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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE  
 

P edm! tem diplomové práce je stavebn!  technologický projekt  stavby 

pro lehký pr"mysl. Stavba je ur#ena pro provoz výroby p edevším textilních 

výrobk"  pro náro#né použití.  Prostory jsou rozmíst!ny s p ihlédnutím na 

náro#nost provozu, typ využit í místnosti,  pohyb osob objektem, distribuci  

materiál" ,  stroj"  a jiných za ízení mezi jednotlivými výrobními linkami.  

Všechna podlaží jsou dostupná pro osoby se sníženou pohyblivostí .  Budova je 

navržena jako #ty podlažní s p ihlédnutím na malý prostor, který je 

k dispozici. Konstruk#ní systém je st!nový s využitím systému z keramických 

tvarovek, stropní konstrukce je tvo ena prefabrikovanými panely. Práce se 

zabývá tvorbou projektu pro provád!ní stavby, technologického postupu pro 

provedení zd!ných st!n t í  podlaží. Jej í sou#ástí je také položkový rozpo#et 

s harmonogramem prací.  

  

 

 

ANNOTATION THESIS  
 

 

The subject of this thesis is building technology project construction 

for light industry. The building has been designed for production of textile 

products, especially for heavy-duty use. The premises are located, taking into 

account the complexity of the operation, type of room uti lization, movement 

building, distribution of materials, machines and other equipment between the 

different  production lines.  All  floors are accessible for people with reduced 

mobility.  The building is designed as a four-storey considering the small  

space that is available. The structural system is a wall using a system of 

ceramic fittings,  ceil ing structure consists of prefabricated panels.  The work 

deals with the creation of project execution, technological procedure for the 

implementation of masonry walls three storeys. It  also includes an itemized 

budget with the work schedule. 
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a. s.    akciová spole nost 

APP   Ataktický polypropylen 

Bc.   akademický titul bakalá! 

BOZP    bezpe nost a ochrana zdraví p!i práci 

B.p.v.   výškový systém – Balt po vyrovnání 

C 12/15   ozna ení betonu dle "SN EN 206-1 

"EZ   "eské energetické závody 

"SN    "eská technická norma 

CYKY   elektrický kabel s žílami z drátu 

DPH   da# z p!idané hodnoty 

DN   N$mecká technická norma 

EIA   Environmental Impact Assessment 

EN    Evropská norma 

EPS    zp$#ovaný polystyrén 

HDO   hromadné dálkové ovládání 

HUP   hlavní uzáv$r plynu 

I"    identifika ní  íslo 

Ing.   akademický titul inženýr 

ISO    mezinárodní norma 

NP    nadzemní podlaží 

NTL   nízkotlaký 

OOPP    osobní ochranné pracovní pom%cky 

PD   projektová dokumentace 

PE   polyetylen 

PP    podzemní podlaží 

PVC   poly-vinyl-chlorid 

R    polom$r v mm 

RAL    vzorník standardu barevných odstín% 

SBS   styren-butadien-styren 

S-JTSK  jednotná trigonometrická sí& katastrální 

STL   st!edotlaký 

s. r. o.   spole nost s ru ením omezeným 

TI   tepelná izolace 

TKO   technický komunální odpad 

UV    ultrafialové zá!ení 

WC    water close – toaleta 

wi-fi   wirelles fire 

XPS   extrudovaný polystyrén 

ZP    zákoník práce 

ZTP   zdravotn$ postižený 
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A. PR"VODNÍ ZPRÁVA 

 

IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 

 

Název stavby: Objekt pro lehký pr!mysl  

Místo stavby: Kozmice, Sevastopolská 3, okr. Opava 

Parcela $.: 1015/1 k.ú. Kozmice 

Stav. ú%ad: Kozmice 

Investor:     UNIPREX Trade s.r.o. 

Štramberská 45/515, 709 00, Ostrava 9 

I : 28615719   

Stupe! PD: Projekt pro provád"ní stavby 

Zodpov"dný projektant: Ing. Dušan Jasánek 

 

ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH POM#RECH STAVENIŠT# 

 Staveništ" pr#myslové budovy leží na neoploceném pozemku na okraji obce Kozmice. 

Stavební parcela je rovinná, zatravn"ná, bez vzrostlé zelen". U stavby nejsou k dispozici 

inženýrské sít", které je nutné zajisti p%ipojením ke stávajícímu vedení na ulici Sevastopolská. 

Funkce stavby je skladovací, výrobní a obchodní. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. 

 Projektová dokumentace domu nep%edpokládá jeho umíst"ní v seizmicky aktivním, na 

poddolovaném ani záplavovém území. 

 Pozemek nespadá do památkov" nebo p%írodn" chrán"ného území. Pozemek se nachází 

v pr#myslové zón" obce. 

 Sou$asný stav na staveništi a ani realizace stavby a související terénní úpravy nesmí 

zhoršit odtokové pom"ry povrchových a podzemních vod a zp#sobit zaplavení sousedních 

pozemk# srážkovou vodou. Veškeré deš&ové vody budou svedeny do akumula$ní jímky a 

následn" vsakovány pouze na pozemku investora. 
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P$EHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD" A PROVEDENÝCH PR"ZKUM" 

Mapové podklady:  - katastrální mapa M 1: 1000 

Ostatní podklady:  - vlastní pr#zkumy, zam"%ení a fotodokumentace; 

- požadavky investora; 

- zákon $. 183/2006 Sb. [1] O územním plánování a stavebním 

%ádu ve smyslu pozd"jších p%edpis#; 

- vyhláška $. 137/1998 Sb. [2] O obecných požadavcích na 

výstavbu. 

SPLN#NÍ POŽADAVK" DOT ENÝCH ORGÁN" 

 

 Objekt spl!uje veškeré požadavky správc# dot$ených inženýrských sítí. Doklady o 

spln"ných podmínkách dot$ených orgán# jsou doloženy v dokladové $ásti projektové 

dokumentace. 

INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK" NA VÝSTAVBU 

 

 V projektu byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky $. 

268/2009 Sb. [3] a je navržena v souladu s vyhláškou $. 269/2009 Sb. [4] o obecných 

požadavcích na využívání území. 

ÚDAJE O SPLN#NÍ ÚZEMNÍCH REGULATIV" 

 

 Navrhované %ešení je v souladu s regulativy pro danou lokalitu.   

V#CNÉ A  ASOVÉ VAZBY 

Neexistují žádné $asové ani v"cné vazby bránící provedení stavby.  

 

P$EDPOKLÁDANÁ LH"TA VÝSTAVBY A POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 

Zahájení stavby:                 05/2015 

Ukon$ení stavby:                 05/2016   

 

Postup výstavby:  P%íprava staveništ" a stavby, zemní práce, inženýrské sít", 

vlastní stavba, úprava a dokon$ení okolního terénu, zpevn"né 

plochy 
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ORIENTA NÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVB# 

 

Zastav"ná plocha:  379m2 

Obestav"ný prostor:   cca 5117m3  

P%edpokládané náklady stavby:  cca 24mil. K$ 

 

 Jedná se o novostavbu budovy pro lehký pr#mysl ze systému Porotherm. Zám"rem 

stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku mimo tento pr#myslový objekt také zpevn"nou 

plochu, parkovišt" a komunikaci. Funkce stavby je skladovací, výrobní a obchodní. Jedná se o 

stavbu trvalou. Na stavbu se vztahuje vyhláška $. 398/2009 Sb. [5], který stanovuje obecné 

technické požadavky zabezpe$ující užívání staveb osobami se sníženou pohyblivostí. Objekt 

je vybaven nákladním a osobním výtahem do všech podlaží. Na stavbu se nevztahují žádné 

vyjímky nebo úlevová %ešení. 

 

 Navržený pr#myslový d#m spl!uje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle 

§28 Vyhlášky $. 268/2009 Sb. [3], o obecn" technických požadavcích na výstavbu a zákona $. 

404/2000 Sb. [6], o hospoda%ení s energií, ve zn"ní pozd"jších p%edpis#. 

 

 Vzhledem k charakteru a rozsahu výstavby není nutné složité $len"ní stavby. 

 

 len"ní stavby: P%íprava území – skrývka ornice 

    Inženýrské sít" a kanalizace 

    Pr#myslové objekt 

    Komunikace se zpevn"nou plochou 

 

Orienta$ní hodnota stavby $iní 24 000 tis K$ bez DPH. Tento p%edpoklad finan$ních náklad# 

na provedení díla byl stanoven propo$tem ceny za 1m3 obestav"ného prostoru. Propo$et 

náklad# na provedení 1. PP a 1. NP je sou$ástí projektové dokumentace. Propo$et náklad# je 

orienta$ní a je ur$en jako údaj pro výb"rové %ízení dodavatele. 

  

 Pr#myslová budova je navržena jako hlavní objekt. Dále budou sou$ástí stavby vedlejší 

objekty, jako jsou zpevn"né plochy, inženýrské sít", p%ípojky a komunikace. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN# TECHNICKÉ 

$EŠENÍ 

 

A) ZHODNOCENÍ STAVENIŠT# 

 

Staveništ" se nachází v teplotní oblasti do – 15° C, s p%evládajícími severními v"try. 

Sn"hová oblast III. Na pozemku stavby se nenachází žádné stavby, které je nutné odstranit. 

P%íjezd na pozemek bude zpevn"n betonovými panely a bude vytvo%ena manévrovací plocha 

pro stavební stroje. 

 

Výkopek o objemu 2 320m3 bude uložen na skládce výkopku na pozemku investora na 

staveništi. Stavební odpady budou uloženy do p%istavených kontejner# a odvezeny do 

sb"rného dvora. 

 

Uložení materiál# bude na pozemku investora. Skladování bude umíst"no tak, aby byl 

zachován pr#jezd pro požární techniku. 

 

Stavba svými parametry spl!uje st%ení radonový index. Výsledky radonového 

pr#zkumu se stanoveným radonovým indexem pozemku jsou za%azeny do dokladové $ásti 

projektové dokumentace a dle  SN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží [7]. 

 

Stavba je navržena a umíst"na tak, aby byla dodržena veškerá ochranná a bezpe$nostní 

pásma. V projektu se nep%edpokládá umíst"ní objektu v záplavovém nebo poddolovaném 

území. 

 

Stavba svým užíváním ani provozem nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. 

V dob" provád"ní stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo 

k omezení provozu v p%ilehlých a okolních ulicích. Stavebními pracemi nesmí docházet 

k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska pé$e o životní prost%edí je nutná 

soust%ed"nost na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadm"rnému zne$išt"ní ovzduší a 
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komunikací, zne$iš&ování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických 

p%edpis# a opat%ení v objektech za%ízení staveništ". 

 

V projektu se nep%edpokládají požadavky na asanace, demolice a kácení zelen". 

 

Na pozemek nejsou kladeny požadavky na zábory zem"d"lského p#dního fondu nebo 

pozemk# ur$ených k pln"ní funkce lesa. Pozemek leží v zón" lehkého pr#myslu. 

 

Zpracovateli projektu nejsou známé žádné v"cné ani $asové vazby na výstavbu 

projektu. 

 

 

B) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ $EŠENÍ STAVBY 

 

Jedná se o stavbu ur$enou pro textilní výrobu pracovních, hasi$ských a vojenských 

od"v# a uniforem. Stavba je navržena jako $ty%podlažní.  

V 1. PP, suterénu, jsou situovány sklady textilního a jiného drobného materiálu. 

Veškerý skladovaný materiál není svou charakteristikou nijak nebezpe$ný, výbušný nebo 

toxický a tak je celá koncepce skladovacích prostor i celého objektu pojata jako bezpe$ná a 

není nutné zajiš&ovat speciální odpadové hospodá%ství $i jiná bezpe$nostní opat%ení. Podlaží 

je vybaveno kotelnou se strojovnou. V této místnosti je umíst"n tepelný vým"ník, elektrický 

rozvad"$ s jisti$em a m"%ící hodiny všech p%ivedených sítí. P%epravu skladovacího materiálu 

zajiš&uje nákladní výtah. 

 

P%ízemní podlaží je rozd"leno do t%í $ástí. První se zvláštním garážovým vstupem je 

ur$eno pro umíst"ní t"žkých za%ízení a stroj# ur$ených pro p%ípravu výrobních model# a 

p%ípravk#. St%ední $ást je využita jako vstupní hala s p%ístupem ke schodišti, osobnímu výtahu 

a do výrobních prostor. T%etí $ást je ur$ena k prvotnímu zpracování skladovaných textilií, pro 

které musí být zajišt"n dostate$ný manévrovací prostor. 

 

2. NP je ur$eno pro vlastní výrobu a kompletaci výrobk# a je také vybaveno zázemím 

pro zam"stnance, jako jsou sprchy, místnost pro konzumaci vlastních jídel a šatny. 
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Ve 3. NP je situováno vedení spole$nosti, sekretariát, kancelá%e a obchod s produkty. 

Tento obchod není ur$en pro maloobchod.  

 

Ve všech podlažích s výjimkou suterénu je zajišt"no kompletní sociální za%ízení. 

Budova je zast%ešena plochou st%echou. Stavba zám"rn" není navržena do plochy halovým 

systémem z d#vodu omezení plochy pozemku. Stavba respektuje vzhled okolní zástavby. 

Vjezd na pozemek je umožn"n z jižní strany. P#dorysný tvar budovy je obdélníkový. Budova 

bude stav"na tradi$ními technologiemi s použitím tepeln" izola$ních a ekologických 

materiál#. Systém budovy je st"nový s využitím tvárnicového systému Porotherm pro svislé 

konstrukce a systému Filigrán pro vodorovné konstrukce. 

 

 

C) TECHNICKÉ $EŠENÍ STAVBY 

 

Zemní práce 

 

Na stavebním pozemku bude provedena skrývka ornice o tl.250mm po celé ploše 

pozemku. Výkopek 218m3 úrodné ornice bude uložen na pozemku v severovýchodním rohu 

parcely. Dále bude proveden výkop suterénu a vlastních základ# pro stavbu. Výkopek 

neúrodné zeminy bude odvezen mimo staveništ" na skládku zemin. Sou$asn" se základy se 

z%izuje výkop pro z%ízení inženýrských sítí a odpadního potrubí. 

 

Po dokon$ení stavby je spodní stavba dosypána struskou dle projektové dokumentace 

a následn" bude provedeno zavezení okolního prostoru ornicí z deponie a povrch bude 

vyrovnán a rekultivován.  

 

Podzemní voda 

 

Podzemní voda se nachází v hloubce 5,34m pod úrovní rostlého terénu. Tato sonda 

byla provedena zkušebním vrtem. Spodní voda nezasahuje do konstrukce stavby. 
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Základy 

 

Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C16/20 firmy 

 eskomoravský beton do ne zámrzné hloubky na rostlý terén. Základové pásy jsou 

oboustrann" rozší%ené o 80cm proti tlouš&ce st"n v p%ízemí. 

 

Základy osobního a nákladního výtahu jsou zhotoveny jako vany z prostého betonu a 

budou vybetonovány spole$n" se základovými pásy. 

 

Svislé konstrukce 

 

Obvodové zdivo je tvo%eno z tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi o modulovém rozm"ru 

250x250x440 mm na maltu pro tenké spáry firmy Porotherm. Vnit%ní nosné zdivo je tvo%eno 

z tvárnic Porotherm 30 AKU P+D o modulovém rozm"ru 250 x 250 x 300mm na maltu pro 

tenké spáry firmy Porotherm. D"lící p%í$ky jsou zhotoveny z p%esných p%í$koven YTONG 

P2-500 tl. 115mm o rozm"ru 115 x 249 x 599mm na YTONG zdící maltu. Sloupy ve 3. NP 

jsou zhotoveny ze železobetonu do systémového bedn"ní a jsou vybetonovány spole$n" 

s pr#vlakem. 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Nosná stropní konstrukce je navržena jako panelová z prefabrikovaných nosník# 

Filigrán, které budou uloženy p%í$n" na svislé nosné konstrukce a jejich spole$né 

spolup#sobení bude zajišt"no zalitím betonem. Tlouš&ka stropu je 250mm. Nosníky Filigrán 

se budou ukládat kolmo k delší stran" budovy. V prostoru schodišt" budou uloženy atypické 

nosníky navržené dle pot%eby konstrukce. 

 

St%echa 

 

St%echa objektu je tvo%ena nosnou železobetonovou konstrukcí z nosník# Filigrán. 

St%echa je plochá s maximálním spádem 5,2% a je jednopláš&ová. Odvodn"ní plochy st%echy 

je zajišt"no dv"ma vtoky do dispozice objektu. Po obvodu st%echy je atika a pláš& st%echy je 

ve dvou místech p%erušen výtahovými šachtami, které p%evyšují výšku atiky. 
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Konstrukce spojující r!zné úrovn& 

 

Konstrukce schodišt", spojující všechna podlaží, je provedena z železobetonu do 

bedn"ní z prken. Schodišt" je dvouramenné, s dvaceti stupni pro jednu etáž, v polovin" 

rozd"lené mezipodestou. V zrcadle schodišt" je umíst"n osobní výtah. Povrch schodišt" je 

proveden technologií litého teraca.  

 

Výpln& otvor! 

 

Veškerá okna jsou navržena plastová s izola$ním dvojsklem výrobce Pramos s.r.o. 

Okna jsou z exteriéru hn"dá, z interiéru bílá. Vstupní dve%e a vrata externí i interní jsou 

z hliníkových profil# a izola$ním dvojsklem. Interiérové dve%e jsou typová výrobce Sapeli, 

osazená do ocelových zárubní.  

 

Úpravy povrch! 

 

 Svislé zdivo je opat%eno externí omítkou PRINCE COLOR K 01 a vápeno 

cementovým štukem PRINCE COLOR K 13. Barva fasády je sv"tle zelená. Záme$nické 

konstrukce jako jsou zábradlí a nosná konstrukce p%íst%ešku jsou opat%eny žárovým 

pozinkováním. Následn" základním syntetickým nát"rem a syntetickým emailovým nát"rem 

barvy šedé. Klempí%ské konstrukce jsou provedeny z plechu LINDAB v barv" hn"dé. Tyto 

plechy jsou chrán"ny proti korozi již z výroby. 

 

Podlahy 

 

Podlahy v u vstupního portálu, v chodb" a schodišti jsou provedeny z litého Teraca, 

podlahy ve výrobních prostorech, sociálních za%ízeních a šatnách jsou opat%eny dlažbou velko 

formátovou 60 x 60cm barvy tmav" šedé. Zpevn"ná plocha u vstupní $ásti je provedena 

z kamenné dlažby Rocco barvy režné. 
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Izolace proti zemní vlhkosti 

 

Izolace proti zemní vlhkosti je provedena z APP modifikovaného asfaltového pásu 

s nosnou vložkou z hliníkové fólie a polyesteru tlouš&ky 3,5mm. Vrchní strana opat%ena 

jemným posypem a spodní strana jemnou natavitelnou fólií. Pás má osv"d$ení pro radonovou 

ochranu. Pás bude požit na izolaci vodorovné konstrukce základové desky, vany výtahových 

šachet a svislou konstrukci podsklepené $ásti budovy. Vždy ve dvou vrstvách s p%esahy. Na 

spojích u p%echod# z vodorovné na svislou se spoj zesiluje p%idáním jedné vrstvy.  

 

Ostatní izolace proti vlhkosti 

 

St%echa je opat%ena dv"ma vrstvami SBS modifikovaného asfaltového pásu BITU 

FLEX GV s nosnou vložkou ze skelné rohože tlouš&ky 3,5mm. Vrchní strana opat%ena 

jemným posypem a spodní strana jemnou natavitelnou fólií. 

 

Izolace tepelné a zvukové 

 

Výrobce st"nového systému Wienerberger dokládá u vn"jší obvodové st"ny 

Porotherm 44 EKO+ Profi sou$initel prostupu tepla U = 0,22 W/(m2K). Vn"jší obálka budovy 

nebude dodate$n" zateplena. 

 

Podsklepená $ást budovy z nosné tvarovky Porotherm 44 EKO+ Profi bude opat%ena 

tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS Styrotrade 100mm. Tepelná izolace bude 

chrán"na proti mechanickému poškození nopovou fólií. 

 

Vnit%ní nosné st"ny z tvarovek Porotherm 30 AKU P+D pln" vyhovují zvukové 

nepr#zvu$nosti v interiéru budovy. 
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D) NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 

Deš'ové vody 

  

Jsou odvád"ny ze st%echy prost%ednictvím dvou st%ešních vtok# do gravita$ního otrubí. 

Deš&ové vody z domu budou svedeny do akumula$ní jímky a p%es p%epad trativodem do 

vsaku pouze na pozemku investora. Svod bude navržen z PVC trub hrdlových DN 125. 

Uložen je ve výkopu na pískovém loži 0,10m, v hloubce cca 0,8m pod terénem. Hrdla PVC 

trub jsou t"sn"na gumovými kroužky. 

 

Splaškové vody 

 

 Jsou odvád"ny do místní splaškové kanalizace na ulici Sevastopolská. 

 

Plynovodní p%ípojka  

 

 Je z%ízena vlastní p%ípojkou k ve%ejnému plynovodu na ulici Sevastopolská. 

K domu bude nízkotlaká p%ípojka provedena z trub PE32. (PE40) 

P%ípojka bude uložena ve výkopu na pískovém loži v hloubce min. 0,8m pod terénem a 

obsypána do výše 300mm nad povrch potrubí. P%ed zahrnutím zeminou bude instalována 

signální fólie žluté barvy 

 

Vodovodní p%ípojka  

 

Rozvod vody bude napojen na ve%ejný vodovodní %ád.   

Vodovodní p%ípojka je p%ivedena p%es vodom"rnou šachtu k domu. Vedení mezi domem a 

vodom"rnou šachtou bude provedeno napojením z plastických hmot PE SDR 11 32 x 3mm. 

Vedení bude uloženo ve výkopu v hloubce min. 1,2m pod terénem. Ší%ka rýhy bude taková, 

aby byl dodržen požadavek zajistit min. 15cm mezi vn"jším lícem potrubí a st"nou výkopu 

pro provedení kvalitního obsypu. Potrubí bude uloženo na pískovém loži (velikost zrn do 

20mm) tl. 0,10m ve spádu min. 0,3%. Obsyp potrubí bude proveden do úrovn" vrchu potrubí. 

Hutn"ní posta$uje v rozsahu, který zaru$í úplný obsyp potrubí. Zásyp potrubí bude proveden 

t"ženým pískem (velikost zrn do 20mm) 0,3m nad vrch potrubí, bez hutn"ní. Na této vrstv" 
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bude uložena signaliza$ní folie. M"%ení vody (vodom"rná sestava) bude umíst"no v nov" 

vybudované vodom"rné šacht" umíst"né t"sn" za hranicí pozemku. 

 

Dále bude realizace vedení zahrnovat: 

  Tlakovou zkoušku provozním tlakem, eventuáln" až 1,0MPa. 

  Proplach potrubí.  

  Odb"r vzork# vody z provedeného úseku a jejich rozbor. 

 

  Uzav%ení a otev%ení vody, osazení domovního uzáv"ru a vodom"ru provede 

provozovatel vodovodní sít". Tlaková zkouška musí být provedena za p%ítomnosti 

provozovatele. Provozovatel má právo na kontrolu provedení vedení bezprost%edn" p%ed 

záhozem v celé jeho délce. Projektová dokumentace %eší p%ípravu na napojení domu na 

studnu, jako další zdroj vody. Studna bude na pozemku %ešena v budoucnosti, nyní není 

p%edm"tem této projektové dokumentace. 

  

P%ípojka elektrifika(ní  

 

Napojení domu bude provedeno p%ípojkou z rozvodného pilí%e umíst"ného v 

oplocení pozemku. Rozvodný pilí% je %ešen jako vyzdívaný. Pilí% obsahuje rozvodné sk%ín" 

distribu$ní soustavy. Uložení kabelu bude provedeno ve výkopu 35 x 80cm v kabelovém loži 

z prosetého písku, zásyp 25cm zeminou, výstražná fólie a dokon$it zásyp. V zeleni pozemku 

bude provedeno napojení na d#m kabelem CYKY 4B x 16mm2 a impulsní HDO. P%i výstavb" 

domu musí být dodržena stanoviska distribuce  EZ. 

 

 

E) $EŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTU 

 

Popis dopravního %ešení 

 

K pozemku vede zpevn"ná místní komunikace, na kterou je napojen vjezd pro osobní 

automobil a p%ístupový chodník. 
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Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Z místní zpevn"né komunikace bude z%ízeno napojení na p%íjezd ke stavb".  

 

Doprava v klidu 

 

Parkování je zajišt"no samostatn" na parkovišti pro 10 automobil# a 2 automobily pro 

ZTP. 

 

P&ší a cyklistické stezky 

 

V nejbližším okolí se nenachází cyklostezky. Žádné stezky nebudou stavbou nijak 

dot$eny. 

 

F) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST$EDÍ 

 

 

Vliv stavby na životní prost%edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p!da 

 

Stavba nepodléhá posouzení dle zákon# $.17/1992 Sb. [8], $. 244/1992 Sb. [9] a $. 

100/2001 Sb. [10] ve zn"ní pozd"jších p%edpis#. Stavba svým užíváním a provozem nebude 

mít negativní vliv na životní prost%edí. Stavba p%i svém provozu nebude produkovat žádný 

nebezpe$ný odpad. 

B"hem výstavby domu budou vznikat odpady b"žné ze stavební výroby - p%ebyte$ná 

výkopová zemina, r#zná stavební su&, zbytky stavebních materiál#, obalový materiál 

stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové d%evo. Mohou se 

vyskytnout také v malém množství zbytky nejr#zn"jších izola$ních hmot z jejich instalace - 

izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. P%i provád"ní elektroinstalace, 

vodovodního a kanaliza$ního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabel#, 

prostup#, lepicích pásek, zbytk# plastových nebo kovových trubek apod. P%i natírání 

konstrukcí, lepení nap%. podlahových krytin, dále p%i úklidu apod. se jako odpad vyskytnou 

nádoby z kov# i z plast# s obsahem zne$išt"ní a zne$išt"né textilní materiály. 
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T%íd"ní odpad# bude probíhat p%ímo na staveništi. Odpady budou p%ednostn" 

odevzdány oprávn"né osob" k op"tovnému použití. Odpady, které již nemají další jiné 

využití, budou p%edány oprávn"né osob" k jejich ekologické likvidaci. 

  

Výkopové zeminy bez p%ím"sí budou použity na terénní úpravy a na srovnání 

terénních nerovností stávajícího pozemku. 

 

Odpad z trvalého provozu bude umís&ován do popelnicových nádob (kontejner#) a 

vyvážen specializovanou firmou na skládku TKO. Splaškové odpadní látky budou odvedeny 

do ve%ejné odpadní sít".  

 

Vliv stavby na p%írodu a krajinu (ochrana d%evin, ochrana památných strom!, ochrana 

rostlin a živo(ich! apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin& 

 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost%edí. Bude dodržena ochrana 

památných strom#, rostlin a živo$ich# na daném území. Ekologické funkce a vazby v krajin" 

budou zachovány. 

 

Vliv stavby na soustavu chrán&ných území Natura 2000 

 

 Stavba nemá vliv na soustavu chrán"ných území Natura 2000. 

 

Návrh zohledn&ní podmínek ze záv&ru zjiš'ovacího %ízení nebo stanoviska EIA 

 

 Vzhledem k charakteru, rozsahu a umíst"ní stavby nebyla studie EIA %ešena. 

 

Navrhovaná ochranná a bezpe(nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p%edpis! 

  

 Ochranná ani bezpe$nostní pásma nejsou omezena. 
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G) BEZBARIÉROVÉ $EŠENÍ OKOLÍ STAVBY 

 

Okolí stavby spl!uje požadavky vyhlášky 369/2001 Sb. [11] o obecných technických 

požadavcích zabezpe$ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

H) PR"ZKUMY A M#$ENÍ 

 

Byl proveden standardní pr#zkum zájmového území projektantem p%ed projektovými 

pracemi. Vzhledem ke skute$nosti, že se nejedná o obytné prostory, nebyl proveden radonový 

pr#zkum. P%ed výstavbou byl proveden pr#zkum podloží vrtanou sondou, který potvrdil 

lokalitu za vhodnou ke stavb". 

 

I) GEODETICKÉ PODKLADY 

 

Katastrální mapa M 1:1000. 

 

J)  LENENÍ STAVBY 

 

Stavba není $len"na na žádné provozní ani technologické celky. 

 

K) VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný vliv, budou dodrženy p%íslušné odstupy. 

 

L) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPE NOSTI PRACOVNÍK" 

 

P%i realizaci musí být dodržován projekt,  SN, vyhláška o bezpe$nosti a ochran" 

zdraví p%i práci ($. 309/2006 Sb. [12]) v$. všech souvisejících p%edpis# a technologické 

postupy dané výrobcem jednotlivých výrobk# a materiál#. V pr#b"hu stavby budou provád"t 
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speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby zp#sobilé tuto $innost 

vykonávat. 

Pro zajišt"ní bezpe$nosti p%i budoucím provozu bude stanoven zp#sob zajišt"ní 

bezpe$nosti práce dle  SN EN 1050 (83 3010) [13],  SN ISO 3864 (01 8010) [14], 

 SN 26 9030 [15]. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona $.22/1997 Sb. [16] v platném zn"ní a na 

n"j navazující ustanovení vlády - vládní na%ízení  591/2006 Sb. [17] Požadavky na bezpe$nost 

a ochranu zdraví p%i práci na staveništích. 

 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

  Statický výpo$et všech nosných konstrukcí provedených na stavb" musí prokázat 

odolnost, aby nedošlo ke z%ícení stavby, nebo její $ásti. 

Statický výpo$et musí rovn"ž prov"%it, zda nedochází k nep%ípustným p%etvo%ením po 

celou dobu životnosti stavby (konstrukce). 

Rovn"ž nesmí docházet k poškození jiných $ástí stavby nebo technických za%ízení 

anebo instalovaného vybavení v d#sledku v"tšího p%etvo%ení nosné konstrukce. 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPE NOST 

 

Použité materiály musí být certifikované a musí prokazovat zachování nosnosti a 

stability po ur$itou dobu dle druhu konstrukce.  

Stavba je v dostate$né vzdálenosti od okolních staveb, a proto je vylou$eno ší%ení požáru 

z objektu na objekt. Navržené komunika$ní prostory jsou posta$ujících parametr# pro 

dostate$n" rychlou evakuaci osob a zví%at v p%ípad" požáru. 

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST$EDÍ 

 

Po dobu provád"ní stavebních $inností se budou dodržovat platné zákony a vyhlášky 

související s environmentální politikou a ochrannou životního prost%edí. 
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Veškeré stavební práce budou provád"ny tak, aby nedocházelo k obt"žování okolí 

exhalacemi, hlukem, ot%esy, prachem, zápachem a osl!ováním nad p%ípustnou míru. 

Vozidla vjížd"jící na stavbu a vyjížd"jící ze stavby musí dbát bezpe$nosti silni$ního provozu 

a nesmí zne$iš&ovat vozovku. V p%ípad" zne$išt"ní vozovky musí být toto okamžit" 

odstran"no. 

 

5. BEZPE NOST P$I UŽÍVÁNÍ 

 

P%i p%edávání hotové stavby budou její uživatelé pou$eni o zp#sobu užívání. Pou$ení o 

za%ízeních instalovaných ve stavb" a související se správným provozem objektu provede 

p%edávající ze strany zhotovitele stavby $i technologického vybavení. Po p%edání hotové 

stavby už není zhotovitel zodpov"dný za úrazy vzniklé nesprávným užíváním stavby a jejích 

$ástí. Ke všem za%ízením obdrží uživatel návody k jejich používání a údržb", které je 

bezpodmíne$n" nutné dodržovat. Veškeré speciální pevnostní za%ízení je nutné $istit z pevné 

podlahy a p%i práci ve výšce se musí zajistit bezpe$nost pracovníka bezpe$nostním pásem 

upevn"ným k pevné konstrukci. Vlastní p%ístup k objektu se musí udržovat $istý, zejména v 

zimním období. 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 

  Stavba nebude svým provozem vytvá%et nadm"rné hlukové zatížení svému okolí. 

Veškeré stavební práce budou provád"ny v dob" mimo klidovou $ást dne. Mechanismy 

použité p%i realizaci nep%esáhnou hranice p%ípustného akustického tlaku zvuku. 

  Z výše uvedeného d#vodu nebude nutné provád"t opat%ení pro zamezení ší%ení 

staveništního hluku. 

 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

Navržený d#m spl!uje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle §28 Vyhlášky 

$. 268/2009 Sb. [3] o obecn" technických požadavcích na výstavbu a zákona $. 404/2000 Sb. 

[6], o hospoda%ení energií, ve zn"ní pozd"jších p%edpis#. Tepeln" technické vlastnosti (dle 

 SN 730540 [18] – viz dokladová $ást „Posouzení obvodových konstrukcí z hlediska 
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tepelného odporu, teploty rosného bodu a pr#b"hu kondenzace“) a energetické vlastnosti 

stavby (dle vyhlášky $.78/2013 Sb. [19] - viz. Pr#kaz energetické náro$nosti budovy. 

 

8. BEZBARIÉROVÉ $EŠENÍ STAVBY 

 

Objekt spl!uje požadavky vyhlášky 369/2001 Sb. [11] o obecných technických 

požadavcích zabezpe$ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

9. OCHRANA STAVBY P$ED ŠKODLIVÝMI VN#JŠÍMI VLIVY 

 

V dané lokalit" nevznikají významné vn"jší vlivy omezující %ešenou stavbu. Stavební 

parcela se nenachází na poddolovaném území ani na území s vlivy seismicity. Stavba se 

nachází na p%evážn" pís$itém podloží. Hladina podzemní vody nachází 5,34m pod hladinou 

rostlého terénu. 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Stavba je %ešena tak, aby vyhov"la všem hygienickým požadavk#m, stavba svým 

provozem a užíváním neprodukuje žádné nebezpe$né látky, stavba je umíst"na tak, aby sníh a 

voda z ní padající neohrožoval osoby a zví%ata ve ve%ejném prostoru. 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

 

 

ODVODN#NÍ ÚZEMÍ V ETN# ZNEŠKOD)OVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

 

Odpadní vody a svod vody ze st%echy jsou svedeny do revisní šachty a dále do 

vsakovací jímky s trativodem. Vzhledem k nefunk$nosti sociálního za%ízení budou odvád"ny 

výhradn" nezávadné vody. 
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ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 

Objekt je zásobován vodou z ve%ejného vodovodního %ádu. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

 

Napojení domu bude provedeno p%ípojkou z rozvodného pilí%e umíst"ného v oplocení 

pozemku. Rozvodný pilí% je %ešen jako vyzdívaný. Pilí% obsahuje rozvodné sk%ín" distribu$ní 

soustavy. 

 

P$ÍJEZD A P$ÍSTUP 

 

Objekt je p%ístupný z ulice Sevastopolská ze zpevn"né komunikace II. t%ídy. 

Manévrovací prostor pln" vyhovuje nákladní a je%ábové technice k bezvadnému p%íjezdu. 

P%ístup je vymezen v prostoru p%íjezdové brány a je $asov" omezen pouze v dob" provád"ní 

prací. 

 

TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

 

Na celém staveništi této stavby bude vyrovnán a upraven terén. V prostoru volného 

pozemku budou vysazeny bezúdržbové ke%e a stromy zabra!ující erozi p#dy a z estetických 

d#vod#. Terén bude vyrovnán a bude p%ekryt travním kobercem. 

 

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

 

Objekt bude napojen na p%ístup k internetové síti prost%ednictvím bezdrátového 

systému wi-fi. P%ipojení k pevné komunika$ní síti Telefonica O2 nebude realizována. 

 

C. SITUACE STAVBY 
 

 Je za%azena do stavební $ásti F 

 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta stavební, Ludvíka Podéšt! 1875, 708 33 Ostrava  
  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

 

akad. rok 2013/2014                                                                                                                              Bc. Tomáš Hradil, HRA401 
 - 28 - 

D. DOKLADY 

 

Viz samostatná složka. 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  

 a) Informace o rozsahu a stavu staveništ& 

 

 Staveništ" bude omezeno plochou ohrani$enou staveništním oplocením a hranicemi 

pozemku. Situace za%ízení staveništ" je specifikována ve výkresové dokumentaci. V sou$asné 

dob" je staveništ" p%ipraveno k zapo$etí prací. Staveništ" se nachází v pr#myslové oblasti a je 

napojeno na vodovod a elektrické vedení. Elektrickou energii bude možno odebírat ze 

staveništního rozvad"$e po osazení jisti$em 16A. P%edpokládaná spot%eba elektrické energie 

bude 300 kWh na m"síc. Voda za%ízení staveništ" bude $erpána z ve%ejného vodovodu. 

P%edpokládaná spot%eba vody na stavbu je 14-21m3 na pracovní sm"nu o délce 8 hodin/den. 

 Bude p%istaveno mobilní chemické WC. Po celou dobu výstavby bude ú$inným 

zp#sobem udržován bezpe$ný, rovný, pevný a suchá stav pracovních ploch i p%ístupových 

komunikací na staveništi (pracovišti). P%i stavebních pracích za snížené viditelnosti bude 

zajišt"no dostate$né osv"tlení, které je patrné ve výkresové dokumentaci za%ízení staveništ". 

      

 b) Významné sít& technické infrastruktury 

 

 Nebudou stavbou dot$eny, jelikož pozemkem stavby žádné sít" TI neprocházejí.   

 

     c) Napojení staveništ& na zdroje vody, elekt%iny, odvodn&ní staveništ& 

 

 Staveništ" bude napojeno na vodovod a elektrické vedení z ve%ejné sít". Elektrickou 

energii bude možno odebírat ze staveništního rozvad"$e po osazení jisti$em 16A. 

P%edpokládaná spot%eba elektrické energie je 300kWh na m"síc. Voda pro za%ízení staveništ" 

bude odebírána z ve%ejného vodovodu. P%edpokládaná spot%eba vody na stavbu je 14-21m3. 
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 Odvodn"ní staveništ" - Spodní voda nedosahuje úrovn" základových konstrukcí, tudíž 

nepo$ítáme, nicmén" budou ve výkopu z%ízena dva $erpací body pro $erpání p%ívalové a 

srážkové vody.  Po celém obvodu výkop# je zbudován ochranný val, viz. projektová 

dokumentace – Výkopy, který zamezí p%ítoku povrchové vody. Tento val je zhotoven ru$ním 

up"chováním z vyt"žené zeminy o t%íd" t"žitelnosti 3. Val bude odstran"n až po dokon$ení 

HSV 1.PP a po dokon$ení drenáže kolem stavby. 

 

     d) Úpravy z hlediska ochrany t%etích osob 

 

 Staveništ" bude zabezpe$eno proti vniknutí nepovolených osob do staveništních 

objekt#. Veškeré vstupy na staveništ", montážní prostory a p%ístupové cesty, které k nim 

vedou, budou ozna$eny bezpe$nostními zna$kami a tabulkami se zákazem vstupu na 

staveništ" nepovolaným osobám. Po celou dobu stavby bude na staveništi p%ítomen hlída$, 

který bude v pracovní dob" zastávat sou$asn" funkci vrátného.  

 

      e) Ochrana ve%ejných zájm! – uspo%ádání staveništ& 

 

  Staveništ" bude zabespe$eno – viz bod d) 

 

 

      f) $ešení za%ízení staveništ& 

 

  Objekty za%ízení staveništ", sklad# a skládek budou situovány v severozápadní $ásti 

pozemku. Staveništní vjezd bude v míst" budoucího vjezdu. 

 

Zápis o p evzetí, p edání staveništ!, záchytných a pomocných stavebních konstrukcí: 

provede stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku. 

 

Z ízení staveništ!: z%ízeno na dobu provád"ní montážních prací, a sestává z: 
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 P ívod elektrické energie, osv!tlení, uzemn!ní: Pro funk$nost sva%ovacích jednotek a 

elektrického ru$ního ná%adí je zajišt"na p%ípojka elektrického proudu s dostate$ným po$tem 

vývod# 400/230V. Komunikace, skladovací a montážní prostory budou dostate$n" osv"tleny. 

 

 Skládky prvk": Ke skládce se využívají prostory staveništ" v blízkosti stavby. Budou 

být %ešeny tak, aby umož!ovaly skladování, odebírání nebo dopl!ování dílc# bez nebezpe$í 

jejich poškození a znehodnocení. 

 

 P ístupové cesty: Pro pojezd nákladních aut slouží do$asná panelová komunikace. 

 

      g) Popis staveb staveništ& vyžadujících ohlášení 

 

  Nebude realizováno. 

 

      h) Plán bezpe(nosti a ochrany zdraví p%i práci na staveništi 

 

 Opat ení pro bezpe#nost osob, pohybujících se v ochranném pásmu: V p%ípad" 

$innosti více dodavatel# stavebních prací, provede vedoucí montážních prací prokazatelnou 

instruktáž ostatních vedoucích stavebních prací o vytý$ení ochranného pásma, se zápisem do 

stavebního deníku montážní organizace a instaluje výstražné zna$ky. Vzájemné písemné 

seznámení s riziky a koordinace prací dle ZP § 132 odst. 4. 

 

 Zp"sob svislé a vodorovné dopravy materiálu: Manipulace s dílci na staveništi je 

provád"na pomocí staveništního stožárového je%ábu. Zp#sob dopravy jednotlivých dílc# na 

místo stavby vždy ur$uje stavbyvedoucí. V p%ípad" pot%eby provede konzultaci s vedoucím 

montážních prací. 

Pro p%ístup na jednotlivá místa montáže budou používány montážní plošiny, žeb%íky a lešení. 

 

 Ochrana montér" proti pádu p i pracích ve výškách a nad volnou hloubkou: P%i 

dodržení vyhlášky 309/2006 Sb. se pro montážní práce ve výškách používá montážních lávek, 

montážních plošin a typizovaných lešení. V p%ípad", že tato ochranná za%ízení nelze použít 

nebo p%i práci do 1,5 m od hrany pádu ze st%echy, budou používány prost%edky osobního 

zajišt"ní. Jedná se o: lano, úvazek, postroj, prost%edky pro spoušt"ní a vytahování v$etn" 
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p%íslušenství. Druh prost%edku osobního zajišt"ní, p%ípadn" jejich kombinaci ur$uje 

stavbyvedoucí podle charakteru a náro$nosti montážní práce. Je nutné zajisti proškolení 

pracovník# o použití jistících prost%edk# a seznámit je s možnými riziky. 

 

 Skladování materiálu na pracovišti ve výšce: Zp#sob a místo uložení materiálu ve 

výšce ur$uje stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je odpov"dný za správné zajišt"ní proti pádu po 

celou dobu uložení na pracovišti. Taktéž je odpov"dný za to, že uložený materiál nep%esáhne 

limity okamžitého nebo náhodilého zatížení na konstrukci a tím nedojde k jejímu poškození 

nebo destrukci. 

 

Pracovní postup: 

 

 P ípravné práce - po p evzetí staveništ! musí být provedeno: Zam"%ení a zhodnocení 

rozsahu stavebních prací. Bude zajišt"no p%ísn" dodržovat ustanovení vyhlášky 309/2006 Sb. 

[12] U subdodavatel# provede stavbyvedoucí kontrolu jejich vybavení OOPP a pou$í je o 

zp#sobu použití na stávající stavb". Týká se i vyhrazených technických za%ízení (zvedací 

za%ízení, motorové vozíky, tlakové nádoby, sva%ování) s kontrolou oprávn"ní. Seznámení 

pracovník# s místními podmínkami. 

 

 Budou-li na staveništi vykonávány práce a $innosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny provád"cím právním 

p%edpisem, zadavatel stavby zajistí, aby p%ed zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpe$nosti a ochrany zdraví p%i práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti 

stavby tak, aby pln" vyhovoval pot%ebám zajišt"ní bezpe$né a zdraví neohrožující práce. V 

plánu je nutné uvést pot%ebná opat%ení z hlediska $asové pot%eby i zp#sobu provedení; musí 

být rovn"ž p%izp#soben skute$nému stavu a podstatným zm"nám b"hem realizace stavby. 

 

P%i stavebních pracích v celém rozsahu týkající se p%edm"tné stavby budou dodrženy:  

 Vyhl. 309/2006 Sb. [12] O bezpe"nosti práce a technických za ízení p i stavebních 

pracích a vládní na ízení  591/2006 Sb. [20] Požadavky na bezpe"nost a ochranu zdraví p i 

práci na staveništích 
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 Práce nad sebou: Provádí se pouze výjime$n", pokud se bez nich nelze obejít, 

stavbyvedoucí ur$í ústn" bezpe$nostní opat%ení, která se dle vzniklé situace budou provád"t - 

musí být seznámení s ov"%ením znalostí a zápisem s osnovou. 

 

      i) Podmínky pro ochranu životního prost%edí p%i výstavb& 

 

 P%i samotné výstavb" u$init opat%ení, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vody látkami 

ropného charakteru, vybavení staveništ" nejnutn"jším množstvím sorbent# ropných látek, 

veškeré odpady likvidovat smluvn" u subjekt# k tomu oprávn"ných. 

 

     j) Orienta(ní lh!ty výstavby 

 

     Zahájení stavby                                   kv"ten 2015 

     Ukon$ení stavby                                   kv"ten 2016 

 

F. DOKUMENTACE OBJEKT" 
 

 

1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ OBJEKTY) 

 

A. Architektonické a stavebn& technické %ešení 

 

A. 1.  Technická zpráva 

 

a) Ú(el objektu 

 

Objekt pro lehký pr#mysl – výroba pr#myslových a ochranných od"v# z textilií. Není 

ur$en pro bydlení osob. 
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b) Zásady architektonického, funk(ního, dispozi(ního a výtvarného %ešení a %ešení 

vegeta(ních úprav okolí objektu, v(etn& %ešení p%ístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Jedná se o stavbu ur$enou pro textilní výrobu pracovních, hasi$ských a vojenských 

od"v# a uniforem. Stavba je navržena jako $ty%podlažní.  

V 1. PP, suterénu, jsou situovány sklady textilního a jiného drobného materiálu. 

Veškerý skladovaný materiál není svou charakteristikou nijak nebezpe$ný, výbušný nebo 

toxický a tak je celá koncepce skladovacích prostor i celého objektu pojata jako bezpe$ná a 

není nutné zajiš&ovat speciální odpadové hospodá%ství $i jiná bezpe$nostní opat%ení. Podlaží 

je vybaveno kotelnou se strojovnou. V této místnosti je umíst"n tepelný vým"ník, elektrický 

rozvad"$ s jisti$em a m"%ící hodiny všech p%ivedených sítí. P%epravu skladovacího materiálu 

zajiš&uje nákladní výtah. 

 

P%ízemní podlaží je rozd"leno do t%í teoretických $ástí. První se zvláštním garážovým 

vstupem je ur$eno pro umíst"ní t"žkých za%ízení a stroj# ur$ených pro p%ípravu výrobních 

model# a p%ípravk#. St%ední $ást je využita jako vstupní hala s p%ístupem ke schodišti, 

osobnímu výtahu a do výrobních prostor. T%etí $ást je ur$ena k prvotnímu zpracování 

skladovaných textilií, pro které musí být zajišt"n dostate$ný manévrovací prostor. 

 

2. NP je ur$eno pro vlastní výrobu a kompletaci výrobk# a je také vybaveno zázemím 

pro zam"stnance, jako jsou sprchy, místnost pro konzumaci vlastního jídla a šatny. 

 

Ve 3. NP je situováno vedení spole$nosti, sekretariát, kancelá%e a obchod s produkty. 

Tento obchod není ur$en pro maloobchod.  

 

Ve všech podlažích s výjimkou suterénu je zajišt"no kompletní sociální za%ízení. 

Budova je zast%ešena plochou st%echou. Stavba zám"rn" není navržena do plochy halovým 

systémem z d#vodu omezení plochy pozemku. Stavba respektuje vzhled okolní zástavby. 

Vjezd na pozemek je umožn"n z jižní strany. P#dorysný tvar budovy je obdélníkový. Budova 

bude stav"na tradi$ními technologiemi s použitím tepeln" izola$ních a ekologických 

materiál#. Systém budovy je st"nový s využitím tvárnicového systému Porotherm pro svislé 

konstrukce a systému Filigrán pro vodorovné konstrukce. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestav&né prostory, zastav&né plochy, orientace, 

osv&tlení a oslun&ní. 

 

Zastav"ná plocha:  379m2 

Obestav"ný prostor:   cca 5117m3  

P%edpokládané náklady stavby:  cca 24mil. K$ 

Orientace v#$i sv"tovým stranám je patrná z výkresové $ásti. 

 

d) Technické a konstruk(ní %ešení objektu, jeho zd!vodn&ní ve vazb& na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost. 

 

Stavba je koncipována jako st"nový systém zd"ný s podélnou orientací nosných st"n. 

Stavba má $ty%i podlaží, z toho jedno podzemní a t%i nadzemní. Objekt je ur$en pro provoz 

lehkého pr#myslu a podle toho je také koncipováno dispozi$ní %ešení. Prostor pozemku 

investora omezuje rozší%it stavbu do ší%ky a vzhledem k pot%eb" t"chto prostor bylo zvoleno 

patrové %ešení. Životnost objektu se po$ítá na 30 let bez nutnosti zásahu s výjimkou b"žné 

údržby. 

 

e) Tepeln& technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor!. 

 

Tepeln" technické vlastnosti konstrukce jsou garantovány výrobcem materiál# dle 

technického listu a pln" vyhovují požadavk#m kladeným na stavební konstrukce.  

 

f) Zp!sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického pr!zkumu. 

 

Základové podmínky optimální, spodní voda v dostate$né hloubce pod základovou 

spárou. Nebyly zaznamenány poruchy vlivem sedání. 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost%edí a %ešení p%ípadných negativních 

ú(ink!, dopravní %ešení. 
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Objekt nebude mít svou existencí ani provozem negativní dopad na životní prost%edí. 

K p%ístupu ke stavb" bude použit vybudovaný nájezd na pozemek z ul. Sevastopolská. 

 

h) Ochrana objektu p%ed škodlivými vlivy vn&jšího prost%edí, proti radonová opat%ení. 

 

Ochranu proti zemnímu radonu zajistí izolace proti zemní vlhkosti je provedena z APP 

modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníkové fólie a polyesteru tlouš&ky 

3,5mm. Vrchní strana opat%ena jemným posypem a spodní strana jemnou natavitelnou fólií. 

Pás má osv"d$ení pro radonovou ochranu. 

 

i) Dodržení obecných požadavk! na výstavbu. 

 

Veškeré požadavky byly dodrženy. 

 

A. 2.    Výkresová (ást 

 

 Studie 

01 P#dorysy    1:200 

02 'ez     1:200 

03 Pohledy    1:200 

04 Situace     1:200 

 

Projekt pro provád!ní 

05 P#dorys 1. PP    1:50 

06 P#dorys 1. NP    1:50 

07 P#dorys 2. NP    1:50 

08 P#dorys 3. NP    1:50 

09 Výkopy    1:50 

10 Základy    1:50 

11 'ez     1:50 

12 P#dorys st%echy   1:50 

13 Strop     1:50 

14 Pohledy    1:100 
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15 Situace     1:200 

16 Za%ízení staveništ"   1:200 

17 Detail atiky    1:10 

18 Výpisy a specifikace   - 

 

 

B. Stavebn& konstruk(ní (ást 

 

B. 1.     Technická zpráva 

 

a) Popis navrženého konstruk(ního systému stavby, výsledek pr!zkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby p%i návrhu její zm&ny. 

 

Stavba je koncipována jako st"nový systém zd"ný s podélnou orientací nosných st"n. 

Stavba má $ty%i podlaží, z toho jedno podzemní a t%i nadzemní. Objekt je ur$en pro provoz 

lehkého pr#myslu a podle toho je také koncipováno dispozi$ní %ešení. Prostor pozemku 

investora omezuje rozší%it stavbu do ší%ky a vzhledem k pot%eb" t"chto prostor bylo zvoleno 

patrové %ešení.  

 

 

b) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk(ních detail!, technologických 

postup!. 

 

V objektu se nevyskytují speciální prvky a konstrukce.  

 

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

konstrukce, p%ípadn& sousední stavby. 

 

Bude nutné dodržet veškeré zásady, zejména tuhnutí a tvrdnutí betonu. 
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d) Zásady pro provád&ní bouracích prací a zpev*ovacích konstrukcí (i prostup!. 

 

P%i provád"ní bouracích prací je nutné dodržet technologické postupy stanovené 

technologickým p%edpisem a dodržet dle zákona $.309/2006 Sb. [12] zásady o BOZP. 

 

e) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 

 

P%ed zakrytím konstrukcí (základy, ztužující v"nce, stropy) bude p%ivolán stavební 

dozor a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

f) Seznam použitých podklad!,  SN, technických p%edpis!, odborné literatury, 

software. 

 

Zákony, vyhlášky, na ízení, technické normy: 

 

[1] Zákon $. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním %ádu ve smyslu pozd"jších 

p%edpis#. 

[2] Vyhláška $. 137/1998 Sb., O obecných požadavcích na výstavbu. 

[3] Vyhláška $. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby. 

[4] Vyhláška $. 269/2009 Sb., O obecných požadavcích na využívání území. 

[5] Vyhláška $. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpe$ujících 

bezbariérové užívání staveb. 

[6] Zákon $. 404/2000 Sb., O hospoda%ení s energií, ve zn"ní pozd"jších p%edpis#. 

[7]  SN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží. 

[8] Zákon $.17/1992 Sb., Zásady ochrany životního prost%edí a povinnosti právnických a 

fyzických osob p%i ochran" a zlepšování stavu životního prost%edí. 

[9] Zákon $. 244/1992 Sb., O ochran" p%írody a krajiny. 

[10] Zákon $. 100/2001 Sb., O posuzování vliv# na životní prost%edí. 

[11] Vyhláška $. 369/2001 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpe$ujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

[12] Vyhláška $. 309/2006 Sb., O bezpe$nosti práce a ochran" zdraví p%i práci. 

[13]  SN EN 1050 (83 3010) – Bezpe$nost strojních za%ízení - Zásady pro posouzení 

rizika. 
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[14]  SN ISO 3864 (01 8010) - Bezpe$nostní barvy a zna$ky. Všeobecná ustanovení. 

[15]  SN 26 9030 – Skladování a zásady bezpe$né manipulace. 

[16] Zákon $.22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky. 

[17] Vládní na%ízení $. 591/2006 Sb., - Požadavky na bezpe$nost a ochranu zdraví p%i práci 

na staveništích. 

[18]  SN 730540 - Posouzení obvodových konstrukcí z hlediska tepelného odporu, teploty 

rosného bodu a pr#b"hu kondenzace. 

[19] Vyhláška $.78/2013 Sb., Pr#kaz energetické náro$nosti budovy. 

[20] Vládní na%ízení $. 591/2006 Sb., Požadavky na bezpe$nost a ochranu zdraví p%i práci 

na staveništích. 

[21]  SN EN 73 00 35 – Zatížení stavebních konstrukcí. 

[22]  SN 73 0600 – Hydroizolace staveb. 

[23]  SN 73 00 – Navrhování staveb, všeobecn". 

[24]  SN 73 12 01 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb. 

[25]  SN EN 998-2 ed. 2 - Specifikace malt pro zdivo -  ást 2: Malta pro zd"ní. 

[26]  SN 73 0005 Modulová koordinace rozm"r# ve výstavb". 

[27]  SN ISO 3898 Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Ozna$ování – Zna$ky. 

[28]  SN ISO 12494 Zatížení konstrukcí námrazou. 

[29]  SN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. 

[30]  SN 73 0804 Požární bezpe$nost staveb - Výrobní objekty. 

[31]  SN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zd"ných konstrukcí -  ást 1-1: Obecná 

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zd"né konstrukce. 

[32]  SN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zd"ných konstrukcí. 

[33]  SN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd"ných konstrukcí. 

[34]  SN 72 2611 Cihlá%ské prvky pro svislé konstrukce. Cihly d"rované. 

[35]  SN 72 2625 Cihlá%ské prvky pro svislé konstrukce. P%í$kovky. 

 

Literatura: 

 

[36] Witzany J. a kolektiv: Konstrukce pozemních staveb 70, Praha –  VUT, 2003, ISBN 

 80 - 01 02656 – 6 

[37] Neufer E.: Navrhování staveb, Praha - Consultinvest, 1955, ISBN 80 - 90 1486 -4 – 6 
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[38] DOSED(L, Antonín. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ro#ník SOU. 3. vyd. Praha: 

 SOBOTÁLES, 2011. ISBN 978-80-85920-51-2. 

[39] NOVOTNÝ, Jan. Cvi#ení z pozemního stavitelství pro 2. a 3. ro#ník: Konstruk#ní 

 cvi#ení pro 3. a 4. ro#ník SPŠ. Praha: SOBOTÁLES, 2007. ISBN 978-80-86817-23-1. 

 

Internetové odkazy: 

 

[40]Stavebnictví 3000 [online]. 2001 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z: 

 www.stavebnictvi3000.cz        

[41] Prefa Brno a.s. [online]. 2010 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z: www.prefa.cz 

[42] Wienerberger Buildings Materials Solutions [online]. 2005 [cit. 2013-11-27]. Dostupné 

 z: www.wienerberger.cz 

[43] XELLA. Ytong [online]. 2001 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z: www.ytong.cz/cs 

[44] RTS. BuildPOWER S [online]. 2008 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z: www.rts.cz 

 

g) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád&ní stavby, 

p%ípadn& dokumentace zajiš'ované jejím zhotovitelem. 

 

Nejsou definovány. 

 

B. 2. Výkresová (ást 

 

Jsou p%iloženy jako samostatná p%íloha. 

 

B. 3. Statické posouzení 

 

V rámci diplomové práce není %ešeno. 

 

B. 4. Požárn& technické %ešení 

 

V rámci diplomové práce není %ešeno. 

 

B. 5. Technika prost%edí staveb 

 

V rámci diplomové práce není %ešeno. 
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TECHNOLOGICKÝ P!EDPIS 

ZD"NÍ 

1. OBECNÉ INFORMACE O STAVB" 

 

 Technologický postup popisuje provád ní svislých zd ných konstrukcí nosných st n 

obvodových z tvárnic Porotherm a vnit!ních nosných st n z tvárnic Porotherm a p!í"ek 

z tvárnic Ytong budovy pro lehký pr#mysl na ulici Sevastopolská 3 v obci Kozmice. 

 

 Objekt je "ty!podlažní d#m ur"ený pro provoz lehkého textilního pr#myslu. Zastav ná 

plocha "iní 379m2, konstruk"ní výška objektu je 13,9m, sv tlá výška podlaží je 2,64m. Objekt 

je založen na základových pásech z prostého betonu t!ídy C16/20. 

 

 Obvodové zdi budovy jsou vyzd ny z keramických tvárnic firmy Wienerberger 

Porotherm 44 EKO+ Profi, nejsou dále zatepleny p!ídavnou tepelnou izolací. Exteriér je 

omítnut tepeln  izola"ní omítkou Baumit Thermo Extra tl. 4cm. Vnit!ní nosné zdivo je 

vyzd no z keramických tvárnic stejné firmy Porotherm 30 AKU P+D na vápeno cementovou 

maltu Porotherm T. 

 

 P!í"ky budovy jsou vyzd ny z pórobetonových tvárnic výrobce Ytong o tl. 115mm na 

stavební lepidlo. 

 

 Nosné konstrukce strop# a st!echy jsou z prefabrikovaných panel# Filigrán, které jsou 

zality betonem B20. Konstruk"ní výška stropu je 250mm. Zálivka panel# Filigrán tvo!í 

spole"n  s uloženou ocelovou výztuží, tepelnou izolací a s tvarovkami pro v nce Porotherm, 

ztužující v nec budovy. 

 

 Technologický postup je zpracován pro 1PP, 1NP a 2NP. 
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2. MATERIÁLY A SKLADOVÁNÍ 

2.1 P ehled použitých materiál! 

 

 Obvodové nosné zdivo: 

 

 Tvarovka:     Porotherm 44 EKO + Profi 

 Rozm r Š x V x D:   440 x 249 x 248mm  

 Sou"initel prostupu tepla:  U = 0,21 Wm-2K-1 

 Tepelný odpor:   R = 4,57 m2KW-1 

 Pevnost v tlaku dle EN 772-1: P6/P8 

 Hmotnost:    v suchém stavu max 318 kg/m2 

 Sou"initel tepelné vodivosti:  $10 = 0,096 Wm-1K-1 

 

 Vnit ní nosné zdivo: 

 

 Tvarovka:     Porotherm 30 AKU P+D 

 Rozm r Š x V x D:   300 x 247 x 238mm  

 Sou!initel prostupu tepla:  U = 0,90 Wm-2K-1 

 Tepelný odpor:   R = 0,87 m2KW-1 

 Pevnost v tlaku dle EN 772-1: P10/P15/P20 

 Hmotnost:    v suchém stavu max 362 kg/m2 

 Sou!initel tepelné vodivosti:  "10 = 0,35 Wm-1K-1 

 

 Zdivo nenosné pro p í!ky: 

 

 Tvarovka:     Ytong P2-500 p í!kovky 

 Rozm r Š x V x D:   115 x 249 x 599mm  

 Sou!initel prostupu tepla:  U = 1,00 Wm-2K-1 

 Tepelný odpor:   R = 0,83 m2KW-1 

 Pevnost v tlaku dle EN 772-1: fb = 2,5 N/mm2 

 Hmotnost:    v suchém stavu max 500 kg/m3 

 Sou!initel tepelné vodivosti:  "10 = 0,120 Wm-1K-1 
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 Maltová sm"s: 

 

 Typ:     Tepeln" izola!ní malta POROTHERM 

 Max zrnitost:    2 mm 

 T#ída objemové hm. suché sm si: 0,45 kg/dm3 

 T#ída obj. hm. hotové sm si:  0,50 kg/dm3 

 Pevnost v tlaku:   $ 5 N/mm2 

 Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): $ 1,5 N/mm2 

 Spot#eba vody:   max. 17 - 19l vody / 50l suché sm si 

 Doba zpracovatelnosti:  cca 2 hodiny 

 Vydatnost:    min. 40l hotové malty / 40l suché sm si 

  

Typ:     Zdící malta Ytong 

 Pevnost v tlaku:   min. 5 MPa 

Soudržnost:    min. 0,5 MPa 

Sypná hmotnost:   1,7 kg/dm3 

Zrnitost:    0 - 0,6mm 

Objemová hmotnost zatvrdlé malty: 1400 - 1500kg/m3 

Kapilární absorbce vody:  max. 0,15 kg/m2 

Sou!initel tepelné vodivosti:  " = 0,47 Wm-1K-1 

Reakce na ohe%:   t#ída A1 f 

 

2.2 Spot eba materiálu  

1. PP 

 Obvodové nosné zdivo:    

  Porotherm 44 EKO + Profi 

 

  Kubatura zdí:    103m3  

  Hmotnost zdiva:   65,92t 

  Po!et tvárnic:    3 789 ks 

  Po!et palet (+3% rezerva):  64 palet 
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  Celková spot#eba zdící malty: 721l 

 

  Dopl#kové cihly:    

Porotherm 44 ½ K EKO + Profi - polovi!ní 

 

  Hmotnost zdiva:   0,365t 

  Po!et tvárnic:    44 ks 

 

Porotherm 44 R Profi - rohová 

 

  Hmotnost zdiva:   0,629t 

  Po!et tvárnic:    44 ks 

 

 Vnit ní nosné zdivo:    

Porotherm 30 AKU P+D 

 

  Kubatura zdí:    46,86m3 – 9,2m3 otvory = 37,66m3 

  Hmotnost zdiva:   36,7t 

  Po!et tvárnic:    2158 ks 

  Po!et palet (+3% rezerva):  27 palet 

  Celková spot#eba zdící malty: 2711l 

 

Dopl#kové cihly:    

Porotherm 30 ½ P+D – polovi!ní rohová 

 

  Hmotnost zdiva:   0,847t 

  Po!et tvárnic:    99 ks 

 

 Zdivo nenosné pro p í!ky:    

  Ytong P2-500 p í!kovky 

 

  Kubatura zdí:    3,14m3  

  Hmotnost zdiva:   1,57t 
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  Po!et tvárnic:    210 ks 

  Po!et palet (+3% rezerva):  3 palety 

  Celková spot#eba zdící malty: 30kg 

 

 P#eklady k jednotlivým zdícím systém&m viz specifikace p#eklad&. 

 

1. NP 

 Obvodové nosné zdivo:    

  Porotherm 44 EKO + Profi 

 

  Kubatura zdí:    103m3 – 16,8m3 otvory = 86,2m3 

  Hmotnost zdiva:   55,2t 

  Po!et tvárnic:    3 170 ks 

  Po!et palet (+3% rezerva):  53 palet 

  Celková spot#eba zdící malty: 603l 

 

  Dopl#kové cihly:    

Porotherm 44 ½ K EKO + Profi - polovi!ní 

 

  Hmotnost zdiva:   0,822t 

  Po!et tvárnic:    99 ks 

 

Porotherm 44 R Profi - rohová 

 

  Hmotnost zdiva:   0,722t 

  Po!et tvárnic:    44 ks 

 

Porotherm 44 K Profi - koncová 

 

  Hmotnost zdiva:   2,517t 

  Po!et tvárnic:    176 ks 
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 Vnit ní nosné zdivo:    

Porotherm 30 AKU P+D 

 

  Kubatura zdí:    46,86m3 – 8,9m3 otvory = 37,96m3 

  Hmotnost zdiva:   37,2t 

  Po!et tvárnic:    2 175 ks 

  Po!et palet (+3% rezerva):  28 palet 

  Celková spot#eba zdící malty: 2 733l 

 

Dopl#kové cihly:    

Porotherm 30 ½ P+D – polovi!ní rohová 

 

  Hmotnost zdiva:   0,84t 

  Po!et tvárnic:    99 ks 

 

 Zdivo nenosné pro p í!ky:    

  Ytong P2-500 p í!kovky 

 

  Kubatura zdí:    9,06m3 (otvory ode!teny) 

  Hmotnost zdiva:   4,52t  

  Po!et tvárnic:    604 ks  

  Po!et palet (+3% rezerva):  7 palet 

  Celková spot#eba zdící malty: 43kg 

 

 P#eklady k jednotlivým zdícím systém&m viz specifikace p#eklad&. 

2. NP 

 Obvodové nosné zdivo:    

  Porotherm 44 EKO + Profi 

 

  Kubatura zdí:    103m3 – 12,68m3 otvory = 90,32m3 

  Hmotnost zdiva:   57,8t 
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  Po!et tvárnic:    3 323 ks 

  Po!et palet (+3% rezerva):  56 palet 

  Celková spot#eba zdící malty: 632l 

 

  Dopl#kové cihly:    

Porotherm 44 ½ K EKO + Profi - polovi!ní 

 

  Hmotnost zdiva:   0,630t 

  Po!et tvárnic:    88 ks 

 

Porotherm 44 R Profi - rohová 

 

  Hmotnost zdiva:   0,722t 

  Po!et tvárnic:    44 ks 

 

Porotherm 44 K Profi - koncová 

 

  Hmotnost zdiva:   2,985t 

  Po!et tvárnic:    182 ks 

 

 Vnit ní nosné zdivo:    

Porotherm 30 AKU P+D 

 

  Kubatura zdí:    46,86m3 – 7,1m3 otvory = 39,76m3 

  Hmotnost zdiva:   38,99t 

  Po!et tvárnic:    2 279 ks 

  Po!et palet (+3% rezerva):  29 palet 

  Celková spot#eba zdící malty: 2 862l 

 

Dopl#kové cihly:    

Porotherm 30 ½ P+D – polovi!ní rohová 

 

  Hmotnost zdiva:   1,034t 
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  Po!et tvárnic:    121 ks 

 

 Zdivo nenosné pro p í!ky:    

  Ytong P2-500 p í!kovky 

 

  Kubatura zdí:    16,4m3 (otvory ode!teny) 

  Hmotnost zdiva:   8,2t 

  Po!et tvárnic:    1 096 ks 

  Po!et palet (+3% rezerva):  13 palet 

  Celková spot#eba zdící malty: 72kg 

 

 P#eklady k jednotlivým zdícím systém&m viz specifikace p#eklad&. 

 

Celkové množství zdiva pro 1. PP, 1. NP a 2. NP: 

 

 Porotherm 44 EKO + Profi     10 282 ks 

Porotherm 44 ½ K EKO + Profi – polovi!ní   231 ks 

Porotherm 44 R Profi – rohová    132 ks 

Porotherm 44 K Profi – koncová    358 ks 

Porotherm 30 AKU P+D     6 612 ks 

Porotherm 30 ½ P+D – polovi!ní rohová   319 ks 

Ytong P2-500 p#í!kovky     1 910 ks 

 

Tvárnice keramické Porotherm 44 EKO + Profi jsou ur!ené pro nosné obvodové 

st ny. Mají pero a drážku a jsou p#esn  broušené. Zdí se na tenkovrstvou tepeln  izola!ní 

maltu Porotherm. První #ada se zakládá na vápeno cementovou maltu minimální tlouš'ky 

20mm po celé ploše tvárnice. Na povrchové úpravy se použije tepeln  izola!ní omítka Baumit 

Thermo Extra tl. 4cm z exteriéru, v interiéru bude použita vápeno sádrová omítka Baumit, 

hlazená tl. 8mm 

 

Tvárnice keramické Porotherm 30 AKU P+D jsou ur!ené pro nosné vnit#ní st ny. 

Mají pero a drážku. Zdí se na vápeno cementovou maltu Porotherm tlouš'ky 15mm. 
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Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Ytong P2-500 (pro p#í!ky) jsou 

ur!ené pro nenosné vnit#ní st ny, p#izdívky a obezdívky v interiérech. Tvarovky jsou hladké a 

zdí se na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. Na povrchovou úpravu se použijí sádrové a 

vápeno-sádrové omítky, keramické obklady p#ímo na zdivo (bez nutnosti p#edchozích úprav). 

První #ada se vždy zakládá na vápenocementovou maltu minimální tlouš'ky 20mm v celé 

ploše tvárnice. Vodorovnost musí být dodržena ve všech sm rech, zejména v napojení st n. 

P#ípadné nerovnosti je možno zarovnat hoblíkem. 

 

2.3 Skladování materiál! 

 

 K prostoru pro skladování zdících tvarovek je na staveništi p#ivedena zpevn ná 

panelová komunikace ší#ky 3m. Staveništ  je vybaveno v žovým je#ábem 120K1 

s výložníkem délky 35m. Dovezené palety s tvarovkami jsou složeny pomocí je#ábu z valníku 

na p#edem p#ipravenou plochu. Tato plocha musí být rovná, dostate!n  únosná a suchá. 

Nesmí být rozbahn ná a podmá!ená. Palety s tvarovkami budou dovezeny zabalené ve 

smrš'ovací fólii, které !áste!n  chrání proti pov trnostním vliv&m. Uložené palety je nutné 

ješt  p#ikrýt jednou vrstvou proti dešti, posta!í PE plachta zatížená vhodným materiálem proti 

odfouknutí v trem. Jako zatížení se doporu!ují d#ev né trámky nebo prázdné palety. P#i 

zat žování se musí dbát na to, aby zat žovací prvky neobsahovaly vy!nívající h#ebíky, které 

by mohly zp&sobit protržení plachet. P#i skládání palet z valníku je nutné postupovat 

systematicky sm rem od nejvzdálen jšího místa skládky po nejbližší. Palety se ukládají rovn  

vedle sebe. Není možné ukládat palety na sebe. Prvn  se ukládají tvarovky standardní pro 

nosné st ny, poté se ukládají na okraje skládky palety s dopl%kovým sortimentem tak, aby byl 

umožn n co nejjednodušší p#ístup k t mto paletám. S paletami je zakázáno manipulovat 

záv snými lany nebo tkanými kurty. Je#áb musí být vybaven speciálním C záv sem ur!eným 

pro tyto ú!ely. Palety se v míst  skladování nerozbalují, nýbrž se v celku origináln  zabalené 

p#enáší na plochu samotné stavby pomocí je#ábu, kde zedni!tí pomocníci již zajistí distribuci 

po staveništi. 

 

 Maltové sm si se skladují v uzamykatelném, suchém a krytém skladu na staveništi. 

P#íjezd ke skladu je zajišt n zpevn nou panelovou komunikací. Nákladní valník s maltovou 

sm sí nacouvá p#ed sklad do vzdálenosti p#ibližn  5m od vstupu do skladu. V p#ípad , že 
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bude maltová sm s uložena na paletách, ty budou složeny pomocí stožárového je#ábu 120K1 

na panelovou komunikaci p#ed sklad, odkud bude ru!n  p#enesena do suchého skladu. 

V p#ípad , že bude maltová sm s na valníku voln  ložena, bude složena ru!n  a ru!n  uložena 

do suchého skladu. P#i manipulaci je nutné dbát opatrnosti na zejména – protržení pytle a 

následné znehodnocení malty a bezpe!nost práce. Pytle s maltovou sm sí budou ve skladu 

uloženy na d#ev ných plnoplošných roštech, aby bylo zabrán ní p#ípadnému vzlínání vlhkosti 

od podlahy. Skladovatelnost malt je maximáln  6 m síc&. Sklad maltových sm sí je 

uzamykatelný a v dob  mimo pracovní dobu je trvale uzam!en a klí! je uložen na vrátnici. 

 

 Dodávka zdících blok& a také maltových sm sí prob hne do t#í dn& ode dne potvrzení 

objednávky dodavatelem. Dopravu materiálu na staveništ  zajiš'uje dodavatel. B hem celé 

operace skládání z nákladního valníku dodavatele je p#ítomen stavbyvedoucí, který postupn  

všechny palety pop#ípad  voln  ložené materiály kontroluje. Nakonec provede kone!ný 

sou!et, kontrolu s objednávkou a v p#ípad , že je vše v souladu s objednávkou podepíše 

dodací list a zboží p#ebere. V p#ípad , že se vyskytne jakékoliv zboží poškozené, rozbité, 

obaly protržené a jiné, stavbyvedoucí p#ebere pouze materiály nepoškozené a poškozené 

zboží reklamuje. O všem vede stavbyvedoucí záznamy ve stavebním deníku. 

 

3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 

 Zd ní 1. PP navazuje na p#edešlé práce, které musí být #ádn  dokon!eny, musí být 

uplynulá stanovená technologická p#estávka a veškeré p#edešlé práce musí být p#evzaty 

stavbyvedoucím jako dokon!ené. P#ed zapo!etím vlastních zdících prací musí být dokon!ené 

základy budovy v!etn  základové desky, která je #ádn  upravena, srovnána a není zne!išt na. 

 

Základová deska musí být opat#ena hydroizolací z asfaltových pás& podle projektové 

dokumentace. Asfaltové pásy jsou nataveny na základovou desku opat#enou penetra!ním 

nát rem. Pásy se pokládají ve dvou vrstvách. Okraje základ& jsou opat#eny p#esahem 

hydroizolace o délce 150mm. P#esahy mezi pásy musí být 100mm. V p#ípad , že je pracovní 

plocha !istá, rovná, nevyskytují se kaluže a spl%uje veškeré výše uvedené technologické 

podmínky, je p#ipravena ke zd ní. 
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Jednotlivé složky zdících malt musí být té nejvyšší možné kvality. Zám sová voda 

nesmí být zne!išt ná a kalná. Používat zachycenou deš'ovou vodu je zakázáno. Písek je 

skladován na skládce u prostoru míchání malt. Musí být bez ne!istot, p#ed použitím je dobré 

písek p#esít.  

 

3.1 Pracovní podmínky a opat ení p i zd"ní za normálních podmínek 

 

 V p#ípad , že se bude teplota vzduchu pohybovat v intervalu +5 až +26° C, bude zd ní 

probíhat bez zvláštních opat#ení. Za t chto podmínek zle zdít všemi dot!enými zdícími 

systémy. Je zapot#ebí zejména chránit zdivo p#ed pov trnostními vlivy p#ikrytím, deš'ová 

voda nesmí po st n  stékat, aby nedošlo k vyplavování malty a degradaci pevnosti zdiva a 

zárove% je zdivo, zejména malta chrán na proti rychlému vysychání. P#i teplotách 

p#esahujících +30° C je nutné tvarovky p#ed aplikací vlh!it, aby se zamezilo rychlému 

vysychání. 

 

3.2 Pracovní podmínky a opat ení p i zd"ní za nízkých teplot 

 

 V p#ípad , že se bude teplota vzduchu pohybovat v intervalu -5 až +5° C, bude zd ní 

probíhat za speciálních podmínek pro každý zdící systém zvláš' tak, aby byla zachována 

maximální pevnost a kvalita garantována výrobcem a nebyly narušeny chemické procesy 

probíhající ve zdivu, zejména v maltách p#i tuhnutí. 

 

 Pro všechny tvarovky je zakázáno používat cihly, které jsou zmrzlé, nebo na nich 

ulpívá sníh !i led. 

 

Systém Porotherm: 

 

V p#ípad  poklesu teploty k 0° C se použije zdící malta o t#ídu kvalitn jší, než udává 

projektová dokumentace. P#i poklesu teploty pod 0° C je nutné také zah#ívat zám sovou vodu 

na max. 80° C. Poklesne-li teplota pod -5° C, je nutné navíc zah#ívat také p#idávaný písek na 

p#ibližn  40° C a prodloužíme dobu míchání v míchacím za#ízení na dvojnásobek. 
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 Hotové zdivo se p#ikryje suchou tkanou textilií a následn  se p#ikryje nepromokavou 

plachtou proti klesající vlhkosti. Tím se zabrání p#ed!asnému odpa#ování a dojde k akumulaci 

tepla. 

 

Systém Ytong: 

 

Ytong malty se nesmí zpracovávat p#i teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5° C. Je 

nep#ípustné prosévání malty. Dodate!né p#idávání pojiv, kameniva a jiných p#ísad. 

K rozd lání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu. Zdivo nesmí být namrzlé, 

zaprášené, mastné nebo jinak zne!išt né. Po dokon!ení prací je t#eba zdivo chránit p#ed 

promrznutím, nap#. zakrytím polystyrénovými deskami. Zd ní p#i teplotách nižších než +5° C 

se nedoporu!uje a p#i teplotách nižších než -5° C je zakázáno. 

 

4. P#EVZETÍ STAVENIŠT$ 

 

 P#ed p#evzetím staveništ  se provede kontrola p#edcházejících konstrukcí a to zejména 

základy a provedená hydroizolace v p#ípad  1. PP. V p#ípad  dalších podlaží je nutné 

kontrolovat dokon!ení stropní konstrukce, její rovinatost, kvalitu a shodu s projektovou 

dokumentací. Pokud nebude podklad rovný, vyrovná se maltou od nejnižšího bodu. Kontrolu 

staveništ  provádí stavbyvedoucí, pop#ípad  pov #ená osoba, která proveden zápis do 

stavebního deníku o provedené kontrole a p#evzetí staveništ . 

 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 

 Zd ní budou provád t dv  pracovní !ety složené po šesti pracovnících. Celkem bude 

na staveništi provád t zd ní 12 osob. (ety pracují sou!asn  a navzájem spolupracují. (eta se 

skládá z jednoho mistra zedníka, dvou zedník& a t#í pomocných d lník&. Mistr zedník 

zodpovídá za kvalitu provedených prací za svou !etu, odpovídá za dodržování BOZP a 

dodržení pracovního postupu své !ety a provádí zd ní, zejména složitých konstruk!ních 

#ešení. Zedník provádí zd ní rovinných a konstruk!n  jednodušších !ástí zdiva. Pomocní 

d lníci zajiš'ují distribuci materiálu po staveništi svým zedník&m v !et , zajiš'ují míchání 

malty, nosí a podávají pracovní pom&cky. Pomocný d lník zajiš'uje po#ádek a odklízí 
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stavební odpady na staveništi a to zejména z prostoru zóny, kde se provádí zd ní. Pomocný 

d lník také zajiš'uje #ezání tvarovek na základ  ústní objednávky zedníka. 

 

6. STROJE A POM%CKY 

 

 Ke každému zdícímu systému je nutné p#istupovat s nástroji ur!enými výrobcem. 

Veškeré nástroje a pom&cky je nutné udržovat v bezvadném stavu. B hem prací je nutné 

udržovat zednické lžíce, nádoby, stavení kole!ko a jiné v !istém stavu, aby se do 

p#epravovaných malt nemohly dostat hrudky ztuhlé malty a nedošlo k nep#esnému usazení 

cihly. Elektrické ná#adí se musí odkládat !isté a nesmí se dostat do styku s vodou (motorová 

!ást stroje), aby nebylo ohroženo zdraví pracovníka a bylo zajišt no bezvadné fungování 

stroje. Po skon!ení pracovní sm ny se musí všechno ná#adí a pom&cky sklidit ze staveništ , 

provede se #ádné !išt ní a uschová se do uzamykatelného skladu na ná#adí, kde je zajišt no 

bezpe!í proti odcizení nepovolanými osobami. Za úklid ná#adí a za jeho údržbu odpovídá 

mistr zedník každé !ety. Samotný úklid a transport do skladu provádí všichni !lenové !ety. 

 

Seznam stroj$ a pom$cek pro zd"ní tvarovkami Porotherm: 

  

 Zednická lžíce     3x 

 Nádoba na maltu (gumový kalfas)  3x 

 Stavební kole!ko    2x 

 Vodováha     3x 

 Olovnice     1x 

 Zednický metr     3x 

 Gumová palice    3x 

 Nivela!ní p#ístroj    1x 

 Provázek 30m     1x 

 Tužka      3x 

 P#ípravek na nanášení malt pro tenké spáry 1x 

 Mícha!ka     1x 

 Lopata      2x 

 Prosévací síto     1x 
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 Kbelík na vodu 20l    2x 

 OOPP (p#ilba, rukavice, brýle, obuv) 6x 

 Pila na tvarovky Porotherm   1x 

  

Seznam stroj$ a pom$cek pro zd"ní tvarovkami Ytong: 

  

 Zednická lžíce  p#esná    3x 

 Pásová pila Ytong    1x 

 Úhelník     3x 

 Vidiová pila     1x 

 Gumová palice    3x 

 Brusné hladítko    2x 

 Hoblík Ytong     2x 

 Mísidlo Ytong     1x 

 Olovnice     1x 

 Vodováha     3x 

 Zednický metr     3x 

 Nivela!ní p#ístroj    1x 

 OOPP (p#ilba, rukavice, brýle, obuv) 6x 

 

7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Pracovní postup zd"ní systému Porotherm 

 

Vym #í se p#esné rozm ry budovy uložené na dokon!ených základech opat#ených 

hydroizolací. M #ení se provádí dle projektové dokumentace. Zam #í se rohy a jejich správné 

umíst ní se zkontroluje p#em #ením úhlop#í!ek. Vym #ené body vyzna!íme bílou k#ídou na 

podklad. 

  

Nejprve se osadí tvárnice v nejvyšším bod  základu. Její výška se p#enese a osadí se 

rohové tvárnice pery k vn jšímu líci a vyrovná se s p#esností na 1mm. Jednotlivé rohy se 

vzájemn  vyrovnají p#em #ením úhlop#í!ek. Rohové tvárnice se spojí z vn jší strany 

provázkem, který slouží jako linka pro pokládku zakládající vrstvy tvárnic. První vrstva 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta stavební, Ludvíka Podéšt! 1875, 708 33 Ostrava  
  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

 
akad. rok 2013/2014                                                                                                                              Bc. Tomáš Hradil, HRA401 
 

- 55 -

tvárnic se uloží do vápeno cementové malty o min tlouš'ce 20mm pod celou plochou 

tvárnice. B hem pokládání se provádí rovinatost ve všech sm rech a p#ípadné nerovnosti se 

stabilizují poklepem gumovou pali!kou. Tvárnice musí zapadat p#esn  na pero a drážku. 

P#ebyte!ná malta vytékající mimo p&dorys zdiva se stáhne zednickou lžící. Svislé spáry se 

nemaltují. 

 

Je nutné dodržet vazbu zdiva. U Porotherm tvarovek je délka vazby stanovena na ½ 

délky tvarovky.  

 

Vn jší nosné st ny a vnit#ní nosné st ny se zdí sou!asn . Je nutné zajistit napojení 

t chto st n a jejich vzájemné p&sobení. U tvarovek 30 AKU P+D se v míst  styku s vn jší 

obvodovou st nou maltuje svislá spára. Každou druhou #adu je nutné kotvit ocelovými pásky 

a kotvami do nosné vn jší konstrukce.  

 

U otvor& se použije koncová tvarovka 44 K EKO+Profi, která je z výroby opat#ena 

nikou pro osazení pásu extrudovaného XPS polystyrenu. P#i zd ní se nejprve zam #í otvory, 

vyzdí se prostor mezi nimi do výšky spodní hrany p#ekladu. Následn  se osazují p#eklady. 

P#eklady Porotherm 7 jsou konstruované jako n kolikavrstvé, tudíž je nutné je osadit a 

do!asn  svázat vázacím drátem, aby nedošlo k jeho rozpojení.  V p#ípad  st ny tlouš'ky 

440mm se použije kombinace p#ekladu z interiéru do exteriéru – 4x p#ekladový panel 

tlouš'ky 70mm, 1x XPS polystyren tlouš'ky 80mm a 1x p#ekladový panel tlouš'ky 70mm. U 

st ny tlouš'ky 300mm vnit#ní se použijí 4 p#ekladové panely tlouš'ky 70mm. P#eklad není 

opat#en tepelnou izolací. 

 

P#i vyzd ní do výšky 1250mm je nutné postavit lešení. 

 

B hem prací je nutné neustále kontrolovat rovinatost a zejména svislost a souosost 

provád né konstrukce. Svislost v rámci podlaží je ±20mm, v rámci celkové výšky podlaží 

±50mm, rovinatost v kterémkoliv jednom metru je ±10mm, v rámci deseti metr& ±50mm. 

Svislá souosost v rámci t#í a více podlaží m&že být maximáln  ±20mm. 

 

Po dokon!ení konstruk!ní výšky 2750mm, která je dána projektovou dokumentací, 

uloží se v obvodu budovy v ncové tvarovky. Tyto tvarovky se ukládají tak, aby jejich vn jší 
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hrana lícovala s vn jším okrajem zdiva. Z vnit#ní strany v ncovek se uloží pruhy tepelné 

izolace a ocelová výztuž do v nce dle projektové dokumentace.  

 

V p#ípad , že konstrukce není v modulu 250mm, provádí se #ezání tvarovek pomocí 

ru!ní nebo elektrické pily na Porotherm. )ezané tvarovky by se nem ly ukládat do vn jších 

roh&, do ost ní nebo na kraje st n. )ezáním je narušena zejména tepelná vodivost tvarovky. 

 

Po dokon!ení zednických prací jednoho podlaží, provede stavbyvedoucí celkovou 

kontrolu provedených prací a zkontroluje podle technické dokumentace. O kontrole proveden 

zápis do stavebního deníku. 

 

Následují práce na stropní konstrukci. Po jejím dokon!ení je nutné zajistit dostate!nou 

technologickou p#estávku. Strop je poch&zí po 7 dnech. Po 14 dnech je možné za!ít se 

založením dalšího podlaží. Stropní konstrukci je možné odstojkovat až po 28 dnech. 

Technologický postup zd ní se opakuje. 

 

7.2 Pracovní postup zd"ní systému Ytong 

 

 P#ed zapo!etím prací je nutné podlaží zbavit podp&rných stojek. Není možné 

odstra%ovat stojky v podlaží, když se o podlaží výše nacházejí další stojky. Po odstran ní 

stojek vy!istíme pracovišt  zejména o zatuhlé kapky betonu a malty z p#edchozích prací. 

 

 V prvé #ad  je nutné zam #it budoucí uložení p#í!ek. Jejich polohu narýsujeme na 

podlahu v!etn  umíst ní budoucích otvor&. První #adu tvarovek pokládáme na vápeno 

cementovou maltu o tlouš'ce min 10mm. Další lepení se provádí speciálním lepidlem Ytong 

na pórobetonové tvárnice. P#i napojování tvarovky na tupo k nosné st n , namaltujeme 

sty!nou a ložnou spáru a uložíme. Každou druhou #adu kotvíme do nosné st ny pomocí 

ocelových perforovaných pásk&. 

 

 Tvarovky je nutné ukládat do vazby min 100mm. Je nutné p#i položení každé tvarovky 

kontrolovat rovinatost v každém sm ru pomocí vodováhy. P#ípadné nerovnosti se bu*to 

upraví poklepáním gumovou pali!ku, nebo v p#ípad  již tuhého lepidla zarovnají hoblíkem. 
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 P#i vyzd ní výšky 1250mm se musí postavit lešení. 

 

 P#i zd ní otvor&, zejména otvor& pro dve#e, se osadí Ytong p#eklady. P#eklad se uloží 

na ur!ené místo a konstrukce se nechá do následujícího dne zavadnout. V p#ípad  rozp tí 

stropu více jak 3,5m se mezi konstrukci p#í!ky a strop vkládá pružná vložka. P#í!ka se 

zaklínuje v meze#e mezi stropem a p#í!kou. 

 

8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 

Hotové práce p#ejímá technický dozor, stavbyvedoucí a p#evzetí #ádn  zapíše do 

stavebního deníku. U zdiva se kontroluje p#edevším rovinatost a zejména svislost a souosost 

provád né konstrukce. Svislost v rámci podlaží je ±20mm, v rámci celkové výšky podlaží 

±50mm, rovinatost v kterémkoliv jednom metru je ±10mm, v rámci deseti metr& ±50mm. 

Svislá souosost v rámci t#í a více podlaží m&že být maximáln  ±20mm. 

Kontroluje se dále vzhled použitých dílc&, zda nejsou mechanicky poškozeny a zda 

byl dodržen p#edepsaný technologický postup. Dále se kontroluje uložení p#efabrikát& a 

p#eklad&, osazení zárubní, zabudovaných prvk&, dodržení vazby zdiva, rozm r&, polohy, ší#ky 

a vypln ní spár maltovou sm sí, kotvení u výpl%ového zdiva. Kontrola dilata!ních spár. 

Výstupem provedených prací a její p#ejímky je písemný protokol o p#edání a p#evzetí 

hotových prací.  

 

9. BEZPE&NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P#I PRÁCI 

 

 Dle vyhlášky !. 601/2009 Sb. [36] o bezpe!nosti práce a technických za#ízení p#i 

stavebních pracích a zákona !. 309/2006 Sb. [12] o zajišt ní dalších podmínek bezpe!nosti a 

ochrany zdraví p#i práci musí pracovníci používat tyto ochranné pom&cky: ochranné brýle, 

bezpe!nostní rukavice, pracovní od v, pevnou obuv a bezpe!nostní p#ilbu. 

 Na#ízení vlády 591/2006 Sb. [17] o bližších minimálních požadavcích na bezpe!nost a 

ochranu zdraví p#i práci na staveništích. 
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Základní rozpo�et
Datum tisku: 11.11.2013

List �.2

Rekapitulace stavebních díl�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 265 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

11 P�ípravné a p�idružené práce 1 047 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 642 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,5

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 331 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,0

4 Vodorovné konstrukce 1 731 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,2

62 Úpravy povrch� vn�jší 340 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,3

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

535 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,5

711 Izolace proti vod� 0,00 326 379,00 0,00 0,00 0,00 9,0

764 Konstrukce klempí�ské 0,00 93 818,00 0,00 0,00 0,00 0,7

766 Konstrukce truhlá�ské 0,00 462 846,00 0,00 0,00 0,00 2,5

767 Konstrukce záme�nické 0,00 296 631,00 0,00 0,00 0,00 2,4

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 586 211,00 0,00 0,00 0,00 21,9

7 894 720,00 1 765 885,00 0,00 0,00 0,00 1 347,8K�

VRN, rezerva a kompletace

P�irážka Sazba Základna K�

Ztížené výrobní podmínky 0,00 9 660 606,00 0,00

Oborová p�irážka 0,00 9 660 606,00 0,00

P�esun stavebních kapacit 0,00 9 660 606,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 9 660 606,00 0,00

Za�ízení staveništ� 0,00 9 660 606,00 0,00

Provoz investora 0,00 9 660 606,00 0,00

Kompleta�ní �innost (I�D) 0,00 9 660 606,00 0,00

Rezerva rozpo�tu 0,00 9 660 606,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

1 Zemní práce

1 121 10-1100.R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, p�emíst�ní do 50 m
m3 218,0000 83,70 18 246,60 0,00000 0,00000

Sejmutí ornice na staveništi, množství dle PD a Technické zprávy, p�emíst�ní na deponii na staveništi dle výkresu za�ízení 
staveništ�.

2 122 20-1403.R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 10000 m3
m3 2 188,0000 56,30 123 184,40 0,00000 0,00000

Kubatura dle PD, Hloubeno po záb�rech 1m silných dle výkresu výkop�. Hlavní f igura T�ída t�žitelnosti 2 a 3.

3 131 20-1101.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3
m3 76,8000 262,50 20 160,00 0,00000 0,00000

P�íjezd/sjezd do výkopu viz PD Výkopy.

4 132 20-1101.R00 Hloubení rýh ší�ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 55,4000 626,00 34 680,40 0,00000 0,00000

Figury výkop� dle PD Výkopy.

Figura - int. nosné st�ny: 8,5 8,5000

Fgura - výtah osobní: 6,78 6,7800

Figura - výtah nákladní: 10,07 10,0700

Figura - obvodové zdivo: 30,05 30,0500

5 151 93-1112.U00 Odstr paž s 2m hl 6m box st�edn�
m2 276,5400 249,00 68 858,46 0,00000 0,00000

Rozm�r pažení: (33,74+16,54)*5,5 276,5400

Zemní práce1 265 129,86 0,00000

11 P�ípravné a p�idružené práce

6 1701 564505 00 Je�áb stavební v�žový 120.K1 100/160
Sh 640,0000 1 637,08 1 047 731,20 0,00000 0,00000

((8*20)*4) 640,0000

P�ípravné a p�idružené práce11 1 047 731,20 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

7 272 31-3611.R00 Beton základových kleneb prostý C 16/20
m3 103,5148 2 930,00 303 298,36 2,41693 250,18803

Nosné st�ny: (30,04+30,04+12,84+12,84)+0,8*0,6 86,2400

Vnit�ní nosné st�ny: 

(7,94+11,62+11,62+4,04+3+3+1+2,59+1,84+15,94)*0,6*0,46

17,2748

8 272 35-1215.R00 Bedn�ní st�n základových kleneb - z�ízení
m2 111,1960 388,50 43 199,65 0,03925 4,36444

Zapažení základových pás� nad úrovní výkopu pás�, viz PD Základy

Nosné st�ny: (30,04+30,04+12,84+12,84)+0,2*2 86,1600

Vnit�ní nosné st�ny: (7,94+11,62+11,62+4,04+3+3+1+2,59+1,84+15,94)*0,2*2 25,0360

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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9 272 35-1216.R00 Bedn�ní st�n základových kleneb - odstran�ní
m2 111,1960 81,50 9 062,47 0,00000 0,00000

Nosné st�ny: (30,04+30,04+12,84+12,84)+0,2*2 86,1600

Vnit�ní nosné st�ny: (7,94+11,62+11,62+4,04+3+3+1+2,59+1,84+15,94)*0,2*2 25,0360

10 273 32-1116.R00 Železobeton zákl. desek z cem. portladských B 20
m3 57,8570 2 860,00 165 471,02 2,41693 139,83632

30,04*12,84*0,150 57,8570

11 273 35-6021.R00 Bedn�ní základových desek,plochy rovinné, z�ízení
m2 385,7136 235,00 90 642,70 0,03910 15,08140

30,04*12,84 385,7136

12 273 35-6022.R00 Bedn�ní základových desek,plochy rovinné,odbedn�ní
m2 385,7136 80,20 30 934,23 0,00000 0,00000

30,04*12,84 385,7136

Základy a zvláštní zakládání2 642 608,43 409,47019

3 Svislé a kompletní konstrukce

13 311 23-8133.R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 
cm m2 384,6000 1 717,00 660 358,20 0,40939 157,45139

Výpo�et obsahuje m2 dle specif ikace TP na provád�ní zd�ní. Kalkualce obsahuje zd�ní pouze do 2.NP v�etn�.

1.PP: 37,66/0,3 125,5333

1.NP: 37,96/0,3 126,5333

2.NP: 39,76/0,3 132,5333

14 311 23-8208.R00 Zdivo POROTHERM 44 EKO+ P6 malta izola�. tl. 44 cm
m2 635,2727 1 782,00 1 132 055,95 0,29505 187,43721

Výpo�et obsahuje m2 dle specif ikace TP na provád�ní zd�ní. Kalkualce obsahuje zd�ní pouze do 2.NP v�etn�.

1.PP: 103/0,44 234,0909

1.NP: 86,2/0,44 195,9091

2.NP: 90,32/0,44 205,2727

15 311 27-1175.R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 115mm
 m2 957,7391 821,00 786 303,80 0,14844 142,16679

Výpo�et obsahuje m2 dle specif ikace TP na provád�ní zd�ní. Kalkualce obsahuje zd�ní pouze do 2.NP v�etn�.

1.PP: 3,14/0,115 27,3043

1.NP: 90,6/0,115 787,8261

2.NP: 16,4/0,115 142,6087

16 317 14-1214.U00 P�eklad plochý Ytong š115 otv-1,25m
kus 26,0000 356,00 9 256,00 0,02443 0,63518

P6: 26 26,0000

17 317 14-1217.U00 P�eklad plochý Ytong š115 otvor -2m
kus 1,0000 512,00 512,00 0,03548 0,03548

P10: 1 1,0000
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18 317 16-8130.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm
kus 50,0000 312,00 15 600,00 0,03739 1,86950

P2: 10*5 50,0000

19 317 16-8131.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 68,0000 394,50 26 826,00 0,04657 3,16676

P5: 17*4 68,0000

20 317 16-8132.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 24,0000 459,50 11 028,00 0,05575 1,33800

P8: 6*4 24,0000

21 317 16-8133.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 80,0000 570,00 45 600,00 0,06493 5,19440

P3: 16*5 80,0000

22 317 16-8135.RT2 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm

pro orientované uložení
kus 140,0000 825,00 115 500,00 0,08106 11,34840

P1: 28*5 140,0000

23 317 16-8137.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/275 cm
kus 5,0000 1 097,00 5 485,00 0,10172 0,50860

P9: 1*5 5,0000

24 317 16-8138.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/300 cm
kus 48,0000 1 168,00 56 064,00 0,11090 5,32320

P4: 12*4 48,0000

25 134-80825 Ty� pr��ezu I 240, hrubé, jakost oceli 11373
T 0,5000 22 844,25 11 422,13 1,00000 0,50000

Profil I na p�eklad P7

26 998 01-1004.R00 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 36 m
t 926,4451 492,00 455 810,99 0,00000 0,00000

Svislé a kompletní konstrukce3 3 331 822,07 516,97492

4 Vodorovné konstrukce

27 417 38-8134.R00 V�nec vn�jší pro PTH ze� 44 cm, tl. stropu 25 cm
m 340,0000 633,00 215 220,00 0,22784 77,46560

Ztužující v�nec 1.PP - 3.NP, dle PD specif ikace v�nc�.

V�nec ztužující V1: 85*4 340,0000

28 417 38-8174.R00 V�nec vnit�ní pro PTH ze� 30 cm, tl. stropu 25 cm
m 14,0000 398,00 5 572,00 0,19343 2,70802

Dle PD specif ikace v�nc�.

V�nec V2: 14 14,0000

29 423 35-5314.U00 Mtž bed ztracené deska filigr panel
m2 1 321,6771 150,00 198 251,57 0,00396 5,23384

Množství panel� Filigran viz PD specif ikace strolpních panel�.

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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F1: 6*2,1*77 970,2000

F2: 6*1,63*5 48,9000

F3: 4,5*2,5*11 123,7500

F4: 4,5*2*1 9,0000

F5: 6*2,03*8 97,4400

F6: 4,5*2,5*1 11,2500

F7: 4,5*2,5*1 11,2500

F8: 2,86*1,36*1 3,8896

F9: 2,95*2,35*3 20,7975

F10: 6*1,4*3 25,2000

30 430 32-1313.R00 Schodiš�ové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)
m3 7,7778 3 820,00 29 711,20 2,41705 18,79933

Objem betonu schodiš�ové kce.

Schodišt�: (0,898*1,2+0,243*1,8+0,898*1,2)*3 7,7778

31 430 36-1721.R00 Výztuž schodiš�. konstrukcí ocel 10425 (BSt 500 S)
t 2,5560 36 980,00 94 520,88 1,02092 2,60947

Výztuž: 0,852*3 2,5560

32 431 35-1121.R00 Bedn�ní podest p�ímo�arých - z�ízení
m2 31,1112 984,00 30 613,42 0,03449 1,07303

Schodišt�: ((0,898*1,2+0,243*1,8+0,898*1,2)*3)/0,25 31,1112

33 431 35-1122.R00 Bedn�ní podest p�ímo�arých - odstran�ní
m2 31,1112 98,60 3 067,56 0,00000 0,00000

Schodišt�: ((0,898*1,2+0,243*1,8+0,898*1,2)*3)/0,25 31,1112

34 593-47090 Deska stropní Filigran F-L/B/6 vyzt. do 12 kg
m2 1 321,6771 747,60 988 085,80 0,15000 198,25157

Množství panel� Filigran viz PD specif ikace strolpních panel�.

F1: 6*2,1*77 970,2000

F2: 6*1,63*5 48,9000

F3: 4,5*2,5*11 123,7500

F4: 4,5*2*1 9,0000

F5: 6*2,03*8 97,4400

F6: 4,5*2,5*1 11,2500

F7: 4,5*2,5*1 11,2500

F8: 2,86*1,36*1 3,8896

F9: 2,95*2,35*3 20,7975

F10: 6*1,4*3 25,2000

35 596-43758 V�ncovka Porotherm VT 8/23,8 - 497x80x238 mm
kus 340,0000 42,30 14 382,00 0,00910 3,09400

V�nec ztužující V1: 85*4 340,0000

36 998 01-1004.R00 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 36 m
t 309,2349 492,00 152 143,55 0,00000 0,00000

Vodorovné konstrukce4 1 731 567,97 309,23485

62 Úpravy povrch� vn�jší
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37 622 31-1512.R00 Izolace suterénu Styrotrade XPS tl. 100 mm, bez PÚ
m2 272,3840 765,00 208 373,76 0,00807 2,19814

(2*29,88+2*12,68)*3,2 272,3840

38 622 31-5512.R00 Izolace suterénu systém PROFI, XPS 100 mm
m2 260,5336 506,00 131 830,00 0,00806 2,09990

XPS Styrotrade super 100

Plocha základu: 30,04*12,84 385,7136

Vnit�ní nosné st�ny: (7,94+11,62+11,62+4,04+3+3+1+2,59+1,84+15,94)*2*(-

1)

- 125,1800

Úpravy povrch� vn�jší62 340 203,76 4,29804

63 Podlahy a podlahové konstrukce

39 632 41-1240.RT1 Pot�r 25 Cemix, strojní zpracování, tl. 50 mm

samonivel. anhydritová st�rka 25 Cemix 090 j/425Sj
m2 1 042,1344 514,00 535 657,08 0,06857 71,45916

Plocha základu: 30,04*12,84*4 1 542,8544

Vnit�ní nosné st�ny: (7,94+11,62+11,62+4,04+3+3+1+2,59+1,84+15,94)*2*(-

1)*4

- 500,7200

Podlahy a podlahové konstrukce63 535 657,08 71,45916

711 Izolace proti vod�

40 711 14-1559.RZ2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením

2 vrstvy - v�etn� dodávky Bitubitagit S 35
m2 385,7136 314,00 121 114,07 0,00974 3,75685

Asfaltový pás APP Bitagit AL40 mineral Radon

Plocha základu: 30,04*12,84 385,7136

41 711 14-2559.RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p�itavením

2 vrstvy - materiál ve specifikaci
m2 544,7680 168,00 91 521,02 0,00099 0,53932

(2*29,88+2*12,68)*3,2*2 544,7680

42 111-63230 Nát�r asfaltový penetra�ní DEKPRIMER
kg 578,5704 41,41 23 958,60 0,00100 0,57857

Plocha základu: 30,04*12,84*1,5 578,5704

43 628-32134 Pás asfaltovaný t�žký Bitagit 40 mineral V 60 S 40
m2 544,7680 76,25 41 538,56 0,00440 2,39698

Svislá izolace suterénu.

(2*29,88+2*12,68)*3,2*2 544,7680

44 628-36109 Pás asfaltovaný t�žký Bitagit 40 Al minerál(radon)
m2 385,7136 107,46 41 448,78 0,00440 1,69714

Plocha základu: 30,04*12,84 385,7136
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45 998 71-1101.R00 P�esun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 6 m
t 8,9689 758,00 6 798,40 0,00000 0,00000

Izolace proti vod�711 326 379,43 8,96886

764 Konstrukce klempí�ské

46 764 32-1220.R00 Oplechování Pz �íms pod nad�íms. žlabem, rš 500 mm
m 102,0000 308,50 31 467,00 0,00482 0,49164

Specif ikace K4

2*51 102,0000

47 764 35-9262.R00 P�íplatek za p�išroubování háku mezist�ešního
kus 567,0000 63,80 36 174,60 0,00015 0,08505

567 567,0000

48 764 41-0240.RT2 Oplechování parapet� v�etn� roh� Pz, rš 250 mm
lepení Enkolitem

m 73,5000 342,00 25 137,00 0,00213 0,15656
Specif ikace K1+K2+K3+K6

Délky parapet�: 2*21+1,5*15+0,6*10+3 73,5000

49 998 76-4103.R00 P�esun hmot pro klempí�ské konstr., výšky do 24 m
t 0,7332 1 418,00 1 039,74 0,00000 0,00000

Konstrukce klempí�ské764 93 818,34 0,73325

766 Konstrukce truhlá�ské

50 766 62-9302.R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2
kus 48,0000 953,00 45 744,00 0,00120 0,05760

Po�et oken: 21+2+13+10+1+1 48,0000

51 766 68-1112.U00 Mtž zárubní rám 1k�ídl 700mm
kus 11,0000 912,00 10 032,00 0,00047 0,00517

Sou�et dve�í 700: 5+6 11,0000

52 766 68-1113.U00 Mtž zárubní rám 1k�ídl 800mm
kus 28,0000 465,00 13 020,00 0,00045 0,01260

Sou�et dv��í 800: 5+7+6+10 28,0000

53 553-30334 Zárube� ocelová H 160   800x1970x160 L
kus 7,0000 748,31 5 238,17 0,01000 0,07000

54 553-30335 Zárube� ocelová H 160   800x1970x160 P
kus 5,0000 748,31 3 741,55 0,01406 0,07030

55 553-30352 Zárube� ocelová O 110   700x1970x110 L
kus 6,0000 548,55 3 291,30 0,01056 0,06336

56 553-30353 Zárube� ocelová O 110   700x1970x110 P
kus 5,0000 548,55 2 742,75 0,01056 0,05280

57 553-30354 Zárube� ocelová O 110   800x1970x110 L
kus 10,0000 559,93 5 599,30 0,01081 0,10810

58 553-30355 Zárube� ocelová O 110   800x1970x110 P
kus 6,0000 559,93 3 359,58 0,01081 0,06486
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59 611-43000 Okno plastové jednodílné 60 x 50 cm P
kus 10,0000 1 162,03 11 620,30 0,00710 0,07100

Specif ikace O4

60 611-43108 Okno plastové 2dílné se sloupkem 150 x 50 cm OS/O
kus 1,0000 8 592,43 8 592,43 0,03490 0,03490

Specif ikace 5

61 611-43150 Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 120 cm OS/O
kus 15,0000 7 571,78 113 576,70 0,03000 0,45000

Specif ikace O2 a O3

62 611-43153 Okno plastové 2dílné bez sloupku 200 x 125 cm OS/O
kus 21,0000 8 060,95 169 279,95 0,03500 0,73500

Specif ikace O1

63 611-43160 Okno plastové 2dílné bez sloupku 300 x 125 cm OS/O
kus 1,0000 15 890,74 15 890,74 0,04500 0,04500

Specif ikace O6

64 611-60162 Dve�e vnit�ní hladké plné 1 k�íd. 70x197 lak C
kus 11,0000 1 207,44 13 281,84 0,01550 0,17050

Pravé a levé

Levé: 6 6,0000

Pravé: 5 5,0000

65 611-60192 Dve�e vnit�ní hladké plné 1 k�íd. 80x197 lak C
kus 28,0000 1 279,68 35 831,04 0,01600 0,44800

Pravé a levé

Pravé: 5+6 11,0000

Levé: 7+10 17,0000

66 998 76-6103.R00 P�esun hmot pro truhlá�ské konstr., výšky do 24 m
t 2,4592 815,00 2 004,24 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlá�ské766 462 845,89 2,45919

767 Konstrukce záme�nické

67 767 22-2130.R00 Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, nad 40 kg
m 24,9000 125,50 3 124,95 0,00000 0,00000

3,2*6+3*1,9 24,9000

68 767 22-2190.R00 P�íplatek za vytvo�ení ohybu
kus 22,0000 231,50 5 093,00 0,00019 0,00418

69 767 72-3391.R00 P�íplatek za dokon�ení okování dve�í 1k�ídlových
kus 39,0000 443,00 17 277,00 0,00000 0,00000

70 1 Dve�e hliníkové, vchodové, prosklené 2/3

1800x2250 dle nabídky dodavatele
kus 1,0000 32 000,00 32 000,00 0,00000 0,00000

Specif ikace D3
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71 553-00002.A Konstrukce ocelová st�edn� t�žká - zábradlí
kg 1 125,0000 77,63 87 333,75 0,00100 1,12500

72 553-44630 Vrata ocelová 746616 200 x 225 s rámem zateplená
kus 1,0000 21 942,00 21 942,00 0,32050 0,32050

Specif ikace V2

73 553-44631 Vrata ocelová 746616 250x225 s rámem zateplená
kus 1,0000 34 672,50 34 672,50 0,45090 0,45090

Specif ikace V3

74 553-45519 Dve�e požární 2k�.-30 min EI 30 DP1 180x220 cm
kus 1,0000 22 066,20 22 066,20 0,17900 0,17900

Specif ikace D2

75 611-61847 Dve�e vnit�ní hladké prosklené TARUGO 2k�. 185x197
kus 5,0000 14 138,40 70 692,00 0,05900 0,29500

Specif ikace V1

76 998 76-7103.R00 P�esun hmot pro záme�nické konstr., výšky do 24 m
t 2,3746 1 023,00 2 429,20 0,00000 0,00000

Konstrukce záme�nické767 296 630,60 2,37458

771 Podlahy z dlaždic a obklady

77 771 21-2112.R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm
m2 985,4344 309,50 304 991,95 0,00000 0,00000

Plocha základu: 30,04*12,84 385,7136

Vnit�ní nosné st�ny: (7,94+11,62+11,62+4,04+3+3+1+2,59+1,84+15,94)*2*(-

1)

- 125,1800

Plocha základu: 30,04*12,84*3 1 157,1408

Vnit�ní nosné st�ny: (7,94+11,62+11,62+4,04+3+3+1+2,59+1,84+15,94)*2*(-

1)*3

- 375,5400

Prostor schodišt�: -4,5*4,2*3 -56,7000

Všechna podlaží: 

78 998 77-1192.R00 P�íplatek zv�tš. p�esun, podl. z dlaždic do 100 m
t 0,8900 117,50 104,58 0,00000 0,00000

79 585-94712.A Lepidlo na keramickou dlažbu Monostack po 25 kg
T 2,9563 13 132,00 38 822,13 1,00000 2,95630

Plocha dlažby: 985,4344*3/1000 2,9563

80 597-64202 Dlažba Cesarnit 200 matná 200x200x9 mm
m2 985,4344 236,15 232 710,33 0,01920 18,92034

Plocha základu: 30,04*12,84 385,7136

Vnit�ní nosné st�ny: (7,94+11,62+11,62+4,04+3+3+1+2,59+1,84+15,94)*2*(-

1)

- 125,1800

Plocha základu: 30,04*12,84*3 1 157,1408

Vnit�ní nosné st�ny: (7,94+11,62+11,62+4,04+3+3+1+2,59+1,84+15,94)*2*(-

1)*3

- 375,5400

Prostor schodišt�: -4,5*4,2*3 -56,7000

Všechna podlaží: 

81 998 77-1103.R00 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
t 21,8766 438,00 9 581,97 0,00000 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

1/2013
SO 01
12468/2013

Objekt pro lehký pr�mysl - DIPLOMOVÁ PRÁCE

Objekt pro lehký pr�mysl
Položkový rozpo�et - Objekt pro lehký pr�mysl - DP

Základní rozpo�et
Datum tisku: 11.11.2013

List �.11

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

Podlahy z dlaždic a obklady771 586 210,95 21,87664

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle "SN EN ISO 13788, "SN EN ISO 6946, "SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  D!m pro lehký pr!mysl – vn"jší nosná st"na 
 Zpracovatel :  Tomáš Hradil 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  27.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St!na 
 Korekce sou#initele prostupu dU :     0.010 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 #íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm TO   0.0100    0.1000   840.0    400.0         8.0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E   0.4400    0.0960  1000.0    650.0         5.0   0.0000 
  3  Porotherm TO   0.0300    0.1000   840.0    400.0         8.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo$tu : 
 
 Tepelný odpor p$i p$estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo#et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p$i p$estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo#et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit$ního vzduchu Tai :    19.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit$ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M"síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    19.0   35.9   788.4    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    19.0   38.6   847.7    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    19.0   43.2   948.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   47.7  1114.7     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   54.1  1344.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   63.6  1580.8    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   62.5  1553.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   54.8  1362.1    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   49.1  1147.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    19.0   43.9   964.1     3.8   79.2   634.8 
   12        31    19.0   38.9   854.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnit$ní prost$edí byla uplatn!na p$irážka k vnit$ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m!síc výpo#tu bilance se stanovuje výpo#tem dle "SN EN ISO 13788. 
 Po#et hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK  VYŠET!OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou$initel prostupu tepla dle #SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.73 m2K/W 
 Sou#initel prostupu tepla konstrukce U :        0.204 W/m2K 
 
 Sou#initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orienta#ní hodnoty platí pro r%znou kvalitu $ešení tep. most% vyjád$enou p$ibližnou 
 p$irážkou dle poznámek k #l. B.9.2 v "SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       4114.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.1 h 
 
 
 Teplota vnit%ního povrchu a teplotní faktor dle #SN 730540 a #SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.31 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 !íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo"tené 
 m#síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1     6.8   0.426     3.6   0.275    17.9   0.950    38.4 
    2     7.8   0.430     4.6   0.265    18.0   0.950    41.0 
    3     9.5   0.394     6.2   0.186    18.2   0.950    45.4 
    4    11.9   0.314     8.6   0.032    19.4   0.950    49.5 
    5    14.8   0.193    11.4  ------    20.6   0.950    55.4 
    6    16.6   0.034    13.1  ------    20.8   0.950    61.5 
    7    17.3  ------    13.8  ------    20.8   0.950    64.2 
    8    17.0  ------    13.6  ------    20.8   0.950    63.2 
    9    15.0   0.187    11.6  ------    20.6   0.950    56.1 
   10    12.3   0.304     9.0  ------    19.5   0.950    50.8 
   11     9.7   0.390     6.4   0.174    18.2   0.950    46.0 
   12     7.9   0.430     4.7   0.263    18.0   0.950    41.3 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 
   Tsi je vnit ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle  SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune!ní radiace) 
 
 Pr$b#h teplot a tlak$ v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         

 tepl.[C]:   17.4   16.7  -12.8  -14.7 
 p [Pa]:   1208   1174    240    138 
 p,sat [Pa]:   1985   1905    201    169 
 
 P i venkovní návrhové teplot# dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza!ní zóny     Kondenzující množství 
 !íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3268    0.4420   4.276E-0008 
 
 Celoro"ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.032 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       5.528 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot# nižší než  -5.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypa"ené vlhkosti dle  SN EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus  .  1 
 
 V konstrukci nedochází b#hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo"tu jen orienta"ní. P esn#jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2009 

 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK# PODLE KRITÉRIÍ  SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   D$m pro lehký pr$mysl – vn#jší nosná st#na 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

  íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm TO  0,010       0,100  8,0 
   2  Porotherm 44 EKO+Profi na malt  0,440       0,096  5,0 
   3  Porotherm TO  0,030       0,100  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v  SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 
  Vypo"tená pr$m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr$m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn# tepelných most$ a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna"uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v  SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN$N. 
  

  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavky na ší"ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v  SN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza"ní zón# "iní: 14,300 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 EKO+Profi na malt). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

 Vypo"tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot# ke kondenzaci. 
   

  Ro"ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0325 kg/m2,rok 
  Ro"ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 5,5282 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN$N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN$N. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN$ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle !SN EN ISO 13788, !SN EN ISO 6946, !SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  D%m pro lehký pr%mysl 
 Zpracovatel :  Tomáš Hradil 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  27.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou"initele prostupu dU :     0.010 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
  íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná š   0.0080    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Železobeton 1   0.2500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  3  Polystyrenbeto   0.1000    0.0570   900.0    200.0        20.0   0.0000 
  4  Glastek APP s   0.0040    0.2100  1470.0   1125.0     14480.0   0.0000 
  5  P#nový polysty   0.1000    0.0440  1270.0     15.0        21.0   0.0000 
  6  Polystyrenbeto   0.1300    0.0570   900.0    200.0        20.0   0.0000 
  7  Glastek 30 sti   0.0040    0.2100  1470.0   1125.0     14480.0   0.0000 
  8  Elastek 40 spe   0.0040    0.2900  1356.0   1200.0     50000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo!tu : 
 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo"et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo"et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    19.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M&síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    19.0   35.9   788.4    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    19.0   38.6   847.7    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    19.0   43.2   948.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   47.7  1114.7     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   54.1  1344.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   63.6  1580.8    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   62.5  1553.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   54.8  1362.1    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   49.1  1147.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    19.0   43.9   964.1     3.8   79.2   634.8 
   12        31    19.0   38.9   854.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn#na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m#síc výpo"tu bilance se stanovuje výpo"tem dle !SN EN ISO 13788. 
 Po"et hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK  VYŠET!OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou!initel prostupu tepla dle  SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.13 m2K/W 
 Sou"initel prostupu tepla konstrukce U :        0.160 W/m2K 
 
 Sou"initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orienta"ní hodnoty platí pro r$znou kvalitu  ešení tep. most$ vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k "l. B.9.2 v !SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1636.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         19.0 h 
 
 
 Teplota vnit"ního povrchu a teplotní faktor dle  SN 730540 a  SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.68 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
 
 !íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo"tené 
 m#síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1     6.8   0.426     3.6   0.275    18.2   0.961    37.8 
    2     7.8   0.430     4.6   0.265    18.2   0.961    40.5 
    3     9.5   0.394     6.2   0.186    18.4   0.961    44.9 
    4    11.9   0.314     8.6   0.032    19.5   0.961    49.1 
    5    14.8   0.193    11.4  ------    20.7   0.961    55.1 
    6    16.6   0.034    13.1  ------    20.8   0.961    61.3 
    7    17.3  ------    13.8  ------    20.9   0.961    64.1 
    8    17.0  ------    13.6  ------    20.9   0.961    63.1 
    9    15.0   0.187    11.6  ------    20.7   0.961    55.8 
   10    12.3   0.304     9.0  ------    19.6   0.961    50.4 
   11     9.7   0.390     6.4   0.174    18.4   0.961    45.6 
   12     7.9   0.430     4.7   0.263    18.2   0.961    40.8 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 
   Tsi je vnit ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle  SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune!ní radiace) 
 
 Pr$b#h teplot a tlak$ v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         

 tepl.[C]:   17.8   17.7   16.8    8.1    8.0   -3.3  -14.6  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1208   1208   1189   1182    994    987    978    790    138 
 p,sat [Pa]:   2031   2025   1917   1080   1073    464    170    169    168 
 
 P i venkovní návrhové teplot# dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza!ní zóny     Kondenzující množství 
 !íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3580    0.3580   3.485E-0010 
    2   0.5920    0.5920   2.881E-0009 
 
 Celoro"ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.022 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       0.029 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot# nižší než  10.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypa"ené vlhkosti dle  SN EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus  .  1 
 
 V konstrukci dochází b#hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza"ní zóna ".  1 
  Hranice kondenza!ní zóny  Akt.kond./vypa".  Akumul.vlhkost 
 M&síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.5920    0.5920   2.99E-0010     0.0008 
  12   0.5920    0.5920   6.22E-0010     0.0024 
   1   0.5920    0.5920   6.98E-0010     0.0043 
   2   0.5920    0.5920   6.33E-0010     0.0058 
   3   0.5920    0.5920   3.40E-0010     0.0068 
   4   0.5920    0.5920  -1.47E-0010     0.0064 
   5   0.5920    0.5920  -8.52E-0010     0.0041 
   6   0.5920    0.5920  -1.44E-0009     0.0003 
   7    ---       ---    -1.78E-0009     0.0000 
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0068 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo"tu jen orienta"ní. P esn#jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2009 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK# PODLE KRITÉRIÍ  SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   D$m pro lehký pr$mysl 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

  íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,008       0,800  12,0 
   2  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   3  Polystyrenbeton 1  0,100       0,057  20,0 
   4  Glastek APP s AL  0,004       0,210  14480,0 
   5  P#nový polystyren 1 (po roce 2  0,100       0,044  21,0 
   6  Polystyrenbeton 1  0,130       0,057  20,0 
   7  Glastek 30 sticker plus  0,004       0,210  14480,0 
   8  Elastek 40 special dekor  0,004       0,290  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v  SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 
  Vypo"tená pr$m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr$m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn# tepelných most$ a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna"uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v  SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN$N. 
  



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ%SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta stavební, Ludvíka Podéšt# 1875, 708 33 Ostrava  
  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

 

akad. rok 2013/2014                                                                                                                              Bc. Tomáš Hradil, HRA401 
 

- 75 - 

  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavky na ší"ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v  SN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza"ní zón# "iní: 0,075 kg/m2,rok 
  (materiál: P#nový polystyren 1 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 
 

 Vypo"tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot# ke kondenzaci. 
   

  Ro"ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0221 kg/m2,rok 
  Ro"ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0287 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN$N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN$N. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK# PODLE KRITÉRIÍ  SN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Detail Diplomová práce         
 
 Návrhová vnit ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn#jší stran# Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v  SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení nepr$svitné konstrukce. 
  Vypo"tená hodnota: f,Rsi =   0,795 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN$N. 
 
 II. Požadavky na ší"ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v  SN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
   3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ# grafických výstup$ programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn# uznávaná a normovaná metodika 
  výpo"tu celoro"ní bilance v podmínkách dvourozm#rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta"n# lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T etí požadavek je ur"en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm#rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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3. ZÁV R 

 

 P edm!tem diplomové práce bylo vytvo it projekt pro provedení stavby pro lehký 

pr"mysl. Byl kladen d"raz p edevším na dispozi#ní  ešení s ohledem na pot ebnou kapacitu a 

druh výroby a s ohledem na omezený stavební pozemek. Projekt obsahuje výkresovou 

dokumentaci pot ebnou pro provedení stavby v p íslušném m! ítku v#etn! technické zprávy. 

Technologická #ást práce obsahuje p edpis pro provád!ní zd!ní za normálních i ztížených 

podmínek, zejména nízkých teplot. Projekt je dopln!n o harmonogram prací týkajících se 

hrubé stavby po druhé nadzemní podlaží a položkovým rozpo#tem. Vybrané konstruk#ní 

detaily byly posouzeny z hlediska tepelné techniky a navrženy tak, aby vyhov!ly platným 

normám a p edpis"m.  
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4. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMEN  

Zákony, vyhlášky a normy: 

 

[1] Zákon  . 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním !ádu ve smyslu pozd"jších 

p!edpis#. 

[2] Vyhláška  . 137/1998 Sb., O obecných požadavcích na výstavbu. 

[3] Vyhláška  . 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby. 

[4] Vyhláška  . 269/2009 Sb., O obecných požadavcích na využívání území. 

[5] Vyhláška  . 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

bezbariérové užívání staveb. 

[6] Zákon  . 404/2000 Sb., O hospoda!ení s energií, ve zn"ní pozd"jších p!edpis#. 

[7] $SN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží. 

[8] Zákon  .17/1992 Sb., Zásady ochrany životního prost!edí a povinnosti právnických a 

fyzických osob p!i ochran" a zlepšování stavu životního prost!edí. 

[9] Zákon  . 244/1992 Sb., O ochran" p!írody a krajiny. 

[10] Zákon  . 100/2001 Sb., O posuzování vliv# na životní prost!edí. 

[11] Vyhláška  . 369/2001 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

[12] Vyhláška  . 309/2006 Sb., O bezpe nosti práce a ochran" zdraví p!i práci. 

[13] $SN EN 1050 (83 3010) – Bezpe nost strojních za!ízení - Zásady pro posouzení 

rizika. 

[14] $SN ISO 3864 (01 8010) - Bezpe nostní barvy a zna ky. Všeobecná ustanovení. 

[15] $SN 26 9030 – Skladování a zásady bezpe né manipulace. 

[16] Zákon  .22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky. 

[17] Vládní na!ízení  . 591/2006 Sb., - Požadavky na bezpe nost a ochranu zdraví p!i práci 

na staveništích. 

[18] $SN 730540 - Posouzení obvodových konstrukcí z hlediska tepelného odporu, teploty 

rosného bodu a pr#b"hu kondenzace. 

[19] Vyhláška  .78/2013 Sb., Pr#kaz energetické náro nosti budovy. 

[20] Vládní na!ízení  . 591/2006 Sb., Požadavky na bezpe nost a ochranu zdraví p!i práci 

na staveništích. 

[21] $SN EN 73 00 35 – Zatížení stavebních konstrukcí. 

[22] $SN 73 0600 – Hydroizolace staveb. 
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[23] $SN 73 00 – Navrhování staveb, všeobecn". 

[24] $SN 73 12 01 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb. 

[25] $SN EN 998-2 ed. 2 - Specifikace malt pro zdivo - $ást 2: Malta pro zd"ní. 

[26] $SN 73 0005 Modulová koordinace rozm"r# ve výstavb". 

[27] $SN ISO 3898 Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Ozna ování – Zna ky. 

[28] $SN ISO 12494 Zatížení konstrukcí námrazou. 

[29] $SN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. 

[30] $SN 73 0804 Požární bezpe nost staveb - Výrobní objekty. 

[31] $SN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zd"ných konstrukcí - $ást 1-1: Obecná 

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zd"né konstrukce. 

[32] $SN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zd"ných konstrukcí. 

[33] $SN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd"ných konstrukcí. 

[34] $SN 72 2611 Cihlá!ské prvky pro svislé konstrukce. Cihly d"rované. 

[35] $SN 72 2625 Cihlá!ské prvky pro svislé konstrukce. P!í kovky. 
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