenem, pokud má tvořit provizorní 
hydroizolaci, případně první vrstvu hydroizolace. 
Vrchní asfaltový pás se obvykle navařuje.

Časové úspory

Při použití izolačního systému POLYDEK 

dochází k velkým časovým úsporám. Je 
to dáno sloučením více technologických 
kroků (provedení spádové vrstvy, penetrace 
povrchu tepelné izolace, natavování prvního 
pásu hydroizolace). Dochází k významnému 
zkrácení prodlevy mezi položením tepelné 
izolace a jejím zabezpečením první 
hydroizolační vrstvou.

Snížení ceny střešní skladby

Díky příznivé ceně celého systému POLYDEK

a redukci počtu operací vykonávaných přímo 
na stavbě dochází k významnému snížení 
nákladů na střešní skladbu.

Dlouhodobá trvanlivost

Vlastnosti expandovaného polystyrenu 
se v čase prakticky nemění, což dokládají 
zkušenosti se 40 letou expozicí polystyrenu ve 
skladbách plochých střech.

Podrobnější informace o použití POLYDEKU

a technologii jeho pokládky jsou obsaženy
v příručce „POLYDEK – Montážní návod“.

Varianty dílců

PŘÍKLAD OZNAČENÍ
EPS 100 (označení polystyrenu)
G200S40 (označení asfaltového pásu)

EPS 70 V13 •
EPS 70 V60S35•
EPS 70 G200S40•
EPS 70 TOP•
EPS 100 V13•
EPS 100 V60S35•
EPS 100 G200S40•
EPS 100 TOP•

EPS 150 V13 •
EPS 150 V60S35•
EPS 150 G200S40•
EPS 150 TOP•
EPS 200 V13•
EPS 200 V60S35•
EPS 200 G200S40•
EPS 200 TOP•



TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY

POLYDEK

Tab. 1 | Označení polystyrenu (1. část názvu POLYDEK)

Označení polystyrenu - 1. část 
názvu POLYDEK

EPS 70* EPS 100* EPS 150* EPS 200*

Parametr podle ČSN EN 13163 Třída / Úroveň Hodnota Třída / Úroveň Hodnota Třída / Úroveň Hodnota Třída / Úroveň Hodnota

rozměrové
tolerance

tloušťka [mm] T1 ±2 T1 ±2 T1 ±2 T1 ±2

délka [mm] L1 ±3 (±0,6%) L1 ±3 (±0,6%) L1 ±3 (±0,6%) L1 ±3 (±0,6%)

šířka [mm] W1 ±3 (±0,6%) W1 ±3 (±0,6%) W1 ±3 (±0,6%) W1 ±3 (±0,6%)

pravoúhlost
[mm/1000 mm]

S1 ±5 S1 ±5 S1 ±5 S1 ±5

rovinnost [mm] P3 ±10 P3 ±10 P3 ±10 P3 ±10

rozměrová stabilita při určených 
podmínkách teploty a relativní 
vlhkosti vzduchu [%]

DS(70,-)3 ±3 DS(70,-)3 ±3 DS(70,-)3 ±3 DS(70,-)3 ±3

pevnost v ohybu [kPa] BS115 ≥115 BS150 ≥150 BS200 ≥200 BS250 ≥250

napětí v tlaku při 10% stlačení [kPa] CS(10)70 70 CS(10)100 100 CS(10)150 150 CS(10)200 200

rozměrová stabilita při stálých 
normálních laboratorních 
podmínkách [%]

DS(N)2 ±0,2 DS(N)2 ±0,2 DS(N)2 ±0,2 DS(N)2 ±0,2

deformace při zatížení tlakem 
20kPa při teplotě 80±1°C po dobu 
48±1h [%]

DLT(1)5 ≤5 DLT(1)5 ≤5 DLT(1)5 ≤5 DLT(1)5 ≤5

dlouhodobá nasákavost při 
ponoření [%]

WL(T)5 5,0 WL(T)5 5,0 WL(T)5 5,0 WL(T)5 5,0

deklarovaná hodnota součinitele 
tepelné vodivosti [W.m-1.K-1]

0,040 0,038 0,036 0,035

třída reakce na oheň E E E E

pevnost dílce v příčném tahu [kPa] 70 100 150 200

Expandovaný polystyren

V systému POLYDEK se jako tepelněizolační 
vrstva používají stabilizované samozhášivé 
expandované polystyreny, které splňují 
požadavky ČSN EN 13163 (tab. 1).

Tab. 2 | Označení asfaltového pásu (2. část názvu POLYDEK)

Parametr V13 * V60S35 G200S40 TOP

tloušťka (mm) 2,0 3,5 4,0 3,5

vložka skleněná rohož skleněná rohož skleněná tkanina skleněná rohož

asfaltová hmota oxidovaný asfalt oxidovaný asfalt oxidovaný asfalt asfalt modifi kovaný SBS

faktor difuzního odporu µ 45000 45000 45000 35000

* Pás typu V13 nakašírovaný na POLYDEKU nelze svařovat ve spojích a započítat do hydroizolační vrstvy.

Asfaltové pásy

Jako horní vrstva se pro systém POLYDEK

používají nakašírované asfaltové pásy několika 
typů. Označení a parametry asfaltových pásů 
jsou uvedeny v tabulce č. 2.

REALIZACE POLYDEK

* Označení polystyrenu podle ČSN EN 13163
EPS 70S Stabil: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
EPS 100S Stabil: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
EPS 150S Stabil: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS150-CS(10)150-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
EPS 200S Stabil: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS150-CS(10)200-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5



 

Ostatní varianty uspořádání výtahu možno projednat telefonicky. 
Technické změny vyhrazeny ! 
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FREE-VOTOlift    …   TRAKČNÍ VÝTAH BEZ STROJOVNY 

NOSNOST 
typ 

[ kg ] osoby 

KABINA 
ŠK × HK 

ŠACHTA 
ŠŠ × HŠ 

DVEŘE VE ZDIVU RYCHLOST
[ m/s ] 

PŘÍKON 
[ kW ] 

I. 320 4 900 × 1000 1500 × 1400 700 × 2000 1000 × 2260 1,0 3,7  

II. 400 5 1000 × 1100 1600 × 1500 800 × 2000 1100 × 2260 1,0 4,2  

III. 450 6 1000 × 1250 1600 × 1650 800 × 2000 1100 × 2260 1,0 4,5 •
1

IV. 630 8 1100 × 1400 1700 × 1800 900 × 2000 1200 × 2260 1,0 5,5 •

V. 1000 13 1100 × 2100 1800 × 2500 900 × 2000 1200 × 2260 1,0 9,5 •

VI. 1250 16 1200 × 2300 2000 × 2700 1100 × 2000 1400 × 2260 1,0 12,5 •

VII. 1600 21 1400 × 2400 2300 × 2800 1200 × 2000 1500 × 2260 1,0 14,7 •

1)  při změnách dokončených staveb ... délkové rozměry jsou v [ mm ]  

PRŮCHOZÍ VÝTAH - hloubka šachty " HŠ " se zvětší o 140 mm 
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SVISLÝ  ŘEZ  ŠACHTOU

NEJVYŠŠÍ STANICE

MŘÍŽKA POD STROPEM ŠACHTY,
PLOCHA OTVORŮ
MIN. 1% PŮDORYSU ŠACHTY

ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY

EL. ROZVÁDĚČ VÝTAHU
(UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ

NUTNO KONZULTOVAT
S POŽÁRNÍM SPECIALISTOU)

PŮDORYS  ŠACHTY

ŠK

HK

ŠŠ

NIKA PRO ŽEBŘÍK
DO PROHLUBNĚ

HŠ

V
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NEJNIŽŠÍ STANICE

PŮDORYS  ŠACHTY

NOSNÉ OCEL. PROFILY
PRO POHON VÝTAHU

OSVĚTLENÍ
ŠACHTY
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MONTÁŽNÍ

ZÁVĚSNÉ OKO
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Specifikace 
Tvárnice z autoklávovaného póro-

betonu kategorie I

Norma/předpis
ČSN EN 771-4 Specifikace 

zdicích prvků

Použití
Nosné i nenosné obvodové a vnitř-

ní stěny, ztužující, výplňové a po -

žární stěny nízkopodlažních 

i vícepodlažních budov. 

Profilování
S dvojitým perem a drážkou 

a úchopovými kapsami (PDK) 

nebo hladké (HL), šířky: 200, 250,

300, 375 mm

Rozměrové tolerance
Délka/šířka: ±1,5 mm, 

výška ±1 mm

Zpracování
Přesné zdění na tenké maltové 

lože tl. 1 - 3 mm

Zásadně dodržovat plnoplošné

maltování celé ložné spáry. 

Pro nanášení malty používat 

výhradně přesné zubaté lžíce

Ytong odpovídající šířky.

Malta
Ytong - tenkovrstvá zdicí malta

Reakce na oheň
Třída A1 - nehořlavé

ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy
Vnitřní omítky: 

Sádrové a vápenosádrové omítky

Keramické obklady: 

Přímo na zdivo bez nutnosti

předchozí úpravy

Vnější omítky: 

Lehké omítky určené pro pórobe-

ton, paropropustné a vodoodpudivé

Doporučené vlastnosti omítek:

- objemová hmotnost 800 až

1200 kg/m3

- pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm2

- pevnost v tahu za ohybu 

≥ 0,5 N/mm2

- přilnavost ≥ 0,2 N/mm2

- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5

- dodržovat tloušťku vrstvy omí-

tek doporučenou výrobcem

� Vynikající tepelněizolační 

vlastnosti

� Snadné a rychlé zdění 

bez odpadu

� Stejné technické vlastnosti 

ve všech směrech

PŘESNÉ TVÁRNICE

λ=0,080
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Základní údaje - přesné tvárnice

rozměry
š x v x d

mm

součinitel 
prostupu 
tepla U při 

u = 0%

W/m2K

tepelný 
odpor 
R při 

u = 0%

m2K/W

součinitel 
prostupu 
tepla U při 
u = 4,5%

W/m2K

tepelný 
odpor 
R při 

u = 4,5%

m2K/W

neprů-
zvučnost

Rw

dB

požární
odolnost

REIW

spotřeba
malty na
1m2 zdiva
HL/PDK

kg/m2

směrná
pracnost

zdění

h/m3

počet
kusů  

na
paletě

ks

obsah 
palety

m3

plocha
zdiva 

na
paletě

m2

P1,8-300 375 x 249 x 599 0,21 4,68 0,245 3,92 39 180 5,2/3,8 1,50 24 1,350 3,60

Theta
P1,8-300

499 x 249 x 300 0,16 6,24 0,186 5,21 45 180 8,2/5,0 2,50 30 1,118 2,25

Lambda
P2-350

375 x 249 x 599 0,23 4,26 0,260 3,71 44 180 5,2/3,8 1,50 24 1,342 3,60

Lambda
P2-350

499 x 249 x 300 0,17 5,67 0,200 4,94 46 180 8,2/5,0 2,50 30 1,118 2,25

P2-400 300 x 249 x 599 0,30 3,13 0,360 2,61 46 180 4,2/3,0 1,55 30 1,342 4,50

P2-400 375 x 249 x 599 0,25 3,91 0,290 3,26 48 180 5,2/3,8 1,50 24 1,342 3,60

P2-500 300 x 249 x 399 0,38 2,50 0,440 2,09 48 180 5,7/3,8 1,65 45 1,342 4,50

P4-500 200 x 249 x 599 0,54 1,67 0,640 1,39 43 180 2,8/2,0 2,00 42 1,253 6,30

P4-500 250 x 249 x 599 0,44 2,08 0,520 1,74 47 180 3,6/2,5 1,85 36 1,342 5,40

P4-500 300 x 249 x 499 0,38 2,50 0,440 2,09 48 180 4,6/3,0 1,60 30 1,118 3,60

P4-500 375 x 249 x 499 0,30 3,13 0,360 2,61 50 180 5,6/3,8 1,55 24 1,118 3,00

P6-650 200 x 249 x 499 0,70 1,18 0,856 1,00 44 180 2,9/2,0 2,10 42 1,044 5,25

P6-650 250 x 249 x 499 0,58 1,47 0,705 1,25 47 180 3,8/2,5 1,90 36 1,118 4,50

P6-650 300 x 249 x 499 0,50 1,77 0,599 1,50 48 180 4,6/3,0 1,65 30 1,118 3,60

Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

Všechny tvárnice Ytong splňují požadavky na zdivo dle platných ČSN a EN, zejména skupiny evropských norem ČSN EN 1996,
přičemž tvárnice Ytong z pórobetonu tř. P2-350, P2-400, P2-500, P4-500, P4-550 a P6-650 splňují požadavky na pevnosti zdicích
prvků i v oblastech s malou seizmicitou ve smyslu ČSN EN 1998-1 Z2.

Technické vlastnosti - přesné tvárnice

třída pórobetonu P1,8-300 P2-350 P2-400 P2-500 P4-500 P4-550 P6-650

Pevnost zdicích prvků v tlaku fb dle EN 772-1 1,8 2,5 2,6 2,8 4,0 5,0 6,0 N/mm2

Objemová hmotnost v suchém stavu max. 300 350 400 500 500 550 650 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY (P=50% ČSN EN 1745) 0,080 0,085 0,096 0,120 0,120 0,140 0,170 W/mK

Faktor difuzního odporu μ (ČSN EN 1745) 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 -

Měrná tepelná kapacita c (ČSN EN 1745) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 kJ/kgK

Vlhkostní přetvoření ε 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 mm/m

Přídržnost 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 N/mm2

Hmotnost zdiva bez omítek 400 450 500 600 600 650 750 kg/m3

Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 1,32 1,74 1,80 1,92 2,60 3,14 3,67 N/mm2

N

N

N

N

N

Novinka od 1. 4. 2011



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2011|02

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je vyroben 
z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka 
je polyesterová rohož plošné hmotnosti 
250 g/m2. Na horním povrchu je pás opatřen 
břidličným ochranným posypem. Na spodním 
povrchu je opatřen separační PE fólií.

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je určený do 
hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů 
jako vrchní pás. Používá se pro hydroizolace 
nových i opravovaných střech.

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR se
celoplošně natavuje na podkladní SBS 
modifi kovaný nebo oxidovaný asfaltový pás.

Technologie provádění hydroizolace z pásu 
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je podrobně 
popsána v příručce ASFALTOVÉ PÁSY 
DEKTRADE – Návod k použití.
Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručce PLOCHÉ STŘECHY – Skladby 
a detaily.

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR

HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE 
A S BŘIDLIČNÝM OCHRANNÝM POSYPEM

– ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
– původní hydroizolační souvrství z asfaltových pásů dostatečně 

soudržné s podkladem
– betonová mazanina
– tepelná izolace z pěnového polystyrenu
– parotěsná zábrana – asfaltový pás
– beton ve spádu (min. 1,75 %) opatřený asfaltovým nátěrem

– ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu
– POLYDEK EPS 100 TOP přikotven nebo nalepen k podkladu
– DEKGLASS G 200 S 40 natavený bodově k podkladu
– beton ve spádu (min. 1,75 %) opatřený asfaltovým nátěrem

– ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený k podkladu
– PIR desky přikotvené nebo nalepené k podkladu
– parotěsná zábrana – asfaltový pás
– beton ve spádu (min. 1,75 %) opatřený asfaltovým nátěrem

01

02

03

 01| Oprava jednoplášťové ploché střechy
 02-03| Příklady skladeb jednoplášťové ploché střechy



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR

Schéma složení pásu

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

šířka EN 1848-1 1,0 m

délka EN 1848-1 5,0 m

tloušťka EN 1849-1 5,2 mm

vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje

reakce na oheň EN 13501-1 třída E

nejvyšší tahová síla EN 12311-1 podélně 1000 N/50 mm ± 150 N/50 mm
příčně 850 N/50 mm ± 130 N/50 mm

tažnost EN 12311-1 podélně i příčně 50 % ± 15 %

odolnost proti nárazu EN 12691 20 mm

odolnost proti statickému zatížení EN 12730 20 kg

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C

odolnost proti stékání při zvýšené 
teplotě

EN 1110 100 °C

umělé stárnutí při dlouhodobém 
vystavení zvýšené teplotě

EN 1297 vyhovuje (12 týdnů)

odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734

PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.

Povrchová úprava

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR se vyrábí 
s ochranným břidličným posypem, který chrání 
asfaltovou hmotu proti účinkům UV záření 
a snižuje povrchovou teplotu.

Skladování

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.

Záruka 10 let

Výrobce poskytuje desetiletou záruku na 
vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek 
byl správně zabudován do konstrukce 
(viz příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití).

Kvalita hydroizolačních pásů 
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je 
trvale sledována a certifi kována 
systémem ISO 9001.

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR je certifi kován 
dle ČSN EN 13707 a je označován značkou 
shody CE.  

Společnost DEKTRADE a.s., jako výrobce 
pásu, provádí pravidelné kontroly jakosti 
výrobku dle příslušných evropských 
zkušebních norem. 

Informace a technická podpora

Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – 
specializovaného střediska společnosti 
DEKTRADE a.s.



Styrotrade, a.s.
akovi ky 99

250 63 p.Mratín

Tel  +420 315 655 227
Fax +420 315 655 229
E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na p nový polystyren EPS 70F Fasádní - STYROTRADE

Sou initel tepelné vodivosti 0,039
max. ld (W/m2.K)
Odchylka tlou ky T T2
Odchylka délky L L2
Odchylka í ky W W2
Pravoúhlost  S S2
Rovinnost  P P4 ±3 mm
Pevnost v ohybu BS BS 115
Nap tí v tlaku CS(10) CS(10)70
Rozm rová stabilita DS(N) DS(N)2
Rozm rová stabilita DS(70,-) DS(70,-)1
Deformace tlakem DLT(1)
Pevnost v tahu TR TR100
Dynamická tuhost SD
Stla itelnost CP3
Nasákavost WL(T) 5
Nasákavost WL(P) (kg/m3)
Faktor difuzního odporu m (-) 20 - 40
Pevnost ve smyku (kPa) 50
Reakce na ohe E
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 13,5 - 18
Barevný kód 1. zleva                                                  zelená
Barevný kód 2. zleva erná
Barevný kód 3. zleva zelená

Materiál EPS 70F Fasádní má homogenní povrh bez povlaku a neobsahuje cizí regranulát.

Výrobek odpovídá po adavk m SN EN 13 163

Pou ití výrobku EPS 70F Fasádní

Tepeln izola ní desky jsou ur ené pro kontaktní zateplovací systémy. Dále lze tyto tepeln
izola ní desky pou ít pro izolace ikmých st ech (izolace umíst na nad, mezi i pod
krokvemi), podkladní vrstvy plochých st ech, zav ených podhled a izolace obvodových
st n (vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky
upevn nou krycí vrstvou)

V akovi kách dne : 20.10.2008
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Katedra pozemního stavitelství  
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D.1. PŘEDMĚT TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ 

Předmětem tepelně technického posouzení navržených konstrukcí je porovnání 

navržených konstrukcí dle normy ČSN 73 0540 (2007). Jedná se o posouzení součinitele 

prostupu tepla s normovými hodnotami. Posuzované jsou čtyři konstrukce na prostup tepla. 

Veškeré zjištěné hodnoty budou na konci tohohle dokumentu  porovnány a vyhodnoceny zda 

vyhoví. 
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D.2. PLOCHÁ STŘECHA NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Plochá střecha nad výtahovou šachtou 

Rekapitulace vstupních dat
  

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

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Elastek 50 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
   2  Polydek EPS 100 TOP  0,160       0,038  70,0 
   3  Vedag Vedagart SK plus  0,0024       0,170  60000,0 
   4  PZD 240  0,140       1,200  23,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  

  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 =   0,22 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: 0,094 kg/m2,rok 
  (materiál: Vedag Vedagart SK plus). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,094 kg/m2,rok 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0064 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0163 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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D.3. PLOCHÁ STŘECHA 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Plochá střecha 

Rekapitulace vstupních dat
  

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

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Elastek 50 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
   2  Polydek EPS 100 TOP  0,160       0,038  70,0 
   3  Vedag Vedagart SK plus  0,0024       0,170  60000,0 
   4  Železobeton 3  0,150       1,740  32,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,015 = 0,796 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  

  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 =   0,22 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: 0,094 kg/m2,rok 
  (materiál: Vedag Vedagart SK plus). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,094 kg/m2,rok 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0067 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0161 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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D.4. PODLAHA NA TERÉNU 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

Rekapitulace vstupních dat
  

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

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,002       0,220  1350,0 
   3  Anhydritová směs  0,039       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Železobeton 3  0,146       1,740  32,0 
   6  Bitubitagit PE V60 S35  0,0035       0,210  35012,0 
   7  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,150       0,034  30,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  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  =   0,45 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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D.5. OBVODOVÁ STĚNA 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Obvodová stěna 

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  Ytong omítka vnitřní  0,005       0,350  10,0 
   2  Ytong P2-400  0,300       0,184  7,0 
   3  Rigips EPS 70 F Fasádní (2)  0,100       0,039  40,0 
   4  JUB Minerální drásaná omítka  0,005       0,870  15,0 

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 =   0,945 
  

  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  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 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: 0,045 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,045 kg/m2,rok 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0180 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,9190 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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D.6. SHRNUTÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ  

Konstrukce Normový požadavek Výsledek výpočtu Vyhodnocení

Podlaha přilehlá k terénu U,N  =  0,45 W/m2K U =  0,21 W/m2K
 U < U,N  

 POŽADAVEK JE 
SPLNĚN.

Obvodová stěna U,N  =  0,30 W/m2K U =  0,23 W/m2K

U < U,N   

POŽADAVEK JE 
SPLNĚN.

Plochá střecha U,N  =  0,24 W/m2K U =  0,22 W/m2K

U < U,N  

POŽADAVEK JE 
SPLNĚN.

Plochá střecha nad výtahem U,N  =  0,24 W/m2K U =  0,22 W/m2K

U < U,N  

POŽADAVEK JE 
SPLNĚN.
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D.7. POUŽITÁ LITERATURA, NORMY, PŘEDPISY, SOFTWARE

[1] VAVERKA,J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov  

[2] ČSN 73 0540-1  Tepelná ochrana budov.  

                                 Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování 

                                 Část 2: Požadavky 

                                 Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování 

                                 Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

[3] SVOBODA  SOFTWARE  Teplo 2007. 

[4] TZB INFO , www.tzb-info.cz 
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D.8. ZÁVĚR

Dle zjištěných výsledků posuzovaných konstrukcí je patrné, že navržené konstrukce 

splňují kriteria normy ČSN 73 0540 (2007).  
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Název a místo stavby                                                            : Novostavba obchodního centra 

                                                                                                 k. ú. Brankovice, parc.č.222/3 

Stavebník                                                                               :  

IČO stavebníka                                                                      :  

Generální projektant                                                              : Bc. Lukáš Luža 

IČO                                                                                        :  

Zodpovědný projektant                                                         : Bc. Lukáš Luža 

Pořadové č. autorizace ČKA                                                 :  

Specializace autorizace ČKA                                                :  

Stupeň projektové dokumentace                                     : projekt pro stavební řízení 

Místo a datum vypracování                 : Brankovice, říjen 2011 

Generální dodavatel                                                               :  

Charakteristika stavby                                                           : novostavba obchodního centra  

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

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

  Z hlediska organizace výstavby je staveniště dostatečně veliké pro zařízení 

staveniště. Konečná úprava komunikací bude dokončena až po realizaci domu. 

Staveniště bude po celou dobu stavby oploceno a budou dodrženy veškeré platné 

předpisy související se stavební výrobou.  

  Před započetím stavebních prací bude provedena skrývka ornice. Vytěžená 

zemina bude uložena na skládku na pozemku stavebníka  a  na deponii dodavatelské 

firmy a následně použita při dokončovacích a terénních úpravách. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

V blízkosti staveniště se nacházejí běžné sítě technické infrastruktury. 
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c) Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

  Napojení staveniště bude na přípojky přivedené ke staveništi. Tyto přípojky 

budou později sloužit jako konečné přípojky. 

  Stavba si nevyžádá přeložky žádných stávajících inženýrských sítí. Stavba 

nevyžaduje zábor jiných prostranství a ploch. 

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

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

  Veškeré prováděné práce budou řešeny v souladu s vyhláškou č.324/90 sb.  

O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 

  Všechny stavební práce a úkony budou prováděny podle platných předpisů, 

norem, technických a technologických pokynů předepsaných výrobci, za dodržení 

zákonů a vyhlášek, jímž bude odpovídat i kvalita prováděných prácí. V případě

nejasností či pochybností v projektové dokumentaci se dodavatel obrátí  

na zpracovatele projektové dokumentace nebo odborný stavební dozor. 

  Při provádění zemních prací a přípojek budou dodavatelem dodrženy 

požadavky jednotlivých vlastníků nebo správců sítí. Před zahájením prací bude 

dodavatelem zajištěno vytyčení a ověření existence veškerých sítí dotčených 

výstavbou a stavebními pracemi s ní spojených. 

  Navržená stavba obchodního centra je navržena jako bezbariérová. Po dobu 

stavby bude staveniště zabezpečeno oplocením strojovým pletivem na mobilních 

sloupcích. Staveniště nebude přístupné po dobu stavby osobám s omezenou schopností

pohybu a orientace.  

e) Úspořádání a zabezpečení staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

  Při stavební výrobě budou dodrženy obsahy platných vyhlášek: 

- ČÚBP 324/90 Sb. 

- ČÚBP 207/91 Sb. 

- vyhl.48/1982 Sb. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

  Sociální a technické zázemí stavební firmy bude řešeno v mobilních buňkách 

na staveništi. Přesné řešení umístění GZS předloží dodavatel před zahájením stavby 

stavebníkovi podle vybavenosti a možností firmy. 
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Stavby vyžadující ohlášení není nutno budovat. 

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

zdraví, plán bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané zákonem č. 309/2006 

a předpisů souvisejících. Veškeré prováděné práce budou prováděny v souladu 

s vyhláškou č. 324/1990 sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních  

při stavebních pracích. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

  Odpady vzniklé při provádění stavby budou likvidovány provádějící firmou 

podle zák.125/1997 Sb., stavební suť (pokud vznikne) bude odvážena na skládku 

k tomu určenou. Obaly a ostatní využitelné materiály budou recyklovány. 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících termínů

Termín zahájení                                :   03/2012 

Předpokládaný termín dokončení     :   08/2013 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉHLE DIPLOMOVÉ 

PRÁCE, VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ NENÍ PŘILOŽEN V PŘÍLOHÁCH. 
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F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Název a místo stavby                                                            : Novostavba obchodního centra 

                                                                                                 k. ú. Brankovice, parc.č.222/3 

Stavebník                                                                               :  

IČO stavebníka                                                                      :  

Generální projektant                                                              : Bc. Lukáš Luža 

IČO                                                                                        :  

Zodpovědný projektant                                                         : Bc. Lukáš Luža 

Pořadové č. autorizace ČKA                                                 :  

Specializace autorizace ČKA                                                :  

Stupeň projektové dokumentace                                     : projekt pro stavební řízení 

Místo a datum vypracování                 : Brankovice, říjen 2011 

Generální dodavatel                                                               :  

Charakteristika stavby                                                           : novostavba obchodního centra  

F.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Účel objektu 

  Objekt bude sloužit jako obchodní centrum. Na pozemku zájmového území 

se nenachází žádná vzrostlá zeleň. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Z architektonického hlediska jde o dvoupodlažní dům obchodními prostory 

v přízemí a restaurací v prvním poschodí Mezi objektem obchodního centra a ulicí 

 je přístupový chodník. Okolo objektu je okapový chodník ze zámkové dlažby. 

Střecha je jednoplášťová nepochůzí. 



54 

Restaurace ve druhém podlaží je řešena jako bezbariérová a má vlastní balkon 

určený k sezonnímu posezení. Přízemní obchod je také bezbariérový. Veškeré výplně

oken a  venkovních dveří jsou atypické hliníkové konstrukce, s ochranným barevným 

nátěrem. Zasklení je z izolačního skla o max. součiniteli prostupu tepla 1,0 W/m2K. 

Venkovní parapety oken jsou navrženy plechové z titanzinkového plechu. Vnitřní 

parapety jsou navrženy  bílé plastové. 

Konstrukční systém je navržen příčný sloupový se ztužujícími prvky a  okolí 

schodišťového prostoru je navrženo jako stěnový systém,viz. PD. Stěnový systém 

bude vyzděn z přesných tvárnic YTONG. Stropy jsou z křížem vyztužených desek, 

v tloušťce 150mm.  

Vnější fasáda je řešena škrábanou probarvenou omítkou, odstíny viz PD.  

Klempířské výrobky jsou z titanzinkového plechu. 

Dispoziční řešení a další podrobnosti jsou patrny z výkresové dokumentace. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Zastavěná plocha              :      1341,8 m2 

Obestavěný prostor           :    3002,76 m3 

užitková plocha                 :        591,9 m2 

            plocha stavební parcely    :         1788 m2

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

1.Svislé nosné konstrukce

Obvodové nosné zdivo bude provedeno z přesných tvarovek YTONG tl. 300 

mm na lepící tmel, v části schodišťového prostoru, jinak je objekt řešen jako sloupový 

příčný monolitický systém se ztužidly. Betonová směs a armatura jsou přesně popsány 

v PD, a dále ve výkresech konstrukční části projektu (není součástí diplomové práce).    

Vnitřní nosné zdivo je provedeno z přesných tvarovek YTONG tl. 300 mm. Při zdění 

budou vynechány drážky pro rozvody zdravotní instalace nebo budou vyfrézovány.  

2.Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce je z křížem vyztužených desek.  
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3.Schodiště

Vnitřní schodiště spojující jednotlivá podlaží je železobetonové monolitické  

 s  nášlapy obloženými keramickou protiskluzovou dlažbou. 

4.Komíny

Pro odvod spalin z plynového kotle bude použit komín SCHIEDEL UNI. 

5.Příčky a dělící konstrukce

Příčky jsou vyzděny z příčkovek YTONG tl. 150 mm  a  50 mm na lepící tmel. 

6.Izolace

HYDROIZOLACE:  

Opatření proti zemní vlhkosti je zajištěno asfaltovým pásem BITUBITAGIT 

V60 S35 s překrytím min. 100 mm Hydroizolace bude  na svislých konstrukcích 

vytažena 300 mm nad  úroveň upraveného terénu.  

Tato izolace slouží jako 1.ochranný stupeň proti radonu a jeho dceřiným produktům. 

Prostupy potrubí hydroizolací budou provedeny pořádně s ohledem na  detaily 

prostupů, instalace pomocí manžet proti pronikání radonu.  

  Na balkonech bude provedena HI stěrka TOPOLINE DF v tl. 2mm.            

Tloušťky a návaznosti jednotlivých skladeb jsou patrné ze samostatné přílohy 

jednotlivých konstrukčních částí objektu a tabulka místností ve výkresové     

dokumentaci. 

7.Podlahy

  Viz. tabulky místností v PD a ve výkrese č. 5 jsou uvedeny skladby 

jednotlivých podlah. 

8.Obklady

Budou použity keramické obklady, jejich umístění a výška je patrná z tabulky 

místností jednotlivých půdorysů. Konkrétní typ, barevnost a spárořez bude zadán 

přímo stavebníkem. Rohy a hrany budou řešeny pomocí plastových nebo nerezových 

ukončujících lišt. 
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9.Omítky

V celé budově budou použity omítky dle PD. Na rozích budou pod omítkou 

použity ochranné kovové lišty. Omítky budou z omítkových směsí firmy YTONG. 

Venkovní povrchová úprava bude provedena probarvenou škrábanou omítkou.

10.Malby a barevné řešení

Bude použit běžně vyráběný sortiment, odstíny jednotlivých barev místností 

budou řešeny dle přání stavebníka. Barevné řešení fasády je opět na přání stavebníka. 

11.Úprava okolí objektu

Po dokončení stavby bude provedena úprava okolí stavby a nezpevněné plochy   

budou zatravněny a osázeny zelení. Oplocení bude řešeno jen při realizaci domu,  

po dokončení stavby již  oplocení nebude nutné. 

Po obvodu objektu bude okapový chodník ze zámkové dlažby  ukončené   

do záhonových obrubníků. Chodníky a komunikace budou z betonového sortimentu 

firmy  FEROBET   Rousínov. 

e) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

 V objektu budou použita hliníková okna, která budou zasklena vakuovaným 

tepelně izolačním trojsklem o max. součiniteli prostupu tep. 1,0 W/m2K. 

  Zděný obvodový plášť tl. 300 mm + zateplení fasády - vyhovuje z hlediska 

tepelné techniky tepelnému normovému odporu. 

Navržené obvodové konstrukce objektu splňují podmínky dané normou ČSN 

73 0540-3. Z výsledku  výpočtu součinitele přestupu tepla vyplývá, že kontrolovaná 

konstrukce splňuje požadavek ČSN 730540-2, vyhodnocení bude umístěno v části D.



57 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a hydro 

geologického průzkumu 

1.Zemní práce

Sejmutí ornice se provede do hloubky cca 300 mm podle mocnosti vrstvy. 

Předpokládané normové namáhání základové spáry  bylo při návrhu základových 

konstrukcí uvažováno 0.3 MPa. 

Základové konstrukce budou provedeny jako plošné, tzn. základové pasy a 

patky pod sloupový systém, dále budou použity základové prahy. Základová spára 

bude v rostlém terénu min. 850 mm pod původní ornicí. Rozpojitelnost a těžitelnost 

zeminy převážně tř.S3-tř.S4. Ornice bude uložena na severozápadní straně pozemku  

do max. výšky 1m. Po dokončení stavby bude použita na úpravu okolí stavby  a 

travnatých ploch. 

Deponování vytěžené zeminy ze základů bude na skládku dodavatelské firmy. 

Po dokončení stavby bude částečně využita pro úpravu terénu po stavbě. Výkopy 

provést strojním těžením, dočištění základové spáry ručně. 

2.Základové konstrukce

Konstrukční provedení základů - stavba bude založena na základových pasech, 

trámech a patkách z železobetonu dle PD. Velikost základových pasů je patrna 

z výkresové dokumentace. V základech budou provedeny prostupy pro ležatou 

kanalizaci, které jsou patrné z půdorysu ZI-kanalizace a základů. 

Základy  budou tvořit jeden statický celek a proto není nutno stavbu dilatovat. 

V podkladním betonu bude umístěna   armatura KARI síť 6 mm oka 100x100 mm. 

Ocelová síťovina bude uložena u spodního okraje průřezu, s krytím výztuže 30 mm, 

aby byly zachyceny možné tahové a smykové síly. V případě nestejnorodé zeminy 

nebo podzemní vody nutno k převzetí základové spáry přizvat statika nebo geologa. 

Na podkladním betonu bude položena hydroizolace BITUBITAGIT V60 S35  

dle příslušného technologického předpisu. 

     Úroveň základové spáry se bude nacházet cca 850 mm pod úrovní upraveného 

terénu. Základová spára bude upravena hutněným štěrkopískem E = 0,3 MPa. 

V základové spáře bude před betonáží uložen zemnící pásek z FeZn. 
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků

  Vliv užívání a provoz stavby neovlivní životní prostředí a nebude mít na něj 

negativní vliv. Při řešení vodního hospodářství nutno dodržet platnost zákona 

 o vodách dle § 14 zákona č. 138/1973 Sb. Odpady vzniklé při provozování stavby 

budou běžný domovní odpad, který bude ukládán do kontejneru umístěným  

na pozemku stavebníka a pravidelně vyvážen smluvním partnerem obce na příslušnou 

skládku. 

h) Dopravní řešení 

  Navrhovaná stavba bude napojena na veřejnou komunikační síť. Stavbou 

nedojde k navýšení kapacity dopravy ve stávající obytné zóně. Zpevněné plochy okolo 

stavby bude provedena dle situace a vzorového příčného řezu. Plocha bude ohraničena 

silničními obrubníky ABO 2-15/25/100 a bude spádována směrem k uličním vpustím.  

Zbývající nezpevněné plochy budou zatravněny. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti adonová 

opatření 

  Zastřešení objektu je plochou jednoplášťovou střechou. Tepelný odpor  

         střechy splňuje požadavky ČSN 730540 – 2, doloženo  v časti D. Odvodnění je  

         zajištěno    střešními vpustěmi.  

  Prostupy střešním pláštěm /odvětrávací tvarovky,kanalizační potrubí...../ budou 

řešeny speciálními tvarovkami příslušného realizačního systému. Provedení 

klempířských prvků bude z TiZn plechu. 

 Opatření proti zemní vlhkosti je zajištěno asfaltovými pásy BITUBITAGIT 

V60 S35. Hydroizolace  bude  na svislých konstrukcích vytažena 300 mm  nad   

úroveň upraveného terénu.  

 Tato  izolace slouží jako  1. ochranný stupeň proti radonu a jeho dceřinným 

produktům. 

j) Podržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba dodržuje obecně technické požadavky na výstavbu. 
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F.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

1.Základové konstrukce

Konstrukční provedení základů: stavba bude založena na základových pasech,  

trámech a patkách z prostého betonu B25 dle PD.  Velikost základových konstrukcí je 

patrna z projektové dokumentace. V základech budou provedeny prostupy pro ležatou 

kanalizaci, které jsou patrné z půdorysu ZI-kanalizace. 

Základy budou tvořit jeden statický celek a proto není nutno stavbu dilatovat. 

V podkladním betonu bude umístěna  výztuž KARI síť 6 mm oka 100x100 mm. 

Ocelová síťovina bude uložena u spodního okraje průřezu, s krytím výztuže 30mm, 

aby byly zachyceny možné tahové a smykové síly. V případě nestejnorodé zeminy 

nebo podzemní vody nutno k převzetí základové spáry přizvat statika nebo geologa.  

     Na podkladním betonu bude provedena hydroizolace z asfaltových pásů  

           BITUBITAGIT V60 S35. Úroveň základové spáry se bude nacházet v nezámrzné 

           hloubce. Základová  spára  bude  upravena  hutněným  štěrkopískem E=0,2 MPa.  

V základové spáře bude před betonáží uložen zemnící pásek FeZn jímacího vedení  

           hromosvodu viz.EI. 

2.Svislé nosné konstrukce

Obvodové zdivo bude provedeno z přesných tvarovek YTONG tl. 300 mm na 

lepící tmel, v části schodišťového prostoru, jinak je objekt řešen jako sloupový příčný 

monolitický systém se ztužidly. Betonová směs a armatura jsou přesně popsány v PD, 

a dále ve výkresech konstrukční části projektu (není součástí diplomové práce).    

Vnitřní nosné zdivo je provedeno z přesných tvarovek YTONG tl. 300 mm. Při zdění 

budou vynechány drážky pro rozvody zdravotní instalace nebo budou vyfrézovány.  
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3.Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce je z křížem vyztužených desek.  

Střecha

  Střecha je řešena  jako plochá jednoplášťová nepochůzná.  Nosná část 

střešního pláště je tvořena stropními křížem vyztuženými deskami. Spádová vrstva 

bude vytvořena z POLYDEKu EPS TOP. Hydroizolace bude tvoří ELASTEK 50 

SPECIAL DEKOR, vytaženou minimálně 300 mm nad vnější líc střešní konstrukce. 

Hydroizolace bude vodotěsně napojena na veškeré prostupy střešní konstrukcí a bude 

vytažena min. 300 mm nad vnější líc střešní konstrukce. Tepelná izolace je z polydeku 

 o minimální  tl. 160 mm. U = 0,22 W/m2K < Un = 0,24 W/m2K. 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

  Svislý obvodový plášť obchodního centra je z přesných tvarovek YTONG 300 

mm. Střešní konstrukce je jednoplášťová, nepochůzí. Vodorovná nosná konstrukce je 

tvořena stropními křížem vyztuženými deskami. Nadokenní překlady jsou tvořeny 

překlady YTONG + POROTHERM.  Nadedveřní překlady vnitřní budou tvořeny 

překlady YTONG. 

Oplocení bude řešeno nezávisle na budově. 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Únosnost základové spáry byla pro návrh použita 0,3 MPa. Sněhová oblast  

se zatížením 100 kg/ m². 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů

        Žádné zvláštní konstrukce nebyly použité. 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, popřípadě sousední stavby 

Nutno dodržet technologická doporučení a postupy betonážích a zastropení 

objektu. 
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f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů

Při provádění stavby je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 a předpisy 

související a veškeré prováděné práce provádět v souladu s vyhl. č. 324/1990 sb.  

O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

TDI převezme základovou spáru před prováděním základového polštáře.  

Před zahájením betonáže monolitických konstrukcí zkontroluje TDI provedení 

výztuže.  O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. Veškeré další 

konstrukce bude přebírat TDI dle dohodnutých termínů a kontrolních dnů. 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

- studie,konzultovaná s vedoucím bakalářské práce 

- studie bytového domu 

ČSN 33 2000-1  Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 

ČSN 33 2000-3 Stanovení  základních charakteristik 

ČSN 33 2000-4-41   Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43   Ochrana proti nadproudům 

ČSN 33 2000-4-481   Výběr  opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem  

                                    podle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5-54     Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-7-701   Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 

ČSN 33 2000-7-702   Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán 

ČSN 33 2130   Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 34 1390     Předpisy pro ochranu před bleskem 

ČSN 34 2300     Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích zařízení 

ČSN 36 0450     Umělé osvětlení vnitřních prostorů

ČSN EN 12 464-1      Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní  

                                   prostory  

+ další související normy 

EN 17 75, ČSN 38 6413, G 934 01, G 704 01 
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ČSN 73 0540-1 až 4     Tepelná ochrana budov 

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí (ČSN EN 1745, ČSN P ENV  1996-1-1, 

ČSN P ENV 1996-1-2 ,ČSN P ENV 1996-1-3, ČSN P ENV 1996-3) 

ČSN 73 1102                Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek 

ČSN 73 1201                Navrhování betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1, ČSN P 

                                      ENV 1992-1 

ČSN 73 0035                Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN P ENV 1991-1, ČSN P  

                                      ENV 1991-2-1 až 7 

ČSN 73 2310                Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 0821                Požární bezpečnost staveb.Požární odolnost konstrukcí 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Specifické požadavky nejsou. 

Projekt slouží pro stavební řízení. 

 Ostatní podrobnosti a detaily budou patrné z projektu pro realizaci a dodavatelských 

dokumentací. 
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2. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY             

2.1. PŘEDMĚT 

Předmětem energetického štítku obálky budovy je stanovení prostupu tepla obálky 

budovy obchodního centra, včetně klasifikace prostupu tepla obálky budovy.  



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Obchodní centrum 

B. Němcové 100 

Brankovice, č.kat. 222/3 

VŠB - TU Ostrava 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Bc. Lukáš Luža 

Zahradní 310, 68333 Brankovice 

+420/777637414 / lukas.luza@seznam.cz 

Charakteristika budovy  

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

3 002,8 m3

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

1 122,0 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,37 m2/m3

Typ budovy nebytová 
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,22 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θθθθim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θθθθe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 

Ai 

[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce 

bi

[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová stěna 487,2 0,23 0,38 (0,25) 1,00 112,1 

Střecha 255,6 0,22 0,24 (0,16) 1,00 56,2 

Podlaha 255,6 0,21 0,45  (0,30) 0,65 34,9 

Otvorová výplň 123,6 1,00 1,70  (1,20) 1,15 142,1 

Tepelné vazby                   (     )       112,2

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                      (     )            

Celkem 1 122,0    457,5 

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



Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 457,5 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,41 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,53 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,70 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,30 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,21 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,42 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,52) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,70 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,00 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,30 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,95 

Klasifikace: B - úsporná 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  15.11.2011 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Lukáš Luža 

IČ:         

Zpracoval: Bc. Lukáš Luža 

Podpis: …………………………………. 

Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY

Obchodní centrum 

B. Němcové 100 

Hodnocení obálky 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 591,9 m2 stávající doporučení 

  Cl

0,3 

0,6

1,0

1,5 

2,0 

2,5 

Velmi úsporná

Mimořádně nehospodárná

      

    0,59

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A

0,41       

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,37 m2/m3

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

Uem 0,21 0,42 (0,52) 0,70 1,00 1,30 1,95 

Platnost štítku do       

Datum vystavení štítku 15.11.2011 

Štítek vypracoval Bc. Lukáš Luža 

      

A

B

C

D

E

F

G
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3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE STŘEŠNÍHO 
PLÁŠTĚ

3.1. OBECNÉ INFORMACE 

Technologický postup řeší provádění ploché střechy obchodního domu. Jedná se  

o volně stojící objekt  s  jedním nadzemním podlažím. Konstrukční výška podlaží 1.NP  

je 3,9 m  a 2.NP  je 3,80 m. 

 Konstrukční systém objektu je monolitický z betonu C30/37  a doplněný výplňovým 

zdivem z přesných tvarovek YTONG P4–500  tl. 300 mm. Pro zdění příček to jsou příčkovky 

YTONG  P2–500 v tl. 50, 150 mm. Bude se zdít na lepící tmel YTONG. 

Stropní konstrukce bude provedena z monolitického betonu. Zastřešení objektu je 

pomocí ploché jednoplášťové nepochůzné střechy. K budově vede chodník napojený k místní 

komunikaci. 
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3.2. MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

� VEDAG VEDAGARD SK PLUS, ELASTEK 50 SPECIÁL DEKOR, 

POLYDEK TOP 

 Fólie VEDAG VEDAGARD SK PLUS bude tvořit parozábranu objektu proti vlhkosti 

pronikající z interiéru a zároveň plnit funkci podkladní vrstvy pro nalepení polystyrenových 

desek POLYDEK TOP. Tepelně izolační dílce POLYDEK TOP v příslušných tloušťkách  

dle projektu tvoří tepelnou izolaci střešní konstrukce. Na polystyrenové dílce se bude 

natavovat hydroizolační vrstva tvořena asfaltovými pásy ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR. 

  

� Doprava a spotřeba materiálu 

 Folie VEDAGARD SK PLUS se dodávají v rolích 1,2 m širokých o délce 15 m 

(plocha je 18m²), polystyrenové dílce POLYDEK TOP se vyrábí v deskách 1x1,3m  

a asfaltové pásy ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR jsou dodávány v rolích 1,0 m širokých  

a délky 5 m (5m2). Role se přepravují i skladují ve svislé poloze, polystyrenové desky 

vodorovně na sobě položené. 

VEDAG VEDAGARD SK PLUS:

Plocha vodorovné izolace:  247,51  m²

Plocha svislé izolace:      0,00  m² 

Celková plocha:     247,51  m2  => 14 rolí

POLYDEK TOP:

Plocha vodorovné izolace:  247,51  m²

Plocha svislé izolace:       0,00  m² 

Celková plocha:      247,51  m2  => 191 kusů

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR:

Plocha vodorovné izolace:  281,62  m²

Plocha svislé izolace:                43,08  m² 

Celková plocha:      324,70  m2  => 65 rolí
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� Skladování

Skládka materiálu bude umístěna v  prostoru staveniště a bude vyvýšena nad okolní 

terén, bude zpevněna a odvodněna. Materiál bude skladován v krytém skladu, nesmí být 

vystaven slunci, mrazu, agresivním látkám. Role se skladují ve svislé poloze. Polystyrenové 

desky POLYDEK TOP budou skladovány v krytém skladě (povětrnostní vlivy),  

a na pracoviště bude dodán těsně před pokládkou.  
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3.3. PRACOVNÍ PODMÍNKY, PŘIPRAVENOST 

 V následujícím textu budou popsány pracovní podmínky pro provádění ploché 

střechy, připravenost pracoviště a jeho převzetí. 

a) Klimatické podmínky pro provádění ploché střechy 

 Při provádění ploché střechy  je nutné vzít  ohled na klimatické podmínky. Izolatérské 

práce s fóliemi VEDAG VEDAGARD SK PLUS bude možné provádět při teplotách 

 do -5 °C, ale doporučuje se provádět při teplotě vzduchu a podkladu minimálně +15 °C,  

to stejné platí i pro asfaltové pásy ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR, podmínky pro provedení 

POLYDEKu jsou obdobné. Spojování se bude provádět horkým vzduchem, tepelně izolační 

desky se budou mezi sebou lepit slabým plamenem. Následně se provede vlastní 

hydroizolační vrstva přitavením k POLYDEKu. Za chladného počasí se izolační fólie  

a asfaltové pásy před položením temperují ve vytápěných prostorách. Izolace nelze provádět 

při silném větru. 

 Při provádění izolací lze připustit svařování za mírného deště. Musí být však zajištěno, 

aby fólie ve spoji byla před svařováním suchá.

b) Připravenost staveniště

 Před zahájením izolatérských prací musí být povrch podkladu pečlivě zameten 

a zbaven všech nečistot (hřebíky, kameny, zbytky malty apod.). Konstrukce vyčnívající 

z podkladu, kotevní prvky a jiná tělesa musí být odstraněny či připraveny na izolování. 

Na podkladu nesmí stát voda, sníh ani led. Spáry a nerovnosti se vyrovnají 

cementovou maltou. Podklad tvoří stropní   konstrukce  z  betonu C 30/37 o tloušťce 150 mm. 

Staveniště bude oploceno. Na staveništi budou umístěny tři stavební buňky pro potřeby 

pracovníků, sociální zařízení, dva uzamykatelné sklady.  

Osvětlení prostoru staveniště si zajistí  realizační  firma. Rozvod elektrické energie 

bude zabezpečen pomocí rozvodné skříně, která bude napojena na přivedenou přípojku 

elektrického vedení z místní sítě. 
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Izolatérské práce budou prováděny bezpečně a v souladu s platnými normami a 

požadavky investora a za příznivých klimatických podmínek. Izolatérské práce nebudou 

započaty dříve, než dosáhnou zděné konstrukce potřebné mechanické vlastnosti. Také je 

nutné zkontrolovat svislost a rovinnost vyzděné konstrukce. Izolatérské práce budou 

provedeny pouze osobami kvalifikovanými v daném odvětví, kteří jsou podrobeni instruktáží 

o provádění. 

c) Převzetí pracoviště

 Pracoviště k  provedení izolatérských prací  převezme mistr nebo pověřený 

pracovník a o předaní a převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku. 

V rámci převzetí je nutno provést následující: 

- prověřit dokončenost a vyzrálost podkladu,  

- rovinnost podkladu (± 5 mm na 2 m lati), 

- osazení chrániček, vpustí, kotevních prvků. 

Podepsání protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací, přebírá zhotovitel izolace 

zodpovědnost za staveniště. Dokončené dílo předává investorovi.  
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3.4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 V následující části bude stručně popsáno složení pracovní čety a potřebná odborná 

způsobilost. 

a) Odborná způsobilost 

 Pracovní četa provádějící izolatérské práce musí být seznámena s tímto 

technologickým postupem. Pracovníci provádějící odborné činnosti budou mít platná 

osvědčení o způsobilosti k této profesi. Pro kvalitní provedení hydroizolační vrstvy je nutné 

mít potřebné vybavení. 

b) Složení pracovní čety 

 Pracovní četa se bude skládat ze dvou pracovníků provádějící odborné činnosti, 

mistra, který bude zodpovídat za celou stavbu a dvou pomocných pracovníků přípravných 

prací. Četa se skládá z vedoucího, který organizuje a řídí práci, přebírá pracoviště a předává 

hotové dílo. Zodpovídá za průběh a kvalitu provedení prací. Dále ze dvou pracovníků, kteří 

provedou izolatérské práce (položení parozábrany VEDAG VEDAGARD SK PLUS, 

POLYDEK TOP, ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR),  a dvou pomocných pracovníků

 (přípravné a pomocné práce). 

 Kontrolu správnosti položení a svaření hydroizolace provádí pracovníci za přítomnosti 

vedoucího čety. 
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3.5. STROJE A POMŮCKY 

 K provádění izolatérských prací se používají standardní nástroje pro provádění 

hydroizolací z folií a asfaltových pásů: 

a) Vybavení pracovní čety 

Elektrické přístroje 

� ruční horkovzdušný svařovací přístroj s plochou hubicí šířky 40 mm a 20 mm 

(doporučený typ LEISTER TRIAC pro PVC-P fólie a fólie z modifikovaných 

polyolefinů) 

� horkovzdušný pojízdný svařovací automat (doporučený typ LEISTER VARIANT pro 

PVC-P nebo Leister X - 92, X - 84 a Twiny pro PE-HD i PVC-P) 

� příklepová vrtačka s vidiovými vrtáky do zdiva průměru 6 mm a 8 mm, 

� vysavač na vodu.  

Pracovní nářadí a pomůcky 

� koště, hořák, skládací metr, nůžky 

� ocelové pravítko 

� mastná křída 

� nůž s háčkem  

� ruční pryžové přítlačné válečky 

� PE lahvičky s výtokovou trubičkou 

� pytle z PE na odpadky

Ochranné pomůcky 

� pracovní oděvy 

� obuv s měkkou podešví odpovídající zásadám BOZP 

� kožené ochranné rukavice 

� nákoleníky 

� brýle proti slunci s UV filtrem 

� čepice se štítkem 

� respirátor 
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3.6. PRACOVNÍ  POSTUP 

� provedení a kontrola podkladu 

� položení a kontrola folie VEDAG VEDAGARD SK PLUS 

� položení a přitavení POLYDEKU TOP 

� položení a přitavení ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR 

� kontrolní zkoušky 

a) Připravenost podkladu 

Před započetím izolačních prací bude povrch podkladu pečlivě zameten a zbaven 

všech cizích předmětů. Konstrukce vyčnívající z podkladu musí být odstraněny či připraveny 

na izolatérské práce. Na podkladu nesmí stát voda, sníh a led. Spáry a nerovnosti se vyrovnají 

cementovou maltou. Podkladovou vrstvou tvoří stropní konstrukce z betonu C 30/37  

o tloušťce 150 mm. 

a) Pokládka fólie VEDAG VEDAGARD SK PLUS 

 Pásy izolační fólie se na podkladní vrstvu (beton) rozvinou z rolí se vzájemným 

přesahem šířky min. 80 mm (boční i čelní přesahy) a dle potřeby se upraví jejich délka 

odříznutím. Mezi sousedními pásy fólie budou čelní přesahy vzájemně posunuty  

(tzv. kladení na vazbu) nejméně o 100 mm. 

 Orientace fóliových pásů a jejich přesahů vůči stavbě a směru působení vody není 

rozhodující. Pásy fólie ležící v konečné správné poloze se na svých okrajích vzájemně spojí. 

b) Technologie svařování PVC-P fólií 

 Veškeré spoje izolační fólie mezi jednotlivými pásy se budou  navzájem provádět 

horkovzdušným svárem. Svařování fólií horkým vzduchem spočívá v zahřátí spojovaných 

povrchů do plastického stavu proudem vzduchu vystupujícího z hubice horkovzdušné 

svářečky a v následném stlačení spoje. Dle postupu roztavování hmoty se svářečka posune 

 ve směru podélné osy spoje a spojované okraje se vzájemně stlačí ručním válečkem.  

Pro spojování přesahů fólií se použije svařovací hubice šířky 40 mm, zasunuté do spoje tak, 

aby okraj hubice přečníval asi o 3 - 4 mm a šířka homogenního spoje byla minimálně 30 mm. 
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c) Pokládka izolačních desek POLYDEK TOP 

Podklad pod dílce POLYDEK je třeba dostatečně vyrovnat. Polystyrenové dílce jsou 

poměrně tuhé, nerovnosti podkladu mohou vést k pohyblivosti dílců (v důsledku toho  

k namáhání vrchního hydroizolačního pasu), ke špatnému připevněni a ke vzniku nadměrných 

nerovnosti v hlavní hydroizolaci. Velikost nerovnosti ovlivňuje i vhodnost použiti 

jednotlivých způsobů připevněni dílců  k  podkladu. 

Nerovnosti podkladu je možné odstranit seřezáním nebo roztavením, případně je 

možné je vyrovnat následujícími způsoby (které je možné kombinovat): 

 - nerovnosti do 5 mm :

    - vyrovnání  přířezy z asfaltového pasu 

    - naříznutí  dílce zespodu a částečně zalomení 

 - nerovnosti od 5 mm :

   - vylití prohlubni rozehřátým asfaltem 

   - vyrovnáni povrchu směsí expandovaného kameniva a asfaltu  

Dílce POLYDEK se kladou v jedné vrstvě na sraz (co nejtěsněji). Jednotlivé řady 

 se posouvají vůči sobě na vazbu tak, aby přesahy asfaltového pásu POLYDEKu byly ve tvaru 

T (nikoli X). Spodní přesah se v tomto místě seřízne. 

Liniové spáry větší šířky je vhodné doplnit přířezy z rovných desek EPS stejného typu 

jako EPS použity v dílcích POLYDEK. Menši spáry a další místa jako např. místa kolem 

prostupů je možné doplnit nízkoexpanzní PUR pěnou. Při aplikaci je nutné dbát na to,  

aby pěna nevnikla pod desku a nenadzvedla ji. Horní povrch PUR pěny se seřízne do roviny 

 a přeplátuje přířezem asfaltového pásu stejného typu, jako je použit na dílcích POLYDEK. 

Tento přířez je vhodné předem nahřát tak, aby při jeho natavování nedošlo 

 k poškození PUR pěny a okolních dílců POLYDEK.  
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Pokud asfaltový pás nakašírovaný na POLYDEKU plni i funkci spodního pasu 

hydroizolační vrstvy, musí se přesahy pasů spolehlivě svařit. Je třeba dbát na to, aby nedošlo 

k odpaření polystyrenu nadměrným teplem. Při svařování se postupuje maximálně opatrně, 

používá se malý hořák a například „pomocné“ prkno. Spojení k podkladu bude provedeno 

lepením, mechanické kotvení není vhodné (parozábrana). 

Realizace střechy ze spádových klinů má některá specifika oproti realizaci střechy  

z klasických rovných desek POLYDEK. Úprava podkladu, aplikace parozábrany, připevnění 

klínů, propojení přesahů a realizace finální vrstvy jsou stejné jako u rovných desek. Spádové 

klíny se začínají klást podle kladečského plánu vždy od nejnižších míst (od žlabu nebo 

od vtoku). Položí se vždy stejná výšková úroveň a pak další. I při kladení jednotlivých řad 

spadových klínů je dobré zajistit kladení jednotlivých úrovní na vazbu – každou druhou řadu 

je třeba začínat u úžlabí půlklínem a chybějící přesah doplnit převařením pruhu asfaltového 

pásu. 

d) Pokládka asfaltových pásů ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR 

Všechny pásy se kladou jedním směrem. Musí být posunuty vůči sobě tak, aby spoje 

nebyly nad sebou (tvoří-li hydroizolací dva pásy, posunou se vůči sobě  

o polovinu šířky). Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního 

a čelního spoje měl tvar T (ne X). V hydroizolační vrstvě z více pásů se pásy mezi sebou 

celoplošně svařují, kdy hydroizolačně spolupůsobí s podkladem. 

Při natavování SBS modifikovaných pásů je třeba mít na paměti, že při teplotě asi 

190°C degraduje struktura SBS modifikovaného asfaltu. Proto je třeba používat ruční hořák  

a je nepřípustné používat tzv. kombajn. Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně

rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a přitom  

co nejkratší. Zvláště u pásu s polyesterovou vložkou hrozí při přehřátí zvlnění vlivem 

smrštění vložky. Ve vlnkách vznikají netěsnosti. Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit 

do správné polohy, pečlivě svinout jednu polovinu ke středu a natavit ji. Potom se svine  

a nataví druhá polovina rolí.  
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Při natavování role pásu lze postupovat dle následujících metod:

První metoda využívá tzv. rozbalovač rolí, zahnutou trubku s dlouhou rukojetí. Trubka  

s vymezovacími válečky se nasune do role a izolatér rolí táhne za sebou. Dobře vidí na tavící 

se asfalt, nešlape po čerstvě nataveném pásu, ale pás se přitlačuje pouze vahou role a izolatér 

couvá a nevidí za sebe. Musí být obezřetný u okrajů střechy. Tato metoda je výhodná  

pro zpracování zdeformovaných rolí. 

Druhá metoda využívá ocelovou trubku. Pás k natavování se navine na ocelovou trubku 

průměru přibližně 60 mm a délky asi o 50 mm menší než je šířka role. Natavovanou část role 

izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Role je vyztužena trubkou, takže až do konce je pás dobře 

přitlačován. Při této metodě se izolatér pohybuje po čerstvě nataveném pásu, nevidí moc 

dobře na nahřívání asfaltu, ale má přehled o dění před sebou. Spoje a překrytí pásu 

doporučujeme natavovat až po natavení plochy celého pásu. Je proto potřeba ponechat okraj 

pro provaření spojů nenatavený. Tato metoda má výhodu menšího rizika nekvalitního 

provedení spoje, je však pracnější. 
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3.7. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 Práce budou prováděny v souladu s platnými normami.   

a) Kontrola těsnosti izolace 

 Pro prokázání kvality provedených izolačních prací se provedou staveništní zkoušky 

těsnosti hydroizolace. Způsob kontroly a množství zkoušek prováděných na stavbě zpravidla 

závisí na dohodě mezi objednatelem a dodavatelem izolatérských prací. Nejdříve se provede 

vizuální kontrola spojů, kde se hodnotí  tvar a jednotnost průběhu přitavení. 

 Dále je možné provést kontrolu jehlou. Zkouška jehlou spočívá v tažení kovového 

hrotu rýsovací jehly po spoji. Zkouškou je možno mechanicky ověřit spojitost a mechanickou 

pevnost provedeného spoje. Tento způsob kontroly je orientační a slouží především pro 

pracovníky realizační firmy. Po provedení vizuální kontroly a kontroly jehlou se provede 

zápis do stavebního deníku.  

  

b) Vyhodnocení zkoušek 

 Výsledkem provedených zkoušek ( zkouška vizuální a zkouška tažením jehlou), 

 je  řádný zápis do stavebního deníku o předání izolatérských prací. Kontrolu všech úkonů, 

které souvisí s HI souvrstvím provede stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího 

(mistra). 
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3.8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. 

 Podle BOZP nesmí být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí a aby 

neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 

ve stavebním deníku. 

 Musí splňovat požadavky dle: 

− Zákona č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

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

a o 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., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

− Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti. 

− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

− Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí provádět jen vyškolení 

nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice 

prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen 

v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonání prácí. 

Mezi nejdůležitější zásady patří: 

− Zabezpečení vnějšího obvodu stavby se provádí vždy, je-li úroveň pracovišť výše než 

1,5 m nad úrovní terénu nebo konstrukce stavby. 

− Montážní práce smějí provádět jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro 

montážní práce. Musí mít potvrzení o této způsobilosti a musí být obeznámeni 

s bezpečnostními předpisy, které se týkají jejich pracovní náplně. 
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− Montážní četa musí být vybavena bezpečnostními prostředky. Pracovníci jsou povinni 

toto osobní vybavení používat. Za dodržení tohoto ustanovení je odpovědný vedoucí 

čety a všichni pracovníci. 

− Materiál nesmí být dopravován nad osobami a pracovníci se k němu smějí přiblížit až 

je v  blízkosti místa, kde bude osazen. 

− Břemena nesmí být odpojena od závěsného prostředků, pokud nebyla spolehlivě

zajištěna proti posunutí, převrácení a pádu. 

− Odborné prohlídky konstrukcí se provádějí každý den. Denně se provádí zběžná 

prohlídka ochranných konstrukcí, které jsou v častém namáhání a ihned se provádí 

prohlídka všech konstrukcí po bouřce, silném dešti, větru, oblevě, silných mrazech 

apod. 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi: 

− Udržování pořádku a čistoty na staveništi. 

− Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace – plán ZOV. 

− Dostupnost pracoviště a přístupových cest. 

− Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem. 

− Provádění kontroly strojů, technických zařízení, nářadí. 

− Splnění požadavků na odbornou způsobilost osob konajících práce. 

− Určení a úprava ploch pro uskladnění materiálů a nebezpečných látek. 

− Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů. 

− Přizpůsobování času podle skutečného postupu prací. 


