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Anotace 

 

Diplomová práce obsahuje projekt rekonstrukce Základní školy v obci            

Hukvaldy – stavební část, tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí, energetický 

štítek obálky budovy a technologický postup pro realizaci bouracích prací stávající střechy a 

stropní konstrukce nad 2. nadzemním podlažím.  

Diplomová práce je vypracována jako projektová dokumentace pro stavební řízení. 

  

 

Annotation 

 

The thesis contains a reconstruction project of an Elementary School in the village 

Hukvaldy – a structural part, a thermal technical assessment of peripheral structures, an 

energy label of the building envelope and a technological process of the existing roof and the 

1 st floor ceiling structure demolition works.     

The thesis is compiled as a project documentation for a building permit process.  

 



SEZN M POUŽITÉHO ZN ČENÍ: 

 

ČS.   ČESKOSLOVENSKÉ 

Bpv  Balt po vyrovnání 

DPS  dokumentace pro provedení stavby 

EPS   expandovaný pěnový polystyrén  

M   měřítko 

M T  materiál 

m. n. m.  metrů nad mořem 

MC   malta cementová 

PVC   polyvinylchlorid 

TI   tepelná izolace  

NP   nadzemní podlaží 

P + D   pero + drážka 

p. č.   parcela číslo 

kce   konstrukce 

Sb.   sbírky (zákonů) 

Tl.   tloušťka [mm] 

U   součinitel prostupu tepla [W*m 2*K 1] 

ŽB   železobeton 
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1. DOKUMENTACE STAVBY  

 

 POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

 

1.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

1.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1.1.1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, POPIS OBJEKTU 
 

Název stavby:   Základní škola, Hukvaldy 

Investor:    Obec Hukvaldy 

Místo stavby (ulice):   Rychaltice 1, Hukvaldy 

Parcelní číslo:   st. 1/1, 400/1, 400/2, 400/3, 649, 652/2 

Katastr:    Hukvaldy 

Kraj:     Moravskoslezský 

Zpracovatel:    Bc. Radomíra Hyklová  

 

Základní škola se nachází na Hukvaldech, v části 

obce Rychaltice, č.p. 1. Stávající objekt je dvoupodlažní budova             

s podsklepením. V 1. podzemním podlaží je kotelna a nevyužité sklepní 

prostory. V 1. nadzemním podlaží je vstupní hala, chodba, schodiště, 

ředitelna, kancelář zástupce ředitele, sborovna, WC zaměstnanců, šatny, 

místnost školníka, knihovna, 3 kabinety a 1 třída. V 2. nadzemním 

podlaží jsou 4 třídy, WC dívek, WC chlapců, chodba, výlez na půdu, 

místnost pro uklízečky a balkón. 

Účelem rekonstrukce je přistavět 3. nadzemní podlaží a tyto 

prostory využít pro dvě družiny, třídu pro modelářský a výtvarný 



 3 

kroužek, třídu pro dramatický kroužek a prostory k lašským tancům    

pro místní taneční soubor Lašánek. Pro zlepšení tepelné pohody 

v objektu je navržena výměna oken, vstupních a balkónových dveří                 

a zateplení celého objektu. Celý objekt bude odizolován chemickou 

infuzní clonou. Dále se v 1. podzemním podlaží demontuje pomocné 

ocelové schodiště, vytvoří se nové železobetonové schodiště                 

do 1. nadzemního podlaží a vymění se v celém podlaží podlahy včetně 

zateplení. V 1. nadzemním podlaží se zastropí prostor                         

nad demontovaným schodištěm a tím dosáhneme zvětšení podlahové 

plochy šaten. V 2. nadzemním podlaží je navržena nová podlaha 

balkónu. V celém objektu budou zrekonstruovány sociální zařízení 

včetně obkladů a dlažby.   

 

1.1.1.1.2 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 

 

Základní škola je vzdálená 7,25 m od hlavní komunikace. 

V zadní části pozemku se nachází 6 stromů – kaštanů. Celý pozemek    

je zatravněný, kolem školy je stávající chodník ze zámkové dlažby. 

Čelní strana objektu je jihozápadní. Objekt splňuje všechny podmínky 

dané regulačním plánem.  

 

Půdorys stávajícího objektu i nově navrhovaného řešení             

je členitý s valbovou střechou se sklony 30° a 40°. Objekt má jedno 

podzemní a dvě nadzemní podlaží. V novém řešení je přistaveno třetí 

nadzemní podlaží rovněž s valbovou střechou se sklony 30° a 40°. 

 

Do základní školy se vstupuje z jihozápadní strany                     

na mezipodestu, ze které se dostaneme do 1. podzemního podlaží,        

ve kterém jsou nové sklepní prostory a kotelna  nebo  do 1. nadzemního 

podlaží  na chodbu. Naproti se nachází šatny pro děti, vlevo další šatna 
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pro děti, ředitelna, kancelář zástupce ředitele, místnost školníka, 

kabinet, sborovna a WC pro zaměstnance, vpravo pak šatna pro děti, 

třída, 2 kabinety, knihovna a WC pro zaměstnance. Po schodech nahoru        

se dostaneme do 2. nadzemního podlaží, kde se nachází vlevo 2 třídy, 

kabinet, WC a umývárna pro chlapce, vpravo 2 třídy, kabinet,              

WC a umývárna pro dívky.  

 

Do 3. nadzemního podlaží se dostaneme po nově navrženém 

schodišti, kde vlevo je družina, kabinet, třída pro dramatický kroužek    

a kroužek lašských tanců, WC a umývárna pro chlapce, vpravo pak 

družina, kabinet, třída pro modelářský a výtvarný kroužek, WC              

a umývárna pro dívky. 

 

                       Provozní a dispoziční řešení 

1. PP      sklepní prostory, kotelna 

 

1. NP   vstupní hala, chodba, schodiště, ředitelna, kancelář zástupce 

ředitele, sborovna, WC zaměstnanci, šatny, místnost školníka, 

knihovna, 3 kabinety a 1 třída. 

 

2. NP    4 třídy, WC dívky, WC chlapci, chodba, místnost                  

pro uklízečky    a balkón. 

 

3. NP   2 družiny, WC dívky, WC chlapci, chodba, výlez na půdu,          

2 kabinety, 1 třída pro hudební a dramatický kroužek, 1 třída               

pro výtvarný a modelářský kroužek. 
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1.1.1.1.3 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ 

PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, 

OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

 

Zastavěná plocha:                       592 m2 

 

Obestavěný prostor:               10 195 m3 

 

Celková plocha pozemků:       1 875 m2  

 

Procento zastavěnosti:                  32 % 

 

1.1.1.1.4 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, 

JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU 

A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

 

U původního objektu jsou nosné zdivo i příčky zděné z cihel 

plných pálených. Stropy jsou z CSD – Hurdis 1 s rovnými čely. Střecha                   

je valbová se sklony 30° a 40°. Krov je řešen stojatou stolicí. Hlavní 

schodiště je železobetonové uložené do přilehlých zdí, pomocné 

schodiště je točité ocelové. 

 

Přístavba 3. nadzemního podlaží je zděná z tvárnic Ytong (nosné 

zdi i příčky). Stropy jsou řešeny jako železobetonové stropní desky. 

Střecha je valbová se sklony 30° a 40°. Krov je novodobý.  

 

Zemní práce  

Kolem objektu se provede odkop zeminy k základové spáře    

pro zateplení spodní stavby objektu. Zemina se zachová pro zpětné 

zasypání výkopu. 
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Základy 

Základní škola je založena na základových pásech z prostého 

betonu. Z důvodu zateplení spodní stavby se provede nový        

podkladní beton tl. 100 mm, který bude zespodu zateplený                 

EPS Perimetr. Na podkladní beton bude provedený penetrační nátěr AlP 

a položený asfaltový pás Glastek 40 speciál minerál, na který bude 

provedená betonová mazanina tl. 100 mm s ocelovou svařovanou sítí                          

150 x 150 x 5 mm. 

 

                                  Svislé konstrukce 

Zdivo je z cihel plných pálených. Obvodové zdivo je tl. 450 mm 

a 600 mm. Vnitřní nosné zdivo je tl. 300 mm a příčky tl. 150 mm.  

 

Obvodové a vnitřní nosné zdivo 3. nadzemního podlaží              

bude vyzděno z přesných tvarovek Ytong P4  550 na tenkovrstvou 

zdící maltu. Příčky budou vyzděny z přesných příčkovek Ytong          

P4  550 na tenkovrstvou zdící maltu.  

 

Konstrukční výška 1.PP je 4 030 mm, 1. NP 5 120 mm,            

2. NP 4 600 mm a 3. NP 3 750 mm. 

 

Vodorovné konstrukce  

Stropní konstrukce stávajícího objektu jsou z CSD – Hurdis 1 

s rovnými čely. Tloušťka stropu je 200 mm. Podesty a mezipodesty 

jsou železobetonové tl. 200 mm. Nad 2. nadzemním podlažím               

je dřevěný trámový strop s rovným podhledem tl. cca 355 mm.          

Ten bude demontován. 

 

Stropní konstrukce nad 2. nadzemním podlažím a 3. nadzemním 

podlažím jsou navrženy jako  železobetonové tl. 200 mm.  
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Zastřešení 

Stávající střecha je valbová se sklony 30° a 40°. Krov je řešen 

stojatou stolicí. Krytina je z ražených drážkových tašek. Celý krov 

včetně krytiny bude demontován. Nad místnostmi 2.04, 2.05, 2.14           

a 2.15 je plochá střecha se sklonem 2%. Ta bude také demontována. 

 

Nově navržená střecha je valbová se sklony 30° a 40°.        

Vaznice jsou z ocelových válcovaných nosníků I 180, které jsou 

podepřeny ocelovými sloupky 2 x U 120. Pozednice jsou dřevěné trámy 

160 x 140 mm, které budou zakotveny do obvodové zdi ocelovými 

kotvami (průměr = 12 mm, délky 240 mm). Na pozednicích a vaznicích 

budou položeny dřevěné krokve.  

 

Skladba nové střešní konstrukce: 

 střešní krytina Bramac 

 střešní dřevěné latě 

 střešní dřevěné kontra latě 

 HI – Jutafol N 110 

 dřevěné bednění tl. 24 mm 

 dřevěné krokve 140 x 160 mm 

 

Nově navržená plochá střecha nad místnostmi 2.04, 2.05, 2.14   

a 2.15 má sklon 2%. Střecha je navržena jako jednoplášťová, plochá, 

nepochůzí. Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová stropní 

deska tl. 200 mm. Na ní bude provedeno toto vrstvení: 

 Parozábrana – Bitalbit S 

 Asfaltový nátěr za horka – AOSI 

 TI DEKTRADE – spádové klíny polydek EPS               

s nakašírovaným asfaltovým pásem typu S                        

tl. 200 – 300 mm 

 HI – SBS modifikovaný asfaltový pás S – ELASTEK 

40 speciál dekor     

Střešní voda bude svedena měděnými půlkulatými žlaby profilu 

160 mm, a svody profilu 100 mm do stávající dešťové kanalizace.  
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.   Komíny 

Stávající komíny jsou jednoprůduchové nevyhovující na plynná 

paliva vyzděné ze šamotových cihel.  

Komíny budou nově vyvložkovány nerezovou komínovou 

vložkou. Komíny budou dozděny do výšky 18 180 mm. 

 

                                    Podlahy a podlahové konstrukce – skladby  

Podlahy v 1. nadzemním podlaží a 2. nadzemním podlaží 

zůstávají původní. V 1. podzemním podlaží a v sociálních zařízeních 

budou provedeny nové podlahy. V jednotlivých místnostech jsou 

nášlapné vrstvy uvedené v legendě místností ve výkresech půdorysů. 

Skladby původních podlah jsou uvedeny v poznámkách ve výpisu 

skladeb ve výkresu řezu A  A´  stávající stav, skladby nových podlah 

jsou uvedeny v poznámkách ve výpisu skladeb ve výkrese                          

řezu A A´  nový stav. 

 

Skladby nových podlah: 

Skladba podlahy A 

Koberec + lepidlo tl. 10 mm 

Betonová mazanina se svařovanou sítí tl. 50 mm 

Nepískovaná lepenka 

Zvuková izolace – ISOVER EPS Rigifloor 4 000 tl. 40 mm 

Celková tl. 100 mm 

 

Skladba podlahy B 

Keramická dlažba + lepidlo tl. 10 mm 

Betonová mazanina se svařovanou sítí tl. 50 mm 

Nepískovaná lepenka 

Zvuková izolace – ISOVER EPS Rigifloor 4 000 tl. 40 mm 

Celková tl. 100 mm 
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Skladba podlahy C 

PVC + lepidlo tl. 10 mm 

Betonová mazanina se svařovanou sítí tl. 50 mm 

Nepískovaná lepenka 

Zvuková izolace – ISOVER EPS Rigifloor 4 000 tl. 40 mm 

Celková tl. 100 mm 

 

Skladba podlahy D 

Cementový potěr tl. 20 mm 

Celková tl. 20 mm 

 

Skladba podlahy E 

Keramická dlažba + lepidlo tl. 10 mm 

Celková tl. 10 mm 

 

Skladba podlahy F 

Terasové kazety tl. 20 mm 

HI – Jutafol  

Betonová mazanina tl. 25 mm 

Tepelná izolace – ISOVER EPS Rigifloor 4 000 tl. 55 mm 

Celková tl. 100 mm 

 

Konstrukce spojující různé úrovně 

Schodiště je ve stávajícím objektu železobetonové uložené             

do přilehlých zdí. 

 

Schodiště do 3. nadzemního podlaží je nové železobetonové 

z betonu C 20/25. Schodiště má 32 stupňů, 2 nástupní ramena,              

1 výstupní rameno. Šířka schodišťového stupně je 300 mm, výška         

160 mm. Šířka nástupního schodišťového ramene je 2 150 mm, šířka 

výstupního schodišťového ramene je 2 310 mm.  

 

Po obou stranách ramene jsou navrženy madla ve výšce          

900 mm. Šířka podesty je 3 200 mm.  
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Úprava povrchů vnitřních  

Ve stávajícím objektu jsou všechny omítky vápenné bílé,              

ty budou zachovány.  

 

Nové omítky ve 3. nadzemním podlaží budou Baumit – jemná 

štuková omítka. Tato omítka bude také použitá při opravách stávajících 

omítek např. po vybourání otvorů.   

 

Ve všech hygienických prostorech bude proveden nový 

keramický obklad. 

 

Úprava povrchů vnějších 

Obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS – typ stomix alfa perimetr tl. 100 mm, který bude 

připevněn pomocí hmoždinek EJOT IDK – T plastový trn. Omítka 

Baumit open top je vyztužená Baumit armovací tkaninou – barva: 

Princess 3009.   

 

Výplně otvorů  

V celém objektu budou demontována všechna původní okna, 

včetně vnějších i vnitřních parapetů, vstupní i balkónové dveře,        

které nesplňují tepelně technické požadavky. 

V celém objektu jsou navržena plastová okna Vekra Prima. 

Okna jsou 5 – ti komorová s izolačním trojsklem (Uw = 0,7 W/m2K 1). 

Barva oken je z exteriéru rubínová červeň, z interiéru bílá. 

 

Vstupní dveře budou navrženy od firmy Vekra. Zasklení dveří 

budou z bezpečnostního skla. Součinitel prostupu tepla                           

Uw = 1,1 W/m2K 1. Barva dveří je z exteriéru rubínová červeň,     

z interiéru bílá. 
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Izolace proti vodě  

Na podkladní beton tl. 100 mm, který bude zespodu zateplený 

EPS Perimetr se provede hydroizolace – Glastek 40 speciál mineral. 

 

Tepelné izolace 

Podkladní beton je zateplený EPS Perimetr tl. 100 mm.  

 

Zateplení budovy bude opatřeno kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS – typ stomix alfa perimetr tl. 100 mm, který bude 

upevněn pomocí hmoždinek EJOT IDK – T plastový trn.  

 

Na stropě v posledním podlaží je vložená tepelná izolace Isomer 

EPS Rigifloor 4 000 tl. 120 mm. 

 

Do podlahy je navržena tepelná izolace, která plní zároveň 

funkci zvukové izolace  ISOVER EPS Rigifloor 4 000.  

 

Klempířské práce 

Klempířské výrobky jsou součástí navrhované stavby.           

Patří zde oplechování parapetu, oplechování atiky, oplechování výlezu 

na střechu.  

 

Zámečnické práce 

Zámečnické výrobky jsou součástí navrhované stavby.          

Patří zde dvířka do instalační šachty, výlez na střechu, střešní vpusť, 

zábradlí vnitřního schodiště.  

 

1.1.1.1.5 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

 
 Celý objekt bude splňovat veškeré požadavky na tepelně 

technické vlastnosti, především požadavky normy Tepelná 

ochrana budov ČSN 730540 – 2 (2011) a měrnou energetickou 
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spotřebu dle Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu            

č. 148/2008 Sb. 

 

1.1.1.1.6 ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM              

NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKO  GEOLOGICKÉHO               

A  HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

 

Základní škola je založena na základových pásech 

z prostého betonu. Z důvodu zateplení spodní stavby se provede 

nový podkladní beton tl. 100 mm, který bude zespodu zateplený 

EPS Perimetrem. Na betonovou desku bude položen asfaltový 

pás Glastek 40 speciál mineral, na který bude provedena 

betonová mazanina tl. 100 mm se svařovanou sítí                          

150 x 150 x 5 mm. 

 

1.1.1.1.7 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH 

ÚČINKŮ 

 

Negativní účinky stavby a jejich zařízení na životní 

prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, 

vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 

komunikací a zastínění budov nepřekračují  limity uvedené        

v příslušných předpisech. 

 

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení 

životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem                 

a prašností při provádění stavebních činností. Dodavatel               

musí zajistit  pravidelné čištění vozovky od nečistot 

způsobených staveništní dopravou. V době od 22.00 do 6.00 

hod. musí být dodržován noční klid. 

 

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především zbytky 

stavebních materiálů – dřevo, betonová drť, cihelný materiál, 
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asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad bude 

tříděn a odvážen na skládku. 

 

Odpad z provozu objektu bude tříděn, ukládán                    

do popelnicových nádob, kontejnerů nebo plastových pytlů         

a jeho svoz bude zajištěn příslušnou obcí nebo městem                  

dle konkrétního místa organizací, která zajišťuje likvidaci 

domovního a komunálního odpadu. Splaškové vody                    

jsou odvedeny do kanalizace. 

 

1.1.1.1.8 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Byla provedena vizuální prohlídka stavby. 

 

napojení na dopravní infrastrukturu  

Vstup na pozemek je z hlavní komunikace. Kolem školy              

je proveden chodník s napojením na vedlejší komunikaci               

přes lávku. Zpevnění vjezdu je provedeno zámkovou dlažbou.          

 

napojení na technickou infrastrukturu    

Zajištění dodávky vody, kanalizace a elektřiny                        

je provedené napojením na veřejné sítě.  Všechny sítě                     

jsou stávající. 

 

1.1.1.1.9 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ 

OPATŘENÍ 

 

Stavba je  chráněna hydroizolacemi proti zemní vlhkosti 

a povětrnostními vlivy, celý objekt a jeho nové části                          

jsou opatřeny tepelnými izolacemi  v souladu s normovými 

hodnotami. 
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1.1.1.1.10 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ                        

NA VÝSTAVBU 

 

Rekonstrukce základní školy je v souladu z hlediska 

dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu, nachází 

se v území vymezeném územním plánem. 

 

1.1.1.2 VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

Doloženo v samostatné příloze. 

 

01 Situace 

02 Výkres základů 

03 Půdorys 1. podzemního podlaží – stávající stav, bourací práce 

04 Půdorys 1. podzemního podlaží – nový stav 

05 Půdorys 1. nadzemního podlaží – stávající stav, bourací práce 

06 Půdorys 1. nadzemního podlaží – nový stav  

07 Půdorys 2. nadzemního podlaží – stávající stav, bourací práce 

08 Půdorys 2. nadzemního podlaží – nový stav 

09 Půdorys 3. nadzemního podlaží – nový stav 

10 Stropní konstrukce nad 2. NP – stávající stav, bourací práce 

11 Stropní konstrukce nad 2. NP – nový stav 

12 Výkres střechy – stávající stav, bourací práce 

13 Výkres střechy – nový stav 

14 Řez A A – stávající stav, bourací práce 

15 Řez A A – nový stav 

16 Severovýchodní, jihozápadní pohled – stávající stav, bourací práce 

17 Jihovýchodní pohled – stávající stav, bourací práce 

18 Severozápadní pohled – stávající stav, bourací práce 

19 Severovýchodní, jihozápadní pohled – nový stav 

20 Jihovýchodní pohled – nový stav 

21 Severozápadní pohled – nový stav 
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1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1.1.1 STAV STAVBY PŘI PŘEDÁNÍ DODAVATELI, KTERÝ BUDE 

PROVÁDĚT BOURACÍ PRÁCE 

 

Pracoviště přebírá hlavní stavbyvedoucí nebo jeho pověřený zástupce. 

 

Při předání a převzetí pracoviště bude sepsán protokol a záznam veden    

i ve stavebním deníku. Vše bude řádně podepsáno všemi oprávněnými              

a zúčastněnými zástupci. 

 

Před zahájením bouracích prací se provede řádný úklid a vyčištění 

pracoviště. Při bouracích pracích bude prostor pod nimi zcela vyloučen             

z provozu. 

 

1.1.2 OBVOD A ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY                 

NA STAVENIŠTĚ 

Staveniště v prostoru výstavby bude na jeho hranici ohrazeno, provede 

se montáž rozebíratelného oplocení, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení 

a osob. Na viditelných místech zhotovitel stavby umístí výstražné tabule 

upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru staveniště.  

Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude           

dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu 

nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ve znění předpisu č. 405/2004 Sb.  
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Obr. č. 1. Schéma staveniště během bouracích prací 

 

1.1.3 VÝZNAMNÉ NADZEMNÍ A PODZEMNÍ SÍTĚ TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY A JEJICH ODPOJOVACÍ BODY 

 

Do technické infrastruktury se nebude zasahovat. 
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1.1.4 OPATŘENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ OSOB 

 

Prostory staveniště musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob.          

Po dobu bouracích prací nedojde ke zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

může způsobit pouze hluk a prašnost při provádění některých stavebních 

činností. V době od 22.00 do 6.00 hod. musí být dodržován noční klid. 

 

1.1.5 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci (dle nařízení vlády č. 178/2001                

a č. 523/2002, zákon č. 258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých 

souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy        

o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení 

hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu Nařízení 

vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku            

a vibrací).   

V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích 

v návaznosti na  zákon č. 309/2006, kterým se upravují  další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích                  

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci).  

V návaznosti k zákonu č. 309/2006 Sb. se postupuje také                         

podle prováděcích právních předpisů:  

 nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost              

a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky                  

nebo do hloubky  
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 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky            

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů              

a nářadí.  

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem 

zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu 

konstrukce, strojů nebo zařízení. Nepředpokládá se provádění prací                 

za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, nebezpečném prostoru          

a extrémních klimatických podmínkách.  

Staveniště v prostoru výstavby bude na jeho hranici ohrazeno,  aby byla 

zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při stavebních pracích za snížené 

viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení.  Na viditelných 

místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby 

a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám            

do prostoru staveniště.   

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Zadavatel stavby zajistí dle zákona č. 309/2006 Sb. §15, odst. (2),        

aby před zahájením prací na staveništi byl koordinátorem pro realizaci stavby 

vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

aktualizován dle technologických postupů vybraného zhotovitele                       

a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli.   

 

1.1.6 ZPŮSOB OCHRANY A VYMEZENÍ OHROŽENÉHO PROSTORU 

 

Vzhledem k tomu, že objekt není oplocený, bude navrženo provizorní 

oplocení. Staveniště bude osvětleno provizorním osvětlením. 

 

Ohrožený prostor bude 3 m od objektu.  
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1.1.7 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                          

PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STAVBY 

Veškeré vzrostlé dřeviny, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti 

objektu školy, nesmí být narušeny nebo poškozeny prováděním bouracích prací 

a je nutno je chránit. Proto se před zahájením bouracích prací budou kmeny 

dřevin chránit vytvořením dřevěného bednění kolem každého kmenu, 

v souladu s ČSN/DIN 18920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci      

při stavebních činnostech.  

Při realizaci se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových 

vod ropnými ani jinými nebezpečnými látkami.  

 

1.1.8 ORIENTAČNÍ LHŮTY BOURACÍCH PRACÍ A PŘEHLED 

ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ 

  

Předpokládaná doba bourání střechy je 5 dní a bourání stropu                  

nad druhým nadzemním podlažím 5 dní. 

 

1.1.9 ZAJIŠTĚNÍ SAMOSTATNÝCH PŘÍVODŮ ENERGIÍ PRO BOURACÍ 

PRÁCE 

 

Po dohodě s investorem bude zajištění samostatných přívodů energií 

pro bourací práce ze stávající budovy. 

 

1.1.10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ, 

JMENOVITĚ S NEBEZPEČNÝM ODPADEM A ZPŮSOB JEHO 

DOPRAVY, RECYKLACE A ULOŽENÍ (PLÁN NAKLÁDÁNÍ 

S ODPADEM). 

 

Směsný odpad na stavbě neobsahuje azbest ani nebezpečné látky. 

Veškeré vybourané materiály  se budou skladovat v kontejnerech,      

které se po naplnění odvezou na místní skládku odpadů, viz obr. č. 1.  
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Tab. č. 1: Druhy odpadů, podle katalogu odpadů 

Kód dle katalogu 

odpadů 
Název druhu odpadu dle katalogu odpadů 

Kat. 

odpadu 

17 01 01 Beton O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo O 

17 03 02 Asfaltové směsi– izolace s obs. asfaltu (IPA, asfaltová lep.) O 

17 04 03 Ocel O 

17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 

 

Tab. č. 2: Množství odpadu vzniklého při bourání střechy a stropu nad 2. nadzemním    

podlažím 

Kód dle katalogu 

odpadů 
Množství odpadu (t) 

Počet % z celkového 

množství  

Metoda zjištění 

množství odpadu 

17 01 01 32,23 13,85 Výpočtem 

17 01 03 35,64 15,33 Výpočtem 

17 02 01 61,588 26,5 Výpočtem 

17 03 02 0,156 0,07 Výpočtem 

17 04 03 0,132 0,06 Výpočtem 

17 09 04 102,714 44,19 Výpočtem 

Množství odpadu 

celkem: 

232,46 100%  

 

1.2 SITUACE 

 

   Je doložena samostatně v přílohách. Viz výkres č. 1. 
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2 DOKUMENTACE ODSTRAŇOVANÝCH STAVEB 

 

2.1 TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ 

 

2.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

2.2.1.1 POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY, PŘIPADNÝ 

POPIS  A HODNOCENÍ STAVU JEJÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU 

 

Objekt školy je třípodlažní budova. Zastavěná plocha objektu je 592 m2. 

Konstrukční výška 1. PP je 4 030 mm, 1. NP 5 120 mm a 2. NP 4 600 mm. 

Založení objektu je provedeno základovými pásy z prostého betonu. Obvodové 

zdivo je z cihel plných pálených P 20 na maltu vápenocementovou. 

 

Stropní konstrukce je tvořena jako dřevěný trámový strop s rovným 

podhledem. Tloušťka stropů je cca 355 mm. Konstrukční výška podlaží                   

je 4 600 mm.  

 

Střecha je valbová se sklony 30° a 40°. Krov je řešen stojatou stolicí. 

Krytina je z ražených drážkových tašek. 

Střecha nad 2. NP místnosti 2.04, 2.05, 2.14 a 2.15 je plochá                 

se sklonem 2%. 

 

2.2.1.2 VÝSLEDKY PRŮZKUMU STÁVAJICÍHO STAVU 

BOURANÝCH A SOUSEDNÍCH STAVEB 

 

Před zahájením bourání stropu se provede sonda                        

v místnosti 1 (viz obr. č. 3), aby se zjistila skutečná skladba konstrukce. 

Sondu navrhuji proto, aby se ověřila popisovaná konstrukce. 
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2.2.1.3 ROZMĚRY A JAKOST MATERIÁLŮ HLAVNÍCH 

KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ 

 

Stropní konstrukce se skládá z: 

 podlaha – dřevěná prkna 120 x 25 mm,  

 záklop – dřevěná prkna tl. 25 mm,  

 dřevěný stropní trám 200 x 260 mm,  

 podbití – dřevěná prkna tl. 25 mm,  

 omítka na rákosování 20 mm. 

 

Konstrukce krovu je složena z: 

 dřevěný vazní trám 240/180,   

 dřevěné krokve 140/160,  

 dřevěné vaznice 140/160,  

 sloupky 160/160,  

 kleštiny 80/160, 

 pásky 120/120, 

 rozpěry 160/180. 

 

Střešní plášť je složen z: 

 střešní krytina – krytina z ražených drážkových tašek,   

 střešní dřevěné latě 50/50,  

 u okapní části – podbití – dřevěná prkna tl. 20 mm. 

 

Plochá střecha se skládá z: 

 škvárobeton – ve spádu 2 %, 

 cementový potěr tl. 20 mm , 

 asfaltový pás. 

 

2.2.1.4. UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ, NEOBVYKLÉ KONSTRUKCE, 

KONSTRUKČNÍ DETAILY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APOD. 

 

Není předmětem diplomové práce. 
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2.2.1.5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ, KTERÉ        

BY MOHLY MÍT VLIV NA STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, 

RESP. KONSTRUKCE SOUSEDNÍCH STAVEB 

 

Není předmětem diplomové práce. 

 

2.2.1.6. NÁVRH POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ A VYMEZENÍ 

OHROŽENÉHO PROSTORU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

A) Je navržen technologický postup bourání valbové střechy            

se sklony 30° a 40°. Krov je řešený jako stojatá stolice. Krytina je 

z ražených drážkových tašek. 

 

Návrh složení pracovní čety: 

 2 vedoucí čety 

 4 stavební dělníci 

 2 pomocní dělníci 

 

 

Obr. č. 2. Schéma konstrukce bouraného krovu  půdorys 

 

1) Demontáž hromosvodů 

Hromosvod bude demontován a uložen do kontejneru 

určeného pro ocel. 
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2) Demontáž okapů, svodů a oplechování  

Okapy, svody a oplechování budou demontovány        

a uloženy do kontejneru určeného pro ocel. 

 

3) Demontáž krytiny 

Krytina je tvořena raženými drážkovými taškami. 

Jako první se demontují hřebenáče, následně střešní tašky. 

Tašky se odstraňují od hřebene směrem k okapu. 

 

Střešní tašky se budou shazovat shozy a budou 

uloženy do kontejneru určeného pro směsný odpad. 

 

4) Demontáž střešních latí a okapních háků 

Nejprve se demontují dřevěné střešní latě,                

po dokončení se demontují okapní háky. Dřevěné střešní latě 

budou uloženy do kontejneru určeného pro dřevo, okapní 

háky budou uloženy do kontejneru určeného pro ocel. 

 

5) Demontáž krokví z prázdných vazeb a provizorní 

zavětrování plných vazeb.  

Demontují se krokve z prázdných vazeb, které             

jsou osazeny na pozednicích a vaznicích. Provede                

se provizorní zavětrování plných vazeb. Dřevěné krokve 

budou rozřezány, svezeny stavebním výtahem a uloženy      

do kontejneru  určeného pro dřevo. 

 

6) Demontáž plných vazeb 

Nejprve se sesadí nárožní krokve, následně krokve 

plných vazeb. Poté se odjistí vaznice pásky, které se odstraní 

a následně se demontují vaznice. Odstraníme provizorní 

zavětrování a následuje demontáž jednotlivých plných 

vazeb. Nejprve odstraníme kleštiny, poté sloupky. Dřevěné 

krokve, vaznice, pásky, kleštiny a sloupky budou rozřezány, 
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svezeny stavebním výtahem a uloženy do kontejneru 

určeného pro dřevo. 

 

      

 

Obr. č. 3. Schéma konstrukce bouraného krovu  řez 

 

7) Demontáž pozednice 

Pozednice bude demontována, rozřezána, svezena 

stavebním výtahem a uložena do kontejneru určeného           

pro dřevo. 

  

8) Vyčištění a příprava staveniště pro bourání střešní 

konstrukce. 

 

B) Je navržen technologický postup bourání ploché  střechy             

se sklonem 2%.  

 

Návrh složení pracovní čety: 

 2 vedoucí čety 

 4 stavební dělníci 

 2 pomocní dělníci 
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Obr. č. 4. Schéma vymezení plochých střech 

 

1) Demontáž oplechování atiky 

Oplechování bude demontováno a uloženo               

do kontejneru určeného pro ocel. 

 

2) Demontáž krytiny. 

Krytina je tvořena z asfaltového pasu. Střešní krytina 

bude odstraněna shozy a bude uloženého do kontejneru 

určený pro směsný odpad. 

 

3) Odstranění cementového potěru a škvárobetonu. 

Tyto vrstvy se vysekají, odstraní shozy a uloží              

do kontejneru určeného pro směsný odpad. 

 

4) Vyčištění a příprava staveniště pro bourání střešní 

konstrukce. 
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C) avrhuji technologický postup bourání dřevěného trámového    

stropu s rovným podhledem. Tloušťka stropů je cca 355 mm. 

Konstrukční výška podlaží je 4 600 mm. 

 

Návrh složení pracovní čety: 

 2 vedoucí čety 

 4 stavební dělníci 

 2 pomocní dělníci 

 

 

Obr. č. 5. Schéma konstrukce bouraného stropu včetně proudu postupu bouracích prací. 

 

1) Odstranění podlahy 

Jako první se odstraní dřevěná podlaha – dřevěná 

prkna tl. 25 mm a prkenný záklop – dřevěná prkna tl. 25 mm 

pomocí páčidla.  

 

Dřevěná prkna budou demontovány a uloženy          

do kontejneru určeného pro dřevo. 

 

2) Odstranění škvárového násypu 

Po odstranění podlahy se lopatou vybere škvárový 

násyp, který bude odstraňován shozy a uložen do kontejneru 

určeného pro směsný odpad. 
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3) Odstranění rákosové omítky a podbití. 

Poté se z lešení nahrubo oseká omítka a páčidlem      

se odstraní rákosování a podbití   dřevěná prkna tl. 25 mm.   

 

Rákosová omítka se bude odstraňovat shozy                   

do kontejneru se směsným odpadem, dřevěná prkna budou 

uloženy do kontejneru určeného pro dřevo. 

 

4) Odstranění nosné konstrukce stropu 

Uvolní se dřevěný trám z kapsy ve zdivu. Dřevěné 

stropní trámy 200/260 mm se nadále používat nebudou, 

tudíž se rozřežou pilou na menší kusy, svezou se stavebním 

výtahem a  uloží do kontejneru určený pro dřevo. V místě 

uložení stropních trámů se odstraní dubové podložky pomocí 

páčidla, odstraní se shozy a budou uloženy do kontejneru 

určeného pro dřevo. 

                    

Obr. č. 6. Dřevěný trámový strop s rovným podhledem 

1   čistá podlaha, 2 – hrubá podlaha, 3 – trám, 4 – podbití, 5 – omítka,  

6 – lišta, 7 – zdivo, 8 – impregnovaná dřevěná podložka  

 

 
Veškeré vybourané materiály se budou skladovat 

v kontejnerech, které se po naplnění odvezou na místní skládku odpadů.  
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2.2.1.7         ÚPRAVY ZJIŠTĚNÝCH PODZEMNÍCH PROSTORŮ 

 

Není předmětem diplomové práce. 

 

2.2.1.8 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH                          

A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ      

ČI PROSTUPŮ 

 

Není předmětem diplomové práce. 

 

2.2.1.9      NUTNÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY 

Z HLEDISKA TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY 

 

Před zahájením bouracích prací bude postaveno vnitřní lešení na 

podlaze v 2. nadzemním podlaží a stavební výtah. Pro lepší manipulaci 

s drobným odpadem byly navrženy 2 shozy (viz obr.č. 1.). 

Na vnitřní lešení budou použity vysunutelné kozy trubkové, 

pracovní podlaha bude z dřevěných prken. Lešení bude postaveno        

ve 2. nadzemním podlaží do výšky 2,9 m v každé místnosti. 

 

2.2.1.10 SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH   

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ PŘI ZVLÁŠTNÍCH 

POSTUPECH (NAPŘ. POUŽITÍ TRHACÍCH PRACÍ) 

 

Není předmětem diplomové práce. 

 

2.2.1.11 ROZSAH A ZPŮSOB ODPOJENÍ TECHNOCKÉ  

INFRASTRUKTURY A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ VE STAVBĚ               

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ 

 

Před zahájením bouracích prací se musí vypustit voda, odpojit 

elektřina a plyn, odpojit hromosvod. 
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Dále se musí objekt vyklidit, aby byl připraven na provádění 

bouracích prací. 

 

2.2.1.12. SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A  

    OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. 

Musí splňovat požadavky: 

 

 Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( BOZP ). 

 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci                

na staveništích. 

 

Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven 

svévolně žádnému nebezpečí, aby nedošlo k úrazu. 

 

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. 
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2.2.1. VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

01 Situace 

02 Výkres základů 

03 Půdorys 1. podzemního podlaží – stávající stav, bourací práce 

04 Půdorys 1. podzemního podlaží – nový stav 

05 Půdorys 1. nadzemního podlaží – stávající stav, bourací práce 

06 Půdorys 1. nadzemního podlaží – nový stav  

07 Půdorys 2. nadzemního podlaží – stávající stav, bourací práce 

08 Půdorys 2. nadzemního podlaží – nový stav 

09 Půdorys 3. nadzemního podlaží – nový stav 

10 Stropní konstrukce nad 2. NP – stávající stav, bourací práce 

11 Stropní konstrukce nad 2. NP – nový stav 

12 Výkres střechy – stávající stav, bourací práce 

13 Výkres střechy – nový stav 

14 Řez A A – stávající stav, bourací práce 

15 Řez A A – nový stav 

16 Severovýchodní, jihozápadní pohled – stávající stav, bourací práce 

17 Jihovýchodní pohled – stávající stav, bourací práce 

18 Severozápadní pohled – stávající stav, bourací práce 

19 Severovýchodní, jihozápadní pohled – nový stav 

20 Jihovýchodní pohled – nový stav 

21 Severozápadní pohled – nový stav 
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 VYHOD OCE Í VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČS  730540 2 (2007) 
 
 ázev konstrukce:   Obvodové zdivo Ytong 
 
 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:   55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  ázev vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]          Mi [ ] 
   1  Baumit jemná štuková omítka   0,001       0,800    12,0 
   2  Ytong P4 550   0,300       0,200    7,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil   0,100       0,037    70,0 
   4  Baumit vnější štuková omítka   0,015       0,800    12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČS  730540 2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  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 ČS  730540 2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,  ... POŽADAVEK JE SPL Ě . 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČS  730540 2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha  dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,17 C 
  dT10 < dT10,  ... POŽADAVEK JE SPL Ě . 
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 VYHOD OCE Í VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČS  730540 2 (2007) 
 
 ázev konstrukce:   Obvodové zdivo CP 
 
 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:   55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  ázev vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]           Mi [ ] 
   1  Omítka vápenná   0,015       0,870    6,0 
   2  Zdivo CP 1   0,450       0,800    8,5 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil   0,100       0,037    30,0 
   4  Baumit vnější štuková omítka   0,020       0,800    12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČS  730540 2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,931 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČS  730540 2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,  ... POŽADAVEK JE SPL Ě . 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČS  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: 0,060 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0046 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,7393 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPL Ě . 
  Mc,a < Mc,  ... 3. POŽADAVEK JE SPL Ě . 
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 VYHOD OCE Í VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČS  730540 2 (2007) 
 
 ázev konstrukce:   podlaha na zemině 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    5,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:    5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  ázev vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]           Mi [ ] 
   1  Dlažba keramická   0,020       1,010    200,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo  0,001       0,600      50,0 
   3  Beton hutný 1   0,100       1,300      20,0 
   4  Glastek 40 speciál minerál   0,002       0,160                       20000,0 
   5  EPS Perimetr  0,100       0,037      30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČS  730540 2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,919 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČS  730540 2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,34 W/m2K 
  U < U,  ... POŽADAVEK JE SPL Ě . 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČS  730540 2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,86 C 
  POŽADAVEK JE SPL Ě . 
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 VYHOD OCE Í VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČS  730540 2 (2007) 
 
 ázev konstrukce:   Stropní konstrukce nad 2. NP 
 
 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:   55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  ázev vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]           Mi [ ] 
   1  Baumit jemná štuková omítka  0,003       0,800      12,0 
   2  Železobeton 2   0,200       1,580                 29,0 
   3  Bitalbit S   0,0035       0,210         300000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil  0,120       0,037      30,0 
   5  Alkorplan 35 177   0,002       0,160           20000,0 
   6  Beton hutný 1   0,080       1,230      17,0 
   7  Potěr cementový   0,030       1,160      19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČS  730540 2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,934 
  
  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 ČS  730540 2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,28 W/m2K 
  U < U,  ... POŽADAVEK JE SPL Ě . 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČS  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: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0475 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPL Ě . 
  Mc,a < Mc,  ... 3. POŽADAVEK JE SPL Ě . 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHOD OCE Í VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČS  730540 2 (2007) 
 
 ázev konstrukce:   podlaha balkónu 
 
 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  ázev vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]           Mi [ ] 
   1  Omítka vápenná   0,010       0,870        6,0 
   2  CSD Hurdis 1   0,080       0,700        7,0 
   3  Železobeton 1   0,160       1,430      23,0 
   4  Bitalbit S   0,0035       0,210         300000,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil   0,055       0,037                 30,0 
   6  Beton hutný    0,025       1,230      17,0 
   7  Jutafol  0,0003       0,390         148275,0 
   8  Terasové kazety  0,020       1,230                            17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČS  730540 2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,879 
  
  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 ČS  730540 2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,52 W/m2K 
  U < U,  ... POŽADAVEK JE SPL Ě . 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČS  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 SPL Ě Y. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Detail základu 
Výstup z programu Area 2010  Izotermy 

 
 
  

Výstup z programu Area 2010 – Pole teplot 
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Detail zateplení stropu nad 2. nadzemním podlažím 
Výstup z programu Area 2010  Izotermy 

 

      
  
 
 
 
 

Výstup z programu Area 2010 – Pole teplot 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Základní škola 

Rychaltice 1, Hukvaldy 739 46 

Rychaltice, č.kat. 748307 

Obec Hukvaldy 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E mail 

Obec Hukvaldy 

Hukvaldy 3, 739 46 

558699213 / obec@hukvaldy.cz 

Charakteristika budovy  

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

11 783,0 m3 

Celková plocha A   součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

3 571,2 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,30 m2/m3 

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

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 2 344,5 0,28       (     ) 1,00 654,3 

Střecha 547,8 0,28       (     ) 1,00 153,4 

Podlaha 294,9 1,02        (     ) 0,26 77,1 

Otvorová výplň 384,0 0,70        (     ) 1,15 309,1 

Tepelné vazby                    (     )       357,1 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

Celkem 3 571,2    1 551,0 

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



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 551,0 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2�K) 0,43 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2�K) 0,60 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2�K) 0,79 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2�K) 1,39 

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) 0,24 

B – C 0,6�Uem,rq W/(m2�K) 0,48 

(C1 – C2) (0,75�Uem,rq) (W/(m2�K)) (0,60) 

C – D Uem,rq W/(m2�K) 0,79 

D – E 0,5�( Uem,rq + Uem,s) W/(m2�K) 1,09 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2�K) 1,39 

F – G 1,5�Uem,s W/(m2�K) 2,09 

Klasifikace: B  úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  19.11.2012 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Radomíra Hyklová 

IČ:   123456789 

Zpracoval: Bc. Radomíra Hyklová 

 

 

 

 

 

 

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 

Základní škola 
 

Rychaltice 1, Hukvaldy 739  

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 1 597,0 m
2
 stávající doporučení 

  Cl 

 
 

 
0,3 

 
 

0,  
 
 

1,0 

 

 

1,5 
 

 

2,0 
 

 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mimořádně nehospodárná 

 

 
 

      
 

 

    0,5  
 

 

      
 

 

      
 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

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

2
�K)                                                          Uem = HT / A 

0, 3       

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,30 m
2
/m

3
 

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

Uem 0,24 0,48 (0,60) 0,79 1,09 1,39 2,09 

Platnost štítku do 19.11.2022 

Datum vystavení štítku 19.11.2012 

Štítek vypracoval Radomíra Hyklová 
 

student 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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E) ZÁVĚR  

V diplomové práci jsem se zabývala rekonstrukci Základní školy v obci Hukvaldy. 

Byla provedena projektová dokumentace pro rekonstrukci základní školy – stavební část                  

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí, 

energetický štítek obálky budovy a technologický postup pro realizaci bouracích prací 

stávající střechy a stropní konstrukce nad 2. nadzemním podlažím.  

 

 

F) PODĚKOVÁ Í 

 

Tímto bych ráda poděkovala doc. Ing. Jaroslavu Solařovi, Ph.D. za odborné vedení            

a  předávání zkušeností z oblasti stavitelství od raných fází návrhu až po finální vypracování 

diplomové práce.  
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· 309/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

a vládní nařízení 

· č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky 

· 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Základní údaje – přesné příčkovky

značka pórobetonu P2-500 P4-500

Pevnost zdicích prvků v tlaku fb (EN 772-1) 2,8 4,2 N/mm2

Objemová hmotnost zdicích prvků v suchém stavu max. 500 500 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti (P = 50 %) λ10,dry 0,130 0,130 W/(m.K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λU 0,137 0,137 W/(m.K)

Faktor difuzního odporu μ 5/10 5/10 –

Měrná tepelná kapacita c 1,0 1,0 kJ/(kg.K)

Vlhkostní přetvoření, souč. smrštění  ε 0,2 0,2 mm/m

Přídržnost 0,3 0,3 N/mm2

Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva (ČSN EN 1991-1-1) 6,0 6,0 kN/m3

Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (ČSN EN 1996-1-1) 1,92 2,71 N/mm2

Technické vlastnosti – přesné příčkovky a zdivo

Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

rozměry  
příčkovek

š × v × d

mm

tl.  
zdiva

mm

tepelný 
odpor 

Rdry

m2.K/W

neprůzvuč-
nost
Rw

dB

požární 
odolnost

EIW

min

spotřeba 
malty 

na 1m2 zdiva 
HL/PD

kg/m2

směrná 
pracnost 

zdění

h/m3

počet  
kusů  

na
paletě

ks

obsah 
palety

m3

plocha 
zdiva 

na
paletě

m2

P4-500 50 × 249 × 599 50 0,38 – 30 0,8 8,00 156 1,163 23,40

P2-500 75 × 249 × 599 75 0,58 34 120 1,1 8,00 120 1,342 18,00

P2-500 100 × 249 × 599 100 0,77 37 120 1,4/1,1 5,50 90 1,342 13,50

P2-500 125 × 249 × 599 125 0,96 39 180 1,8/1,3 4,00 72 1,342 10,80

P2-500 150 × 249 × 599 150 1,15 41 180 2,1/1,5 3,20 60 1,342 9,00





15NOSNÉ PŘEKLADY

1) Výpočtová hodnota rovnoměrného zatížení včetně vlastní tíhy překladu.   

P4,4-600

typ

rozměry
š x v x d

mm

max. světlost
otvoru

mm

maximální
zatížení 1]

qd

kN/m

expediční
hmotnost

kg

požární
odolnost

min

NOP II/2/23 200 × 249 × 1 300 900 23   54 120

NOP III/2/21 200 × 249 ×1 500 1 100 21   62 120

NOP IV/2/15 200 × 249 × 1 750 1 350 15   73 120

NOP V/2/13 200 × 249 × 2 000 1 500 13   83 120

NOP II/3/23 250 × 249 × 1 300 900 23   68 120

NOP III/3/22 250 × 249 × 1 500 1 100 22   78 120

NOP IV/3/20 250 × 249 × 1 750 1 350 20   91 120

NOP V/3/17 250 × 249 × 2 000 1 500 17 104 120

NOP VI/3/14 250 × 249 × 2 250 1 750 14 117 120

NOP II/4/23 300 × 249 × 1 300 900 23   81 120

NOP III/4/22 300 × 249 × 1 500 1 100 22   94 120

NOP IV/4/23 300 × 249 × 1 750 1 350 23 109 120

NOP V/4/20 300 × 249 × 2 000 1 500 20 125 120

NOP VI/4/17 300 × 249 × 2 250 1 750 17 141 120

NOP II/5/23 375 × 249 × 1 300 900 23 101 120

NOP III/5/22 375 × 249 × 1 500 1 100 22 117 120

NOP IV/5/23 375 × 249 × 1 750 1 350 23 137 120

NOP V/5/23 375 × 249 × 2 000 1 500 23 156 120

NOP VI/5/22 375 × 249 × 2 250 1 750 22 176 120

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:

–  objemová hmotnost cca 800 až 

1 200 kg/m3

–  pevnost v tlaku 2 až 5 MPa

–  pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa

–  přilnavost ≥ 0,2 MPa

–  nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5

–  dodržovat tloušťku vrstvy omí-

tek doporučenou výrobcem

λ10,dry = 0,160 W/(m.K),  λu = 0,176 W/(m.K)

Základní údaje – nosné překlady





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 cca 800 až 

1200 kg/m3

–  pevnost v tlaku 2 až 5 MPa

–  pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa

–  přilnavost ≥ 0,2 MPa

–  nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5

–  dodržovat tloušťku vrstvy omí-

tek doporučenou výrobcem

21NENOSNÉ PŘEKLADY

Základní údaje – nenosné překlady

λ10,dry = 0,160 W/(m.K),  λu = 0,176 W/(m.K)

P4,4-600

typ

rozměry
š x v x d

mm

max. světlost
otvoru

mm

požární
odolnost

min

expediční
hmotnost

kg

NEP 7,5   75 x 249 x 1250 1010 30 21

NEP 10 100 x 249 x 1250 1010 90 26

NEP 12,5 125 x 249 x 1250 1010 90 32

NEP 15 150 x 249 x 1250 1010 90 39
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STX.THERM® ALFA

Vnější kontaktní tepelně izolační systém s použitím izolačních 

desek z bílého nebo šedého polystyrenu

Zateplovací systém na bázi polystyrenových izolačních desek představuje nejrozšířenější řešení zateplení v České republice i celé Evropě. 
Systém je vhodný pro všechny, kteří hledají kvalitní zateplení za přijatelnou cenu. Zvýšený tepelný odpor vede k okamžitému výraznému snížení 
nákladů na vytápění a návratnost investice do zateplení je velmi rychlá. K výhodám systému patří nízké přitížení konstrukce budovy a relativně 
nenáročné provedení zateplení. Variantou tohoto systému je řešení s použitím šedého polystyrenu s přídavkem grafitu, díky kterému je možno 
použít o cca 15 % menší tloušťku izolantu při zachování stejných tepelně izolačních vlastností. 

Šedý polystyren EPS F je vyroben ze suroviny NEOPOR®, jež využívá nových poznatků v oboru nanotechnologií. Do struktury polystyrenu 
byly zapracovány grafitové částice, které odrážejí teplo a podstatně tak zlepšují tepelnou izolaci. Produkt je určen pro zateplení stěnových 
konstrukcí s nejvyššími nároky na izolační účinnost a vysokou pevnost v tlaku. Ideální využití pro nízkoenergetické a pasivní domy a všude 
tam, kde je třeba docílit maximální izolaci při minimální tloušťce izolantu.

kotvení   
talířové hmoždinky PTH, 
PTH-KZ, PTH-S, PTH-SX, 

NTK U, NT U, STR U,  
pro doplňkové kotvení  

TID-T, TID-TL

lepicí hmota   
 ALFAFIX® S1, 

ALFAFIX® S101, 
ALFAFIX® S2 

či ALFAFIX® S11  
dle podkladu a podmínek

penetrace podkladu  
penetrační lak EH  

či základní barva HC-4  
(druh a nutnost penetrace 

dle stavu podkladu)

izolační desky   
polystyren EPS F nebo  
šedý polystyren EPS F

základní vrstva  
 stěrková hmota 

ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101 
a skleněná síťovina VT1

penetrace   
penetrační lak EH,  

základní barva HC-4

povrchová úprava   
BETADEKOR® AF / AD, SAF / SAD, 

SIF / SID, VF / VD či SF / SD s možnou 
barvou GAMADEKOR® SA, SIL,  

lokálně mozaikové omítky 
ALFADEKOR či BRICK FLEXY

podklad   
čistý, bez prachu 

a mastnoty, pevný, 
soudržný a rovný (např. 

beton, pórobeton 
či cihelné zdivo)

zesílení vyztužení  
 nároží, okraje nebo části 
ETICS zdvojením síťoviny 

nebo lištou

strany 45 46 strany 54 55 56

strany 71–73strana 67 strany 55 77 strany 45 46

strany 36–44 49 50 63strany 77–87

zakládací lišta  
pro vložení spodní řady 

izolačních desek, vytváří 
soklovou hranu

strana 78

Ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek

.



5

EJOT Kvalita spojuje®

IDK-T 

• kotvení v betonu a plném stavebním materiálu

• kotevní část 35 mm

• průměr dříku 8 mm

• průměr talířku 60 mm

• polyetylenové pouzdro 

• polyamidový trn vyztužený skelnými vlákny

stavební materiál axiální tahová 

 únosnost při 

 AQL 5% [kN]

beton ≥ B 15 1,00

plná cihla ≥ P 10 1,00

Orientační parametry IDK-T:

  pro kotvení v:

• betonu

• plné cihlex
délka
mm

barva trnu tloušťka
izolace*

(mm)

cena

Kč/100

bez DPH

kusů 
v krabici

kusů na 
paletě

IDK-T 8/60 x 75 červená 20 200 8 000

x 95 béžová 40 200 6 000

x 115 žlutá 60 200 6 000

x 135 světle zelená 80 200 5 400

x 155 bílá 100 200 3 600

x 175 oranžová 120 200 3 600

* při kotevní hloubce 35 mm a 20 mm lepicího tmelu a staré omítky (nástřiku)

označení

Příklad objednávky

IDK-T 8/60 x 75
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Tento technický list byl vytvoｪen na základS našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vSdy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení 
pｪedstavují v obecném smyslu optimální a bezpečná ｪešení a nezbavují zpracovatele zodpovSdnosti za provSｪení vhodnosti tohoto výrobku pro použití 
v konkrétních podmínkách. 

 

Baumit štuková omítka 
Baumit FeinPutz
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Výrobek PrｼmyslovS vyrábSná suchá omítková smSs pｪírodní barvy pro ruční zpracování. 

Složení Vápenný hydrát, omítkový písek, pｪísady. 

Použití Jemná štuková omítka na minerální jádrové omítky pro interiéry. 

Technické 
údaje 

Tｪída dle ČSN EN 998-1:2003: 
Zrnitost: 
Pevnost v tlaku (28 dní): 
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): 
Min. tloušｲka omítky: 
Spotｪeba: 
Vydatnost: 
Potｪeba vody: 

GP - CS 1 
0,6 mm 
≥ 0,6 N/mm2 
≥ 0,4 N/mm2 

3 mm 
cca 3,6 kg/m2/3 mm 
cca 6,9 m2/pytel pｪi tloušｲce 3 mm 
5 – 6 l zámSsové vody / 25 kg suché smSsi 

Zpｼsob  
dodávky 

balené: 25 kg pytel, 54 pytlｼ/pal.=1350 kg 

Skladování V suchu na dｪevSném roštu, skladovatelnost max. 6 mSsícｼ. 

ZajištSní  
kvality 

PrｼbSžná kontrola podnikovou laboratoｪí, systém managementu jakosti ISO 9001. 

Bezpečnostní 
značení 

Bezpečnostní list viz www.baumit.cz 

Podklad  Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolzujících se částic, zbavený prachu, 
nátSru, zbytkｼ odformovacích prostｪedkｼ a solných výkvStｼ. Musí být dostatečnS drsný, suchý a rov-
nomSrnS nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. 

Zpracování Baumit štuková omítka se smísí v samospádové míchačce (resp. v nádobS na maltu pomalubSžným 
mísidlem) s 5- 6 l zámSsové vody na 25 kg suché smSsi. Doba mísení je 3-5 min. Vždy zamísíme obsah 
celého pytle. 

 Podle druhu podkladu, jeho nasákavosti je potｪeba podklad pｪed nanesením omítky navlhčit (nesmí být 
na povrchu vytvoｪen vodní film). Baumit štuková omítka se nanáší nerez hladítkem tloušｲka vrstvy 3-5 
mm. Po zavadnutí se jemnS vyhladí vhodným hladítkem (filcovým, houbovým). Baumit štukovou omítku 
není vhodné používat jako podklad pro obklad. Pｪed nanesením povrchové úpravy musí být dodržena 
technologická pｪestávka: 7 dní. 

UpozornSní a 
všeobecné 
pokyny 

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí bShem zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Pｪímé 
vyhｪívání omítky není dovoleno. Pｪi použití vyhｪívacího zaｪízení, pｪedevším plynových ohｪívačｼ, je tｪeba 
dbát na dostatečné pｪíčné vStrání. Nepｪimíchávat žádné jiné materiály. 

Konečné  
povrchové 
úpravy 

V interiéru: BSžnS dostupné nátSrové hmoty a tenkovrstvé omítky, napｪ. Baumit vnitｪní disperzní barvy. 
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HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben 
z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je 
skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. 
Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 
Pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je 
opatřen separační PE fólií.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle 
používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou 
hydroizolační vrstvu plochých střech, jako 
spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových 
i opravovaných plochých střechách nebo jako 
horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími 
vrstvami (např. inverzní střešní skladba, střešní 
skladba chráněná vrstvou kameniva nebo 
dlažbou na podložkách). 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodný 
pro parotěsnou vrstvu šikmých střech se 
skladbou nad krokvemi.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá 
jako součást izolace spodní stavby proti zemní 
vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci 
s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu. 
Pás svými parametry odpovídá vysokým 
nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní 
stavby.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se 
bodově nebo celoplošně natavuje na podklad, 
příp. se kotví. Pro nízkou tažnost je pás 
vhodný pro střechy s větším sklonem. Pás 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL nelze vystavit 
dlouhodobému působení UV záření.

Technologie provádění hydroizolace z pásu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
podrobně popsána v příručce ASFALTOVÉ 
PÁSY DEKTRADE – Návod k použití. 
Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručkách PLOCHÉ STŘECHY – Skladby 
a detaily a SPODNÍ STAVBA – Skladby 
a detaily.

01| skladba střechy s klasickým pořadím vrstev
02| skladba střechy s tepelnou izolací z PIR desek
03| šikmá střecha se systémem TOPDEK 

(tepelná izolace nad krokvemi)
04| skladba střechy s obráceným pořadím vrstev

02

01

04

03

– ELASTEK 40 FIRESTOP natavený celoplošně k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený do tr. plechu

– tepelná izolace z desek z minerálních vláken lepená 

k podkladu

– parozábrana z asfaltového pásu

– trapézový plech ve spádu (min. 1,75%) opatřený 
asfaltovým nátěrem

– dlažba na podložkách nebo násyp kameniva

– polypropylenová textilie FILTEK 300

– extrudovaný polystyren

– polypropylenová textilie FILTEK 300

– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu

– beton ve spádu (min. 1,75%) opatřený asfaltovým nátěrem

– skládaná střešní krytina

– latě

– kontralatě

– POLYDEK EPS 100 TOP přikotven k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL přikotven k podkladu

– asfaltový pás typu V13

– dřevěné bednění na krokvích

– ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu

– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený k podkladu

– PIR desky přikotveny nebo nalepeny k podkladu

– parozábrana z asfaltového pásu

– beton ve spádu (min. 1,75%) opatřený asfaltovým nátěrem
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GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

šířka EN 1848-1 1,0 m

délka EN 1848-1 7,5 m

tloušťka EN 1849-1 4,0 mm

vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje

reakce na oheň EN 13501-1 třída E

nejvyšší tahová síla EN 12311-1 podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm
příčně 1600 N/50 mm ± 400 N/50 mm

tažnost EN 12311-1 podélně i příčně 12 % ± 5 %

pevnost spoje EN 12317-1 podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm
příčně 1600 N/50 mm ± 400 N/50 mm

odolnost proti nárazu
• při teplotě     23 °C ± 2 °C
• při teplotě -10 °C ± 2 °C

EN 12691
10 mm
20 mm

odolnost proti statickému zatížení EN 12730 5 kg

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C

odolnost proti stékání při zvýšené 
teplotě

EN 1110 100 °C

odolnost proti protrhávání 
(dřík hřebíku)

EN 12310-1 300 N ± 100 N

odolnost proti umělému stárnutí EN 1296,
EN 1928

vyhovuje

odolnost proti chemikáliím EN 1847, EN 1928 vyhovuje

faktor difúzního odporu µ EN 1931 30 000

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).

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
certifi kován dle EN 13707, EN 13970 a EN 
13969 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.

Schéma složení pásu 

Kvalita hydroizolačních 
pásů GLASTEK 40 SPECIAL  

MINERAL je trvale sledována 
a certifi kována

systémem ISO 9001.

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.




