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Anotace 

 

Menšík, V.: Tepelně technické posouzení a technologický postup prací jednoplášťové 

nevětrané ploché střechy, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 

Katedra pozemního stavitelství 225, 2015, vedoucí práce Peřina, Z., text 69 stran formátu A4, 

výkresová část obsahuje 19 výkresů. 

 

 Bakalářská práce se zabývá tepelně technickým posouzením a technologickým 

postupem prací jednoplášťové ploché nevětrané střechy. První část práce se zabývá tepelně 

technickými požadavky na konstrukci jednoplášťové střechy, včetně jejího vyhodnocení 

a grafického znázornění. Druhá část práce se zabývá technologickým postupem, jakým 

se tento typ zastřešení objektu realizuje s dodržením veškerých technologických předpisů 

a bezpečnostních podmínek.   

 

Klíčová slova: tepelně technické posouzení, technologický postup, jednoplášťová plochá 

nevětraná střecha, tepelně technické požadavky, technologický předpis, bezpečnostní 

podmínky 

 

Abstract 

 

Menšík, V.: Heat – technical assessment and technological progress of single unventilated flat 

roof, Ostrava, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering 225, 

2015, supervisor Peřina, Z., text 69 A4 pages plus 19 drawings. 

  

 The thesis addresses the heat-technical assessment and technological progress 

of single unventilated flat roof.The first part occupy heat-technical requirement of this 

construction single flat roof, including evaluation and graphical illustration. The second part 

occupy technological progress in which this type of roofing object implements compliance 

with all technological regulations and safety conditions. 

 

Keywords: heat-technical assessment, technological progress, single unventilated flat roof, 

heat-technical requirement, technological progress, safety conditions 
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Seznam použitého značení 
 

° - jednotka úhlů  

°C – stupeň Celsia 

Al – chemická značka hliníku 

APP – přísada ataktický polypropylen 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

C 20/25 – označení typu betonu 

cca – asi, přiměřeně 

č. – číslo 

ČSN – Česká technická norma 

EN – evropská norma 

EPS – expandovaný polystyrén 

fRsi – vypočtený teplotní faktor [-] 

fRsi,cr – normový (kritický) teplotní faktor [-] 

g/m2 – gram na metr čtverečný 

k. ú. – katastrální území 

kg - kilogram 

kg/m2 – kilogramů na metr čtverečný 

ks - kusy 

m - metr 

m2/nád – metrů čtverečných na jednu nádobu 

mm – milimetr 

např. – například  

NP – nadzemní podlaží 

Ø – průměr [mm] 

OSB – desky z velkoplošných třísek uspořádaných do směrů 

P+D – pero a drážka 

PE – polyethylén  

PP – podzemní podlaží  

RAL – stupnice barevných odstínů 

Rse – tepelný odpor při prostupu tepla na vnější straně [m2K/W] 

Rsi – tepelný odpor při prostupu tepla na vnitřní straně [m2K/W] 
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SBS – přísada styren – butadien – styren  

TI – tepelná izolace 

U – vypočtený součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

UN – normový součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

UV – ultrafialové záření 

W/m2K – Watt lomeno metr čtverečný krát Kelvin, jednotka součinitele prostupu tepla 

XPS – extrudovaný polystyrén 

µm – mikrometr  
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1. Úvod 
 

 

V současné době je státem dle normy ČSN EN 73 0540 – 2 [1] brán vysoký zřetel na 

tepelnou techniku budov včetně jednotlivých konstrukcí, jelikož stále rostoucí ceny energií a 

energetické náročnosti budov, mají čím dál větší dopady na životní prostředí. Pro splnění 

těchto požadavků je potřeba navrhnout prověřenou a účinnou skladu dané konstrukce. Nejde 

též opomenout, že pro splnění těchto požadavků je potřeba dodržet dané technologické 

postupy a předpisy, které zajišťují deklarovanou účinnost konstrukce.  

 

Ploché střechy jako takové jsou v dnešní době dosti rozšířeným způsobem zastřešení 

objektů jak bytové výstavby, tak také průmyslové výstavby. Ten typ zastřešení snižuje výšku 

budovy, vypouští potřebu krovu používaného u šikmých střech a stává se tak důmyslným 

vyřešením, jak zastřešit objekt proti povětrnostním vlivům. Mezi nevýhody ploché střechy 

ovšem můžeme zahrnout absenci podkrovního prostoru a technologickou náročnost provedení 

nepropustné vrstvy střešní skladby proti zatékání srážkové vody.  

 

Cílem bakalářské práce je tedy zdokumentovat a posoudit navrhovanou skladbu střešního 

pláště z tepelně technického hlediska a sepsat technologický postup prací na daném stavebním 

objektu pro zajištění účinného zastřešení objektu. 
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2. Popis řešeného objektu 
 

 

Posuzování skladby střešního pláště bude konkretizováno na novostavbu bytového domu 

v Lutíně, okres Olomouc. Návrh tohoto bytového domu vychází z předmětu Specializovaný 

projekt I. a II.  

 

Bytový dům se má nacházet v obci Lutín, k. ú. Lutín 689122, parcelní číslo 193, situován 

na ulici Příčná 376/18. Objekt je čtyřpodlažní, obsahuje jedno podzemní podlaží a tři 

nadzemní podlaží. Celá stavba je navržena ze systému Porotherm.  

 

Obvodové stěny tvoří broušené děrované tvárnice Porotherm 44 EKO+ Profi na maltu pro 

tenké spáry. Jedná tudíž o jednovrstvé zdivo z děrovaných cihelných tvárnic, které při použití 

vnějších a vnitřních omítek splňuje normu 73 0540 – 2 [1]. Vnější omítky jsou tvořeny 

vrstvou omítky Porotherm TO, o tloušťce vrstvy 30 mm, a dále vrstvou omítky Porotherm 

Universal, o tloušťce vrstvy 5 mm. Veškeré vnitřní omítky tvoří vrstva omítky Porotherm 

Universal o tloušťce 10 mm. Tvárnice i celý objekt splňuje modulový systém a není tudíž 

potřeba jejich krácení a řezání. [3] V 1. PP je obvodová zeď tvořena z tvárnic Porotherm 40 

EKO+ na tepelně izolační maltu a zdivo je vyztuženo ocelovou výztuží Murfor, která se 

vkládá do každé druhé ložné spáry s dostatečným krytím výztuže maltou. Výztuž je vkládána 

z důvodu zvýšeného tlaku okolní zeminy.  

 

Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z broušených děrovaných cihelných tvárnic Porotherm 30 

Profi na maltu pro tenké spáry. Pro akustické oddělení společných místností v 1. NP je 

použita akusticky dělící stěna z děrovaných cihelných tvárnic Porotherm 30 AKU P+D na 

klasickou maltu. Jednotlivé prostory v bytech a sklepních prostorech jsou odděleny 

nenosnými příčkami Porotherm 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry. 

 

Překlady nad otvory jsou rovněž řešeny ze systému Porotherm a to buď pomocí překladu 

Porotherm překlad 7, nebo keramického překladu Porotherm 11,5. Stropní konstrukce jsou 

taktéž tvořeny ze stropního systému Porotherm. Využívá stropních keramicko – betonových 

nosníků POT, mezi něž se vkládají keramické tvárnice MIAKO. U tohoto objektu se využívá 

kombinace vzdáleností nosníků 500 a 625 mm, aby bylo dosaženo co nejmenšího množství  
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potřebných dobetonávek. Celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Stropní 

konstrukce ve 3. NP podlaží je rovněž nosnou konstrukcí střešního pláště. Stropní konstrukci 

lemuje věncovka VT 8 a ztužující věnec, provedený jak nad obvodovými, tak nad vnitřními 

nosnými stěnami. Ztužující věnec je proveden v každém podlaží a je tvořen ocelovými 

betonářskými pruty o průměru 12 mm spojenými přesahem a svařením a ocelovými třmínky 

z prutů o průměru 6 mm. Celou stropní konstrukci navíc vyztužuje svařovaná sít 150/150/6.  

 

Základy objektu tvoří betonové pásy o šířce 600 mm. Spodní stavba je odizolována 

pomocí hydroizolační fólie Fatrafol a tepelné izolace pěnového polystyrénu. Svislá 

hydroizolace je chráněna extrudovaným polystyrénem o šířce 40 mm.  

 

Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny v přiložených řezech objektem. 

 

Každé podlaží v objektu je vždy rozdělenou na půl a každá polovina slouží jako jedna 

bytová jednotka. Každé bytové jednotce přísluší komora naproti schodiště a jedna sklepní 

kóje. Ta je osvětlena a odvětrána pomocí plastových anglických dvorků. Jeden byt v 1. NP je 

řešen jako bezbariérový a k tomu je také přizpůsobena přístupová cesta k bytu.  

 

Schodiště je řešeno jako monolit, který je vyroben přímo na stavbě.  

 

Atika objektu je vyzděna stejně jako obvodové stěny a to z tvárnic Porotherm 44 EKO+ 

Profi na maltu pro tenké spáry a nepotřebuje tudíž dodatečnou teplenou izolaci.  

 

Výplně otvorů zajišťují plastová tříkomorová okna s vnějším dekorem, vstupní ocelové 

dveře se zasklením, dřevěné vchodové dveře do bytu a dřevěné dveře pro vstupy do 

jednotlivých pokojů s případnou skleněnou výplní.  

 

Skrz celý objekt vedou celkově 4 instalační jádra, pro snadné vedení instalací do kuchyní 

a hygienických místností. Kanalizace je odvětrána buď na střešní plášť pomocí větracího 

potrubí, nebo pomocí zavzdušňovacího ventilu. Jednotlivé inženýrské rozvody v místnostech 

jsou dále řešeny pomocí instalačních předstěn. Návrh veškerého instalačního zařízení a 

rozvodů nejsou řešením této bakalářské práce. 
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3. Skladba střešního pláště 
 

 

Samotná skladba střešního pláště spočívá na nosné konstrukci, kterou tvoří stropní systém 

Porotherm z keramicko betonových nosníků POT a keramických vložek MIAKO. Celková 

tloušťka nosné stropní konstrukce je 250 mm a je vyztužena pomocí svařované sítě 

150/150/6.  

 

Pro řešený objekt a bakalářskou práci jsem si vybral již navrženou skladbu z programu 

technické podpory DEKPARTNER od společnosti DEK. Konkrétně jsem si vybral skladu 

DEKROOF 04. [4] Ke skladbě DEKROOF 04 jsem navíc přidal 100 mm pěnového 

polystyrénu. 

 

Skladba DEKROOF 04 se skládá z těchto částí: [5] 

Tabulka 1: Skladba střešního pláště 

 

 

 

 

 

 

  

Označení Vrstva Tloušťka vrstvy [mm] 

1 Elastek 40 Special Dekor 4,4 

2 Glastek 30 Sticker Plus 3,0 

3 Spádové klíny EPS 100 S Min 100, Ø 160 

4 Polyuretanové lepidlo PUK (INSTA – STICK) - 

5 EPS 100 S 100 

6 Polyuretanové lepidlo PUK (INSTA – STICK) - 

7 Glastek Al 40 Mineral 4,0 

8 Dekprimer penetrační emulze - 

9 Monolitická vrstva 250 

Obrázek 1: Skladba střešního pláště [5] 
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4. Tepelně technické posouzení 
 

 

Pro výpočet tepelně technického posouzení jsem využil programu Teplo 2011 a Area 

2011 od společnosti Svoboda Software s.r.o. Program Area bylo potřeba využít pro 

vyhodnocení kritického teplotního faktoru fRsi v koutech stěn, jelikož v těchto místech dochází 

k dvojrozměrnému vedení tepla. U obou programů se uvažuje s vnitřní návrhovou teplotou 

20°C a venkovní teplotou -15°C. Tepelné odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi je 

roven hodnotě 0,10 a tepelný odpor při přestupu tepla na venkovní straně Rse je roven hodnotě 

0,04. [1]  

 

Výpočet a vyhodnocení v programu Teplo 2011 bylo provedeno na nejtenčí vrstvu tepelné 

izolace ve střešním plášti, tj. 100 mm. Ta se nachází u vpustě dešťové vody. Na nejširší a 

průměrnou tloušťku tepelné izolace nebylo zapotřebí posudek vyhotovovat, pokud by byl 

splněn nejkritičtější průřez, jenž splněn byl. U vyhodnocení č. I – Požadavek na teplotní 

faktor je podmínka, že teplotní faktor normový (či kritický) fRsi,cr musí být menší než 

vypočtený teplotní faktor fRsi. U vyhodnocení č. II – Požadavek na součinitel prostupu tepla je 

podmínka, že vypočtený součinitel prostupu tepla U musí být menší než normová hodnota 

součinitele prostupu tepla UN, kde UN je rovno hodnotě 0,24 W/m2K. Vyhodnocení č. III – 

Požadavek na šíření vlhkosti konstrukcí, kde je požadováno, aby zkondenzovaná vodní pára 

uvnitř konstrukce, byla v letním období vypařena, a tudíž konstrukce byla suchá, je posledním 

požadavkem. Veškeré požadavky dle ČSN 73 0540 – 2 jsou tedy splněny. [1] Výpočet 

z programu viz Příloha č. 1. Vyhodnocení z programu viz příloha č. 2. 

 

Vyhodnocení a grafické znázornění v programu Area 2011 bylo provedeno u rizikových 

detailů a to u atiky a vpustě dešťové vody. Vyhodnocení obou detailů viz příloha č. 3. 

Grafická znázornění z programu viz příloha č. 4. U obou posuzovaných detailů je požadavek 

na teplotní faktor fRsi splněn. Výpočet z programu Area 2011 není z důvodu obsáhlosti 

přiložen k této bakalářské práci, ale je k dispozici v elektronické podobě v archivu autora 

práce. [1] 
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5. Technologický postup prací 
 

 

5.1 Obecné informace 

 

 Cílem tohoto technologického postupu prací je popis postupu realizace ploché střechy 

na stavbě bytového domu v Lutíně.  

 

Objekt se nachází v obci Lutín, katastrální území Lutín, okres Olomouc p. č. 193. 

Objekt je čtyřpodlažní, jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Vystavěn je 

z děrovaných cihelných tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi na maltu pro tenké spáry. Rovněž 

atika je vystavěna z těchto tvárnic. Nosné stěny tvoří nosné tvárnice Porotherm 30 Profi 

rovněž na maltu pro tenké spáry. Dělící stěny a příčky jsou vytvořeny z tvárnic Porotherm 30 

AKU P+D na klasickou maltu a příčkovek Porotherm 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry.  

 

 Stropní konstrukce jsou tvořeny z keramicko betonových nosníků POT vyskládaných 

keramickými vložkami MIACO, ocelových svařovaných sítí a následnou nadbetonávkou. 

V každé úrovní stropní konstrukce je vytvořen nad obvodovými a nosnými stěnami ztužující 

věnec z betonářské oceli o Ø 12 mm. Tato stropní konstrukce je rovněž nosnou konstrukcí 

střešního pláště. Překlady nad otvory jsou vyskládány z překladů Porotherm 7 a 11,5. Vnější 

omítky tvoří kombinace Porotherm Universal a TO, vnitřní pak Porotherm Universal. 

 

 Hydroizolační vrstvy budou tvořeny modifikovanými SBS asfaltovými pásy a to: 

Elastek 40 Special Dekor s břidličným posypem, Glastek 30 Sticker Plus a Glastek Al 40 

Mineral. [4] Hydroizolační pásy budou natavovány propanbutanovým hořákem, popř. 

horkovzdušnou pistolí. Pás Glastek 30 Sticker Plus je samolepící, tudíž není potřeba 

natavování. 

 

 Tepelnou izolací tvoří vrstva expandovaného polystyrénu EPS 100 S o tloušťce 100 

mm a spádové klíny rovněž z daného materiálu o minimální tloušťce 100 mm. Celková 

minimální tloušťka tepelné izolace je tedy 200 mm. [4] 
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5.2 Materiál, jeho doprava a skladování 

 

 Pro hydroizolační vrstvy bude použito SBS pásů z modifikovaného asfaltu. Pásy 

z modifikovaného asfaltu se vyrábějí tak, že do klasického asfaltu se přidávají přísady 

(modifikátory) a tím dojde k velkému zlepšení jejich vlastností. Modifikace SBS znamená, že 

se do asfaltového pásu přidává příměs styren – butadien – styren. Přidáním této přísady 

(modifikací) dosahujeme velice užitečných vlastností, např.: stálost za tepla +100 °C, 

ohebnost do -25 °C, po protažení se vrací do původního tvaru, lepší zpracování, delší 

životnost. Mezi nevýhody patří zejména neodolnost proti UV záření, kdy se využívá 

povrchové úpravy pásů, a dále finančněji náročné než modifikované pásy APP.  

 

 SBS pás Elastek 40 Special Dekor je pás z modifikovaného asfaltu, tloušťky 4,5 mm, 

jehož nosnou vložku tvoří polyesterová rohož vyztužená v podélném směru skleněnými 

vlákny. Pás je shora opatřen břidlicovým posypem, který zajišťuje odolnost vůči UV záření a 

zespoda separační PE fólií. Pás se natavuje celoplošně. [6] 

 

 SBS pás Glastek 30 Sticker Plus je pás z modifikovaného asfaltu, tloušťky 3,0 mm, 

jehož nosnou vložku tvoří skleněná tkanina o plošné hmotnosti 200 g/m2. Pás je zespoda 

opatřen samolepící fólií, která zajišťuje přilepení pásu bez natavování hořákem a urychluje 

tak pokládku hydroizolačních pásů. [7] 

 

 SBS pás Glastek Al 40 Mineral je pás z modifikovaného asfaltu, tloušťky 4,0 mm, 

jehož nosnou vložku tvoří hliníková vložka o tloušťce 8 µm kašírovanou skleněnými vlákny. 

Pás je zespoda opatřen separační PE folií a je přitavován celoplošně pomoc hořáku nebo 

horkovzdušné pistole. [8] 

 

 Veškeré hydroizolační pásy jsou vyrobeny o šířce 1 m, délce 7,5 m a namotávány na 

role. Role budou na stavbu dovezeny pomocí stavební dodávky patřící firmě, která bude 

izolatérské práce provádět. Pásy budou skladovány před montáží v uzavřeném skladu 

materiálu ve svislé poloze, chráněné před UV zářením a vysokými teplotami, aby nedošlo 

k jejich natavení či deformování. 
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 Tepelná izolace je tvořena z desek z expandovaného polystyrénu EPS 100 S. Jedná se 

o stabilizované desky z expandovaného (pěnového polystyrénu). Vyrábějí se v různých 

tloušťkách a velikostech. Pro tuto konkrétní realizaci bude použito desek o tloušťce 100 mm a 

velikosti 1000 x 500 mm. Spádové klíny budou rovněž vyrobeny ze stejného typu 

polystyrénu, ovšem budou upraveny do požadovaného sklonu střešního pláště. Desky 

polystyrénu jsou dováženy na stavbu pomocí valníku v balících obalených PE folií a 

skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Nesmí být vystavěny delšímu slunečnímu 

záření. 

 

 Pro penetraci stropní konstrukce bude použito penetrační emulze Dekprimer. Tato 

emulze slouží ke zlepšení přilnavosti povrchu pro následné hydroizolační vrstvy. Penetrační 

emulze je dodávána v plastových nádobách, na stavbu bude dovezena spolu s hydroizolačními 

pásy a skladována v uzavřeném skladu materiálu. [9] 

 

 Pro přilepení tepelné izolace bude použito polyuretanového lepidla PUK Insta – Stik. 

Dodáváno je v tlakových nádobách a na stavbu bude dovezeno spolu s tepelnou izolací. 

Skladováno bude v uzavřeném skladu. [10] 

 

 U řešení detailů přechodu vodorovné na svislou hydroizolaci bude použito minerálních 

náběhových klínů, které budou lepeny na penetrační nátěr a překryty nataveným asfaltovým 

pásem. 

 

  

5.3 Spotřeba materiálu 

 

Izolovaná plocha:  

 Plocha střechy:  17,25 x 9,25  – 1,25 x 3,25 – 0,76 x 0,76 = 154,78 m2 

 Atika (od stropu):  0,83 x (12,25 x 2 + 9,25 x 2 + 2 x 1,25) = 37,77 m2    

Atika (od TI): 0,45 x (12,25 x 2 + 9,25 x 2 + 2 x 1,25 + 10,13 x 2 + 2 x 18,13 + 

+ 2 x 1,25) = 47,03 m2 

Celková spotřeba: Minerální náběhové klíny: 

   Délka: 17,25 x 2 + 9,25 x 2 + 1,25 x 2 = 55,5 m  
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Glastek 40 Al 40 Mineral  

Plocha: (154,78 + 37,77) x 1,2 = 200,104 m2 

    1 role: 7,5 m2 

    Počet rolí: 27 

   Glastek 30 Sticker Plus a Elastek 40 Special Dekor 

    Plocha: (154,78 + 47,03) x 1,2 = 242,172 m2 

    1 role: 7,5 m2 

    Počet rolí: 33 

   TI EPS 100 S 

    Plocha: 154,78 m2 

    1 deska: 0,5 m2 

    1 balík: 5 ks 

    Počet balíků: 62 

   Spádové klíny z EPS 100 S 

    Plocha: 154,78 m2 

    1 deska: 0,5 m2 

    Počet desek: 310  

   Penetrační emulze Dekprimer 

    Plocha: 154,78 m2 

    Spotřeba: 0,3 kg/m2 

    Hmotnost nádoby: 12/25 kg 

    Počet nádob: 2 x 25 kg 

   Polyuretanové lepidlo Puk Insta – Stick 

    Plocha: 2 x 154,78 m2 

    Spotřeba: 104 m2/nád. 

    Hmotnost nádoby: 10,4 kg 

    Počet nádob: 10 

   Zateplený střešní výlez – 1 ks 

   Odpadní vpust – 2 ks 

   Větrací komínek – 2 ks 

   Pozinkovaná ocel  

    Plocha: 0,945 x (18,13 x 2 + 9,25 x 2 + 1,25 x 2) = 54,11 m2 
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XPS Polystyrén 

    Plocha: 0,45 x (18,13 x 2 + 9,25 x 2 + 1,25 x 2) = 25,77 m2 

    1 deska: 0,75 m2 

    1 balík: 10 ks 

    Počet balíků: 4 

   Kotvy pro XPS a OSB desky – 100 ks 

    

 

5.4 Pracovní nářadí 

 

 Pro realizaci střešního pláště bude zapotřebí: propanbutanový hořák, horkovzdušná 

pistole, metr, odlamovací nůž, izolatérský nůž, špachtle, vruty, Aku – vrtačka, kladívko, 

stavební hřebíky, pájecí souprava, tmel, tužka, váleček, štětec, zárožní štětec, souprava pro 

aplikaci polyuretanového lepidla, průmyslový vysavač, nůžky na plech, elektrická bruska. 

  

 Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci bude zapotřebí: pracovní rukavice, 

pracovní obuv, montérky, blůza, brýle. 

 

 

5.5 Připravenost staveniště 

 

 Před zahájením hydroizolačních prací musí být kompletně dokončeny všechny 

zednické a betonářské práce, spolu s dostatečným vytuhnutím a vytvrdnutím betonové směsi, 

osazen střešní výlez, větrací komínky, střešní vpustě, vnější omítky na atice, provedena 

kontrola betonářských prací, sepsán protokol o předání a převzetí staveniště pro zhotovitele 

izolatérských prací a proveden zápis do stavebního deníku. 

  

 Povrch pro pokládání hydroizolace musí být suchý, bez kaluží vody, čistý, bez prachu, 

zbytek malt či betonu, rovný, kdy povolená nerovnost je 5 mm na 2 m délky měřená latí. Dále 

musí být povrch odmaštěn a očištěn, mít správnou teplotu a vlhkost a nesmí se na něm 

nacházet dutiny, ostré hrany či jiné předměty.  
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 Před zahájením tepelně – izolačních prací musí být dokončena pokládka první vrstvy 

hydroizolace a provedena její kontrola, kontrola rohů a koutů, kontrola těsnosti a preciznosti 

provedení překrytí a napojení jednotlivých pásů a také kontrola správného řešení detailů a to 

zejména u větracích komínků, vpustí a střešního výlezu. O kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku. 

 

 Povrch pro pokládku tepelné izolace musí být rovný, suchý, čistý, odmaštěný, bez 

dutin, prachu, zbytku malt, či vody.  

 

 Před zahájením klempířských prací musí být kompletně dodělána izolace ploché 

střechy s vyřešením všech rizikových detailů, zejména u atiky a napojení atiky. Provede se 

kontrola napojení svislé a vodorovné části hydroizolace u atiky a řešených detailů, kontrola 

napojení, překrytí a těsnosti těchto spojů. Dále musí být hotovy všechny zednické práce na 

atice. Po dokončení kontroly se provede zápis do stavebního deníku o provedené kontrole a o 

dokončení všech izolatérských prací ploché střechy. 

 

 Povrch pro klempířské práce musí být suchý, rovný, čistý, bez prachu, vody, ostrých 

hran, dutin, vystupujících hran a jiných cizích předmětů. 

 

 

5.6 Pracovní podmínky 

 

 Při provádění penetračního nátěru musí mít izolovaný povrch teplotu minimálně +5 

°C. Nátěr penetrační emulze se smí provádět pouze za suchého teplého počasí, nesmí pršet, či 

sněžit. Během provádění je zakázáno přibližovat se s otevřeným ohněm a zákaz kouření. 

Rovněž je třeba dbát, aby se osoba, která provádí penetrační nátěr, nenadýchala vypařovaných 

plynů, protože by mohlo dojít k otravě.  

 

 Pokládání hydroizolačních pásů je dovoleno za suchého teplého počasí, bez deště, či 

sněžení. Při pokládání natavovaných hydroizolačních pásů nesmí teplota povrchu klesnout 

pod +5 °C a při pokládání samolepících pásů klesnout pod +10 °C. Rovněž při extrémně 

teplém počasí by neměla teplota povrchu přesáhnout +50 °C kvůli tomu, že při vyšších 

teplotách a následnému stoupnutí na pás by mohlo dojít k jeho přetržení.  
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 Pro pokládání tepelně izolačních desek z pěnového polystyrénu na polyuretanové 

lepidlo Puk Insta – Stik by měla venkovní teplota kolísat mezi +5 °C a +35 °C, přičemž 

teplota lepidla by měla být +18 až +25 °C.  

 

 Při provádění klempířských prací by teplota neměla překročit +30 °C z důvodu nahřátí 

a roztavení hydroizolačních vrstev, kdy při našlápnutí by mohlo dojít k jejich porušení a 

netěsnosti hydroizolační vrstvy. 

 

 Během celé realizace musí mít pracovníci příslušné osobní ochranné pracovní 

pomůcky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 

 

5.7 Personální obsazení 

 

Pokládka hydroizolace: 4 muži  penetrace a příprava povrchu 

    4 muži  pokládka hydroizolačních pásů 

    2 muži  obsluha propanbutanových hořáků 

    2 muži  pomocný dělník 

    1 muž  mistr 

 

Pokládka tepelné izolace: 2 muži  příprava povrchu 

    2 muži  nanášení polyuretanového lepidla 

    4 muži  pokládka tepelné izolace 

    3 muži  pomocný dělník 

    1 muž   mistr 

 

Klempířské práce:  1 muž  příprava povrchu 

    3 muži  klempíři 

    1 muž  obsluha pájecí soupravy 

    2 muži  pomocný dělník 

    1 muž   mistr 
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5.8 Pracovní postup 

 

 Před započetím jednotlivých etap realizace ploché střechy či zakrytí jednotlivých 

vrstev střešního pláště další konstrukcí, provede pověřená osoba (stavbyvedoucí, technický 

dozor) kontrolu provedených a předchozích prací.  

 

 Před zahájením hydroizolačních prací proběhne kontrola připravenosti staveniště jak je 

popsána v bodě 5.5. Po kontrole provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku a  

proběhlé kontrole a případných závad, které objevil a které je potřeba opravit před zahájením 

izolatérských prací. 

 

 Nejprve proběhne nanášení penetrační emulze Dekprimer. Emulze se nijak neředí. 

Nanášení probíhá pomocí válečků, štětců a zárožních štětců pro napenetrování veškerých 

povrchu, kde bude provedena hydroizolační vrstva. Zejména je třeba dbát na napenetrování 

všech důležitých detailů a to zejména u atiky, vpustě a střešního výlezu. Během penetrování 

je přísně zakázáno kouřit a přibližovat se s otevřeným ohněm z důvodu vzplanutí penetrační 

emulze. Penetrační emulze pak musí zaschnout, minimálně 12 hodin. Dále pak pokračujeme 

natavováním jednotlivých asfaltových pásů. Pásy se postupně natavují a rozmotávají do 

požadované plochy. Každý další pás musí překrývat předchozí. Minimální překrytí 

předchozího pásu je u bočního překrytí 8 mm a u čelního překrytí 10 mm. Čelní spoje nesmí 

být vytvořeny v jedné linii, ale musí být od sebe posunuty minimálně no šířku pásu, tedy 1 m. 

Jednotlivé spoje jsou poté nahřáty a izolatérskou špachtlí přehlazeny pro úplnou vodotěsnost 

hydroizolační vrstvy. U napojení vodorovné a svislé hydroizolace (u atiky) musí vodorovná 

část hydroizolace končit u paty atiky a svislá část asfaltového pásu překrývat vodorovný 

alespoň o 80 mm. Spoj musí být řádně zaizolován a zahlazen. Při provádění nesmí dojít 

k protržení asfaltového pásu, jeho smrštění, či zvlnění. Všechny tyto defekty je třeba okamžitě 

odstranit, například prořezáním vlny a překrytím vzniklé trhliny kusem pásu s dostatečným 

překrytím na všech stranách zmíněného defektu. U realizace detailů je třeba dbát zvýšené 

opatrnosti a zvýšené obezřetnosti pro provedení dokonalého utěsnění a je dobré použít místo 

hořáku horkovzdušnou pistoli, aby nedošlo k porušení a ohoření plastových či dřevěných 

prvků.  
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 Před realizací tepelně – izolatérských prací zkontroluje pověřená osoba 

(stavbyvedoucí, technický dozor) preciznost provedení předchozí vrstvy hydroizolace, 

zejména její těsnosti spojů, vyřešení detailů, napojení na svislou část a celkovou vizuální 

kontrolu, protože tato vrstva bude překryta. Po kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku o provedené kontrole a případně o zjištěných závadách, které se musí bezprodleně 

opravit.  

 

 Tepelní izolace bude lepena pomocí polyuretanového lepidla Puk Insta – Stick. Toto 

lepidlo je nanášeno pomocí přiložené soupravy od výrobce a plněno do tlakových nádob. 

Lepidlo se nanáší v páscích o šířce 19 – 25 mm. Vzdálenost pásku pro tento typ a sklon 

střechy smí být ve vnitřních pruzích maximálně 305 mm a v obvodových pruzích 152 mm. 

Tepelně izolační desky se na plochu střechy budou rozkládat podélně, přičemž lepidlo se 

nanáší kolmo na větší rozměr desky. Po nanesení je potřeba položit desku polystyrénu do 3 

minut. Po položení se po desce musí přejít, aby došlo k rozprostření lepidla po celé ploše 

desky. Tento cykly přecházení je třeba opakovat co 4 – 5 minut po dobu 20 – 45 minut a to 

podle toho, dokud deska není pevně přilepena k povrchu. Při pokládání je nutno dbát na to, 

aby spáry byly vystřídány. U pokládání spádových klínů se postupuje stejně, ovšem spádové 

klíny se musí klást kolmo na předchozí vrstvu teplené izolace s překrytím spár tak, aby 

nedocházelo k vytvoření tepelných mostů. Během pokládky teplené izolace je třeba dodržet 

precizní zaizolování všech detailů, a to zejména u vpustí a střešního výlezu. Během těchto 

prací se rovněž provede montáž XPS na atice, pro přichycení OSB desky pro napojení 

hydroizolace a oplechování atiky. [10] 

 

 Po realizaci teplené izolace proběhne opět kontrola provedených prací, zejména 

dostatečné přilepení jednotlivých desek, kontrola těsnosti spár, kontrola sklonu spádových 

klínů, jejich rovinatost a vyřešení detailů, a provede se zápis do stavebního deníku. 

 

 Následuje pokládání horních vrstev hydroizolace. Nejprve se začne pokládat 

samolepící pás Glastek 30 Sticker Plus. Jeho lepení a pokládka je vcelku jednoduchá, protože 

se nevyužívá hořáků. Během pokládky je pouze třeba dbát na dostatečné přilnutí k tepelné 

izolaci, aniž by došlo k jejímu protrhnutí či zvlnění. Tyto závady je třeba ihned po zjištění 

odstranit. Čelní spoje rovněž nesmí být v jedné linii a musí být od sebe odsazeny. Překrytí je u 

podélného spoje 8 mm a u čelního spoje 10 mm. Je také kladen důraz na dostatečné provedení  
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detailů a těsnost u těchto detailů. Po položení tohoto hydroizolačního pásu proběhne montáž 

náběhových klínů u atiky a připevnění OSB desky na již připevněný XPS na atice pro 

provedení hydroizolace. Následuje dolepení samolepícího pásu na stěny a vrchní část atiky. U 

napojení svislé části na vodorovnou je třeba dbát dostatečného překrytí (cca. 16 – 20 mm) 

z důvodu natavování, překrývání a dostatečného spoje u tohoto napojení. Jako poslední 

probíhá natavování poslední vrstvy hydroizolace a to asfaltového pásu Elastek 40 Special 

Dekor. Ten se stejně jako první vrstva natavuje propanbutanovým hořákem. Překrytí a 

 veškeré kontroly před pokládáním jsem totožné s první vrstvou (viz výše). Během natavování 

je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k porušení a případnému protržení 

předchozího samolepícího asfaltového pásu. Pás se natavuje tak, aby překryl čelní i boční 

spoje předchozí vrstvy a pojistil tak těsnost těchto spojů. U napojení svislé vrstvy na 

vodorovnou je potřeba dbát dostatečného překrytí a to minimálně 80 mm. Po dokončení 

pokládání proběhne vizuální kontrola, zda nedošlo někde k vlnění či protržení, kontrola 

těsnosti všech spojů a správné řešení detailů. Pokud bude objevena závada, musí být 

neprodleně odstraněna. O provedené kontrole, odstranění vad a ukončení prací se provede 

zápis do stavebního deníku. 

 

 Po ukončení izolatérských prací přijdou na řadu klempířské práce. Na atice je již 

přilepen extrudovaný polystyrén, přikotvena OSB deska a hydroizolace. Na hydroizolaci se 

připevní ocelové příponky, které drží samotné oplechování atiky. Na příponky se připevní již 

vyrobené a naohýbané oplechování. U pozinkované oceli je maximální délka dilatačního 

úseku 12 m. Pro zajištění dostatečné dilatace a vodotěsného účinku je potřeba použít spoj 

s volnou podložkou. Rohy a kouty atiky budou řešeny pevným spájením. Rovněž se dodělá 

oplechování střešního výlezu, které bude připevněno přímo pomocí hřebíků s gumovou 

podložkou pro zajištění těsnosti.  

 

 

5.9 Požadavky na jakost a kontrolu kvality 

 

 Při dovozu materiálu pro realizaci ploché střechy provede stavbyvedoucí vizuální 

kontrolu dodaného materiálu, zda nebyl při dopravě porušen nebo zda výrobek neobsahuje 

viditelné výrobní vady. Pokud ano, je potřeba tento výrobek vyřadit a požadovat po 

dodavateli stavebního materiálu jeho reklamaci. Rovněž proběhne celková kontrola stavby,  
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kde stavbyvedoucí hledá viditelné vady a nedostatky v konstrukci, které by mohly ovlivnit 

kvalitu realizace. 

 

 Před zahájením jednotlivých etap realizace ploché střechy nebo při zakrytí předešlé 

vrstvy zkontroluje pověřená osoba (stavbyvedoucí, technický dozor) předchozí práce, zda 

splňují veškeré požadavky ohledně kvality provedených prací. 

 

 Během realizace každé etapy je nutno, aby stavbyvedoucí prováděl namátkovou 

kontrolu prováděných prací, zda je dodržen technologický postup, aby nedocházelo 

k nechtěným vadám a defektům na izolaci.  

 

 Po skončení každé etapy provede pověřená osoba (stavbyvedoucí, technický dozor) 

důkladnou kontrolu provedených prací, zda nedošlo k porušení technologického postupu a 

zda provedená konstrukce či hydroizolační vrstva splňuje veškeré kvalitativní požadavky na 

danou konstrukci.  

 

 O každé provedené kontrole, nalezeném defektu a opravě závady bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 

 

 

5.10 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 

 Během realizace ploché střechy bude dbáno na veškeré právní předpisy týkající se 

bezpečnosti práce na staveništi, a to zejména: 

 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce (část V.) 

 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích  
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., způsob a evidence pracovních úrazů 

 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

 

 V průběhu realizace je stavbyvedoucí povinen kontrolovat dodržení bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci na staveništi, stejně jako kontrolu zaměstnanců, zda používají 

osobní ochranné pracovní prostředky.  

 

 Značnou obezřetnost a kontrolu musí stavbyvedoucí, potažmo mistr, provádět při 

penetrování podkladu pro pokládání první vrstvy hydroizolace, a to před přibližování se 

s otevřeným ohněm a kouřením. 

 

 

5.11 První pomoc 

 

 Pokud by během realizace došlo k úrazu, je vedoucí pracovník povinen poskytnout 

poškozenému první pomoc. Během realizace jsou rizika zejména popálení, zasažení očí, 

předýcháním výparů z penetrační emulze a pádem z výšky. Při popálení je potřeba chladit 

proudem studené tekoucí vody, při větších popáleninách vyhledat lékařskou pomoc. Při 

zasažení očí a předýcháním výparů vypláchnout oči proudem vody a vyhledat lékařskou 

pomoc s přiloženým obalem od penetrační emulze. Po pádu z výšky, při menších zraněních, 

ošetřit poraněného, při větších zraněních zavolat rychlou záchrannou službu. 
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5.12 Ekologie a likvidace odpadů 

 

 Při provádění stavby bude použito poměrně velké množství nebezpečných látek. Jejich 

likvidaci zařizuje realizační firma dle pokynů výrobce. Veškerý komunální odpad (jako papír, 

plasty, kovy) bude vytříděn a uložen do odpadních kontejnerů přistavených na staveništi. Při 

vyčerpání propanbutanové bomby, bude bomba vyměněna na místech k tomu určená. Rovněž 

bude se během výstavby usilovat o snížení hluku a během 22 – 6 hodiny budou přerušeny 

veškeré stavební práce.  
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Textová dokumentace 
 

 Dílo: Novostavba bytového domu v Lutíně, ulice Příčná 

 Vypracoval: Vít Menšík 

 Datum: 04/2015 

 

Celá Průvodní, souhrnně technická zpráva, situační výkresy a technická zpráva jsou 

vypracovány podle vyhlášky č. 62/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [2] 

 

 

Dokumentace obsahuje části: 

 

  A Průvodní zpráva 

  B Souhrnná technická zpráva 

  C Situační výkresy 

  D Technická zpráva 
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A. Průvodní zpráva 
 

A. 1 Identifikační údaje 

A. 1. 1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby: Novostavba bytového domu v Lutíně 

b) místo stavby: Lutín, Příčná 376/18, 765 24, katastrální území Lutín 689122, okres 

Olomouc, p. č. 193 

c) předmět projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení 

 

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo: 

Karl Von Banhof, Příčná 376/18, Lutín, 765 24  

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo: 

- 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): 

- 

 

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba): 

Jméno: Vít 

Příjmení: Menšík 

Obchodní firma: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

Místo podnikání: Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba, 708 33 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
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autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace: 

- 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace: 

- 
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A. 2 Seznam vstupních podkladů 

 

Projektová dokumentace byla vytvořena na základě přiložené studie (viz výkresová 

část). 

 

A. 3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území: 

Jedná se o stavební parcelu v katastrálním území Lutín. Dané území je nyní 

nezastavěné. Stavba bude provedena na parcele č. 193 o výměře 869,08 m2. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.): 

Území se nenachází v žádném ochranném území ani v záplavové oblasti. 

c) údaje o odtokových poměrech: 

Území se nachází v odtokové oblasti řeky Moravy. Srážková voda bude 

svedena do místní dešťové kanalizační soustavy. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 

Celé území je v souladu s územně plánovací dokumentací, nachází se 

v zastavěné oblasti a v katastru nemovitostí je parcela č. 193 vedena jako ostatní 

plocha. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací: 

Celé území, na kterém má probíhat výstavba daného objektu je v souladu 

s územním rozhodnutím obce. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Obecné požadavky na využití daného území jsou splněny a jsou v souladu 

s vyhláškou 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

Dle zákona č. 114/1992 Sb. veřejné zájmy nejsou stavebním záměrem dotčeny. 

Dle zákona č. 201/2012 Sb. veřejné zájmy nejsou stavebním záměrem dotčeny. 

Dle zákona č. 289/1995 Sb. veřejné zájmy nejsou stavebním záměrem dotčeny. 

Dle zákona č. 254/2001 Sb. veřejné zájmy nejsou stavebním záměrem dotčeny. 

Dle zákona č. 13/1997 Sb. veřejné zájmy nejsou stavebním záměrem dotčeny. 

Dle zákona č. 334/1992 Sb. není nutno žádat o odnětí půdy ze Zemědělského půdního 

fondu, jelikož se jedná o pozemek určený pro stavbu pro bydlení v zastavěném území. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Žádné výjimky ani úlevová řešení se neřeší. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Žádné související ani podmiňující investice se neřeší. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

p.č. 191, vlastník: Tomáš Hanák, adresa: Příčná 258/16, Lutín 756 24, 

p.č. 195, vlastník: Marek Paštibřuch, adresa: Příčná 295/20, Lutín 756 24, 

p.č. 288, vlastník: Harry Potter, adresa: Zaostalá 196/5, Lutín 756 24, 

p.č. 192, vlastník: Jiří Bucifál, adresa: Příčná 93/15, Lutín 756 24, 

p.č. 194, vlastník: Alois Nevím, adresa: Příčná 115/17, Lutín 756 24 

 

A. 4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby: 

Stavba bude užívána pro bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 

Neřeší se. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby: 

Projekt je vypracován v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby a také v souladu s vyhláškou 

č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů: 

Všechny údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů jsou splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Neřeší se. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků apod.): 

zastavěná plocha: 183,66 m2, 

obestavěný prostor: 2259,34 m3, 

užitná plocha nadzemních podlaží: 396,36 m2, 

užitná plocha podzemních podlaží: 137,04 m2, 

funkční jednotky: sklepní skladové prostory 6 kójí  51,24 m2, 

   byt pro TP (č. 1)  2+1  43,13 m2, 

   byt č. 2   2+1  49,79 m2, 

   byt č. 3   3+1  60,96 m2, 

   byt č. 4   3+1  60,99 m2, 

   byt č. 5   3+1  60,96 m2, 

   byt č. 6   3+1  60,99 m2, 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.): 

Při výstavbě a následném užívání stavby bude objekt napojen na vodovodní řad 

a na elektrickou síť s napětím 230 a 400 V. Dále pak, při užívání stavby, bude objekt 

napojen na středotlaké plynovodní vedení a místní kanalizační síť. Dešťová voda bude 

svedena do dešťové kanalizační sítě. Objekt není vybaven nádobou na zadržování 

dešťové vody pro užívání. Orientační náklady objektu jsou cca 30 000 Kč / měsíc. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

Členění na etapy během výstavby bude následující: 

 příprava staveniště 

 výkopové práce 

 zakládání objektu  

 vybudování svislých a vodorovných konstrukcí 

 zastřešení objektu 

 vyzdění příček 

 provedení fasády 

 omítky, obklady, dlažby 

 klempířské a zámečnické práce 

 rozvody  

 dokončovací práce 

 terénní úpravy 

Předpokládané dokončení od začátku stavby je 12 měsíců. 

k) orientační náklady stavby: 

Orientační náklady na celkovou stavbu činí 17 000 000 Kč. 

 

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavba se člení na: S 01 Obytný dům. Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení 

a není nijak dál členěna. 
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B Souhrnná technická zpráva 
 

B. 1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební parcela se nachází v obci Lutín (503657) v katastrálním území Lutín 

(689122) v okrese Olomouc, č. p. 193 o výměře 869,08 m2. Stavební pozemek je 

v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha v zastavěné oblasti obce. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

Dle geologického průzkumu je pozemek tvořen zeminou třídy 1 a 2 

propustnou, soudržnou, přičemž základy budou vytvářeny v zemině třídy 1. 

Geologický průzkum dále neprokázal žádná geologická nebezpečí. 

 Dle hydrogeologického průzkumu se ustálená hladina podzemní vody nachází 

4,7 m pod původním terénem. Voda není agresivní a nijak neohrožuje objekt.   

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Na území se nenachází žádná ochranná či bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Území se nachází mimo záplavovou a poddolovanou oblast. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území: 

Stavba neohrožuje okolní stavby a pozemky, nemá žádný vliv na okolí či 

odtokové poměry v dané oblasti.  

Stavba splňuje požadavky na výstavbu stanovené dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Na pozemku se nenachází žádné objekty, stromy nebo keře. Neřeší se. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha v zastavěné 

oblasti s cílem vybudování objektu pro bydlení, splňuje tedy požadavky dle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a tudíž není potřeba řešit 
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zábor ze Zemědělského půdního fondu. Pozemek neplní funkci lesa či trvale 

zatravněné plochy pro spásání. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu): 

Stavba bude na začátku výstavby připojena na místní vodovodní řad a 

elektrickou rozvodnou síť s napětím 230/400 V. Během výstavby bude dále napojena 

na místní kanalizaci, do které bude napojen též odvod dešťové vody, protože v obci 

není zavedena dešťová kanalizace. Rovněž proběhne připojení objektu na místní 

středotlaké plynovodní potrubí. Veškerá inženýrská připojení budou vedeny pod zemí 

a provedena dle platných předpisů a norem. Řešení napojení objektu na inženýrské sítě 

není součástí řešení tohoto projektu.  

Příjezd k pozemku je zajištěn vedlejší ulicí Příčná, z níž bude vjezd na 

parkoviště vedle obytného domu a také vstup přes branku k hlavnímu vchodu do 

objektu.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Stavba nemá žádné časové vazby či související investice. 

 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Celá stavba bude sloužit pouze k obytným účelům.  

Funkční jednotky:   sklepní skladové prostory 6 kójí  51,24 m2, 

    byt pro TP (č. 1)  2+1  43,13 m2, 

    byt č. 2   2+1  49,79 m2, 

    byt č. 3   3+1  60,96 m2, 

    byt č. 4   3+1  60,99 m2, 

    byt č. 5   3+1  60,96 m2, 

    byt č. 6   3+1  60,99 m2, 
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B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Stavební pozemek se nachází v obci Lutín, okr. Olomouc, na ulici Příčná 

v nově zastavěné oblasti, tudíž stavba skvěle zapadá na rázu dané oblasti.  

Do objektu vede pouze jeden vstup, a to hlavní vstup, který je s ulicí Příčnou 

spojen zpevněnou pochůzí plochou. Součástí objektu je parkoviště nacházející se 

na severozápadní straně domu, od kterého vede pochůzí zpevněná plocha k hlavnímu 

vstupu. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

Stavební objekt je navržen v pravoúhlém půdorysném tvaru. Jedná se 

o čtyřpodlažní budovu obsahující jedno podzemní podlaží, sloužící jako sklepní 

skladové prostory a technická místnost, a tři nadzemní podlaží, sloužící pro ubytování 

nájemníků. V domě se nachází 6 bytů, z toho jeden pro tělesně postižené 

s bezbariérovým řešením. 

Fasáda stavby je řešena točenou omítkou krémové barvy s olivově hnědým soklem 

z naneseného marmolitu, dle přání investora. Ráz fasády je doplněn červenohnědými doplňky, 

konkrétně rámy okenních a dveřních otvorů, hliníkovými parapety a pozinkovaným ocelovým 

oplechováním atiky.  

 

B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výstavby 

 

Byty v objektu jsou koncipovány tak, že každá jedna polovina daného podlaží patří 

pravě jednomu bytu. V prvním nadzemním podlaží se kromě bytů nachází chodba 

od hlavního vstupu a kočárkárna. V každém podlaží jsou naproti schodiště dva úložné 

prostory, ke každému bytu jeden. V podzemním podlaží jsou umístěny skladové kóje, 

oddělené vyzděnou příčkou. Každé kóji přísluší jeden plastový anglický dvorek s krycí mříží, 

sloužící k odvětrávání a prosvětlení dané kóje. Dále se zde nachází technická místnost 

a kolárna pro obyvatele domu.  

V řešeném objektu se nenachází žádná výrobní technologie. 
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B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Bezbariérové řešení je v tomto objektu řešeno pouze pro jeden byt nacházející se 

v prvním nadzemním podlaží včetně přístupové trasy ke vchodu do bytu. Vše je navrženo 

dle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

Následná podlaží již nejsou řešena pro bezbariérové užívání. 

 

B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena tak, aby při celé době jejího užívání nebyla ohrožena bezpečnost 

jejích uživatelů jakýmkoliv jakýmkoli způsobem, zahrnujícím uklouznutí, popálení, zásah 

elektrickým proudem či únikem plynu. 

V době výstavby stavby nebude ohrožen provoz na přilehlé pozemní komunikaci. 

 

B. 2. 6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Objekt se nachází na únosné nepoddolované oblasti. Je založen na plošných 

základech – základových pásech. Celá stavba je řešena pomocí systému 

POROTHERM, včetně překladů a stropů. Zastřešení objektu je řešeno pomocí 

ověřeného systému DEK od společnosti DEKTRADE. Schodiště je zhotoveno jako 

železobetonový monolit vyráběný přímo na stavbě. 

Výplně okenních otvorů zajišťují plastová okna s vnějším dekorem. Výplň 

venkovního dveřního otvoru je řešena pomocí ocelových prosklených vchodových 

dveří. Výplň vnitřních dveřních otvorů je řešena pomocí dřevěných bezpečnostních 

vstupních dveří do bytů a interiérovými dřevěnými dveřmi. Konkrétní typy výplní 

otvorů jsou uvedeny ve výpisu použitých prvků a výplní otvorů. 

Skrz všechna patra jsou vedena instalační jádra pro vedení instalací a též pro 

odvodnění střechy. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce jsou zbudovány jako plošné základové pásy z prostého 

betonu třídy C 25/30. Bednění, betonování i odbedňování je zajištěno specializovanou 

firmou dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby §18. 

Společně s betonováním základových pásů bude vybetonován též podkladní beton 

v tloušťce 150 mm. 

Ochranu spodní stavby proti vlhkosti zajišťuje hydroizolační fólie Fatrafol 

803/V chráněnou na svislých částech tepelnou izolací Isover Synthos XPS Prime 30 

40 v tloušťce 40 mm. Spodní stavba je též chráněna tepelnou izolací Isover EPS 

Grey 100 tloušťky 100 mm.  

Podzemní podlaží je vyzděno z cihelných tvárnic Porotherm 40 EKO+ 

na klasickou maltu s vložením ocelové výztuže Murfor do každé druhé ložné spáry 

se zajištěním dostatečného krytí výztuže. V tomto podlaží je osvětlení zajištěno 

pomocí plastových anglických dvorků připevněnými u každého okenního tvoru. 

Všechna nadzemní podlaží jsou vyzděna z cihelných tvárnic Porotherm 44 

EKO+ Profi na maltu pro tenké spáry. Vazby rohů, navázání nosných a akustických 

zdí a nenosných příček, jsou prováděny dle nařízení výrobce.  

Nosné stěny budou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 Profi na mlatu pro tenké 

spáry. Veškeré dělící příčky jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 11,5 Profi na maltu pro 

tenké spáry. Akustické dělící stěny jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 AKU P+D 

na klasickou maltu. 

Překlady nad okenními a dveřními otvory budou rovněž řešeny pomocí 

systému Porotherm a to pomocí překladu Porotherm 7, v různém uspořádání či 

vložením tepelné izolace, v obvodových, nosných a akustických stěnách a pomocí 

překladu Porotherm 11,5 v nenosných dělících příčkách. Konkrétní uspořádání 

překladů je popsáno v půdorysech každého podlaží. 

Stropní konstrukce jsou vyskládány z nosníků Porotherm POT a keramických 

vložek MIACO. Ve stropních konstrukcích je úprava pro vynesení akustických stěn 

dle výkresové dokumentace. Ztužující věnce jsou tvořeny armovací ocelí vázané 

do košů. Celá stopní konstrukce je pokryta svařovanou ocelovou sítí a zalitá betonem. 

Celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm.  

Zastřešení objektu zajišťuje plochá střecha s odvodnění dovnitř dispozice 

se skladbou od společnosti DEKTRADE. Hydroizolace je tvořena z SBS pásů Elastek 
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a Glastek. Tepelnou izolaci tvoří spádové klíny Polydek EPS a vrstva tepelné izolace 

Isover EPS 100S. Atika je vyzděna z tvárnic Porotherm 44 EKO+ na maltu pro tenké 

spáry. Výlez na střechu zajišťuje zaizolovaný střešní výlez Roto 600x600 mm. 

Veškeré vnitřní omítky tvoří vápenocementové omítky Porotherm Universal. 

Vnější omítky jsou tvořeny z tepelněizolační omítky Porotherm TO 

a vápenocementové omítky Porotherm Universal. Finální barvu fasády zajistí točená 

omítka krémové barvy spolu s olivově hnědým soklem z marmolitu. 

Nášlapnou vrstvu podlahy v podzemním podlaží bude tvořit keramické dlažba 

ukládaná na cementové lepidlo, stejně jako v chodbách, kuchyních, koupelnách, 

úložných prostorách. V obytných místnostech bude nášlapná vrstva podlah tvořena 

laminátovou podlahou podkládanou na podložku Mirelon. K zajištění kročejové 

neprůzvučnosti mezi obytnými podlažími je použita kročejová izolace Rockwool 

Steprock  tloušťky 30 mm. U podlah, kde bude pokládána keramická dlažba, bude 

provedena samonivelační stěrka Cemix 30. Do podlahy nad podzemním podlažím je 

vložena vrstva tepelné izolace Isover EPS Grey 100 tloušťky 40 mm. 

Výplně okenních otvorů zajišťují plastová okna s vnějším dekorem. Výplň 

venkovního dveřního otvoru je řešena pomocí ocelových prosklených vchodových 

dveří. Výplň vnitřních dveřních otvorů je řešena pomocí dřevěných bezpečnostních 

vstupních dveří do bytů a interiérovými dřevěnými dveřmi. Konkrétní typy výplní 

otvorů jsou uvedeny ve výpisu použitých prvků a výplní otvorů. 

Schodiště mezi jednotlivými podlažími bude vytvořeno jako železobetonový 

monolit vyrobený přímo na stavbě. Výpočet schodiště s přesnými rozměry je přiložen 

ve výkresové dokumentaci. Zábradlí na schodištích je zámečnický výrobek z nerezové 

oceli. U hlavního vchodu do objektu je vytvořena nájezdová rampa. 

Technické řešení bude splňovat požadavky dle vyhlášky č. 502/2006 Sb. 

o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Celá stavba je umístěna na území, které nepodléhá záplavovým či důlním účinkům. 

Mechanickou odolnost a stabilitu dokládá výrobce materiálů, z kterých bude stavba 

vystavěna. Celá stavba splňuje požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby §9 Mechanická odolnost a stabilita. 
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B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení: 

Neřeší se. 

b) výčet technických a technologických zařízení: 

Neřeší se. 

 

B. 2. 8 Požárně bezpečností řešení 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

Neřeší se. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

Neřeší se. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

Neřeší se. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 

Neřeší se. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 

Neřeší se. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 

Neřeší se. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty): 

Neřeší se. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení): 

Neřeší se. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

Neřeší se. 
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j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 

Neřeší se. 

 

B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

Stavba splňuje tepelně normové technické požadavky dle ČSN 73 0540-2, 

Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. V příloze jsou doloženy výpočty 

součinitelů prostupů tepla konstrukcemi z programu Teplo 2011. 

b) energetická náročnost stavby: 

Stavba splňuje tepelně normové technické požadavky dle ČSN 73 0540-2, 

Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

Neřeší se. 

 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

 

 Zásady řešení parametrů na stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): 

Stavba nebude obsahovat žádné nucené větrání pomocí ventilačních zařízení. Vytápění 

bude obstaráno přívodem tepla z teplárny, tudíž pomocí ústředního vytápění. Přívody 

elektrické energie, vody a plynu jsou řešeny přípojkami z místních rozvodných sítí. Odpad 

všech bytů je soustředěn do plastových kontejnerů umístěných vedle parkoviště na zpevněné 

ploše. Tyto kontejnery budou firmou, provádějící svoz odpadů, odváženy. 

Celá stavba nemá žádný vliv na okolní prostředí vlivem vibrací, hluku, prašnosti apod. 

Na celou stavbu nejsou vztaženy žádné specifické požadavky na hygienu. 
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B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Ochrana je zajištěna pomocí hydroizolace spodní stavby hydroizolačními pásy 

Fatrafol 803/V. Na území nebyl prokázán únik radonu dle geologického průzkumu. 

b) ochrana před bludnými proudy: 

Dle hydrogeologického průzkumu se na území nenachází bludné proudy. 

Neřeší se. 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 

V okolí stavby se nenachází žádné zdroje technické seizmicity. Neřeší se. 

d) ochrana před hlukem: 

V okolí stavby se nenachází žádné zdroje zvýšeného hluku. Neřeší se. 

e) protipovodňová opatření: 

Objekt se nenachází v záplavové oblasti. Neřeší se. 

 

B. 3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 

Řešený objekt bude napojen na místní technickou infrastrukturu na ulici 

Příčná. Zde bude napojen na místní rozvod vody, elektřiny, plynu a kanalizace. 

Veškerá napojení budou provedena pod zemí. Veškeré výkopy a připojení budou 

provedena v souladu s dodržením bezpečnostních předpisů.  

Samotné napojení není řešením této práce. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Neřeší se. 

 

B. 4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení: 

Dopravní řešení tohoto objektu se týká vjezdu z ulice Příčná na parkoviště 

umístěné vedle stavby. Toto napojení je řešeno pomocí zpevněné pojízdné plochy 

a brány v oplocení. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu na ulici Příčná je řešeno pomocí 

pojízdné zpevněné plochy z parkoviště. 

c) doprava v klidu: 

Součástí projektu je návrh parkoviště na severozápadní straně objektu 

s příjezdem přes bránu po pojízdné zpevněné ploše z ulice Příčná. 

d) pěší a cyklistické stezky: 

Pěší stezka je vedena na ulici Příčná na druhé straně ulice, tedy 

na severovýchodní straně. V projektu není řešeno napojení pochůzí zpevněné plochy 

od objektu na tuto pěší stezku. 

Cyklistické stezky se na tomto území nevyskytují. Neřeší se. 

 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy: 

Po sejmutí ornice během výkopových prací, bude část ornice uskladněna na 

pozemku na mezideponii. Po výstavbě podzemního podlaží, provedení hydroizolace 

spodní stavby a ochrany hydroizolace bude výkopová jáma zasypána. Terénní úpravy 

proběhnou jako poslední práce na objektu a to v rozmezí rozprostření ornice 

z mezideponie.  

b) použité vegetační prvky: 

Po rozprostření ornice bude na plochu zaseta tráva. 

c) biotechnická opatření: 

Neřeší se. 

 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Stavba nebude mít žádný negativní dopad na okolní prostředí, protože je 

dodrženo všech nařízení vydaných pro tuto lokalitu. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
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Stavba nebude mít žádný negativní dopad na okolní přírodu, protože je 

dodrženo všech nařízení vydaných pro tuto lokalitu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Stavba nebude mít žádný negativní dopad na chráněná území Natura 2000, 

protože se v tomto území nenachází. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

Neřeší se. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů: 

Neřeší se. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

Objekt se nachází v poklidné části obce, není zde riziko nepokojů, stávek apod., tudíž 

není počítáno s žádnou speciální ochranou. Objekt bude pouze ošetřen proti vykradení 

běžným způsobem dle přání investora. 

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Veškeré spotřeby materiálů, pracovní síly a pracovních prostředků jsou 

detailně vypsány v položkovém rozpočtu. Zajišťuje je stavební firma, která bude 

výstavbu objektu řídit. 

b) odvodnění staveniště: 

Odvodnění staveniště je díky nízké hladině podzemní vody řešenou pouze proti 

dešťové vodě a to hrázkami a příkopy na vrchu stavební jámy. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Řešené staveniště bude napojeno na místní technickou infrastrukturu na ulici 

Příčná. Zde bude napojeno na místní rozvod vody a elektřiny, během stavebních prací 

pak na rozvod plynu a kanalizace. Veškerá napojení budou provedena pod zemí. 

Veškeré výkopy a připojení budou provedena v souladu s dodržením bezpečnostních 

předpisů.  
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Samotné napojení není řešením této práce. 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu na ulici Příčná je řešeno pomocí 

pojízdné zpevněné plochy z panelů. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Staveniště nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Neřeší se. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

Okolí staveniště bude zabezpečeno montovaným ocelovým plotem proti vstupu 

nepověřeným osobám. 

Na pozemku se nenachází žádné objekty, stromy nebo keře. Neřeší se.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

Během výstavby není potřeba žádného záboru mimo stavební parcelu. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 

Vyprodukované obaly stavebních materiálů budou tříděny a likvidovány 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vyprodukované emise jsou v rámci platných zákonů a norem. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Vytěžená ornice bude v dostatečném množství uložena na mezideponii. 

Přebytečné množství bude uloženo na deponii, kde bude řádně uloženo a zhutněno. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Během výstavby se bude dbát na ochranu životního prostředí dle platných 

norem a zákonů. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Během práce bude dbáno na bezpečnost a ochranu zdraví, pracovníci budou 

řádně proškolení a poučeni a všichni účastníci výstavby budou používat ochranné 

pomůcky přiměřené pracovnímu úkonu, který provádějí. Během práce budou 

dodrženy podmínky o bezpečnosti a ochraně zdraví v souladu se zákonem 

č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
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Během výstavby nebude potřeba soustavného dozoru koordinátora bezpečnosti, 

avšak bude informován o pracích a úrazech na staveništi. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Během výstavby nebude omezeno užívání jiných staveb. Neřeší se. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

Neřeší se.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Neřeší se. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Postup výstavby a dílčí termíny jsou k nahlédnutí v harmonogramu výstavby. 
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C. Situační výkresy 
 

 

C. 1 Situační výkres širších vztahů 

 

Není předmětem této technické zprávy. 

 

 

C. 2 Celkový situační výkres stavby 

 

Není předmětem této technické zprávy. 

 

C. 3 Koordinační situace 

  

 Viz výkres č. C1 přiložený ve výkresové části bakalářské práce. 

a) měřítko: 1:500 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura: 

Na pozemku se nenacházejí žádné stávající stavby. U objektu se nachází 

pozemní komunikace – ulice Příčná. 

c) hranice pozemků, parcelní čísla: 

Stavba sousedí s pozemky p. č.: 191, 288 a 195. Z další strany sousedí s ulicí 

Příčná. 

d) hranice řešeného území: 

Hranice je řešena pomocí ocelo – dřevěného oplocení výšky 1800 mm. 

e) stávající výškopis a polohopis: 

Parcela je situovaná v naprosto rovném terénu. Počátek ± 0,000 byla 

výškopisně zaměřena jako 235,17 m. n. m. B. p . v. 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury: 

Z pozemku se neodstraňuje žádná stavba či technická infrastruktura. 
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g) stanovení nadmořské výšky 1. Nadzemního podlaží u budov (± 0,000) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb: 

± 0,000 odpovídá výškově 235,17 m. n. m. B. p. v. Výška upraveného terénu je 

o 170 mm nižší než výška původního terénu, to je 235,00 m. n. m. Maximální 

výška stavby činí + 9,763 m. 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu: 

Mezi navrhované komunikace patří parkoviště situované nalevo od stavby o 

výměře 150 m2. Zpevněné plochy tvoří příchod od branky a chodník od hlavního 

vstupu na parkoviště o výměře 19,59 m2. Napojení na dopravní infrastrukturu je 

řešeno pomocí sníženého silničního obrubníku a mírného sjezdu z parkoviště. 

i) řešení vegetace: 

Po ukončení realizace stavby bude okolí objektu zatravněno. 

j) okótované odstupy staveb: 
Objekt je od komunikace odsazen 4 metry, od objektu na severovýchodní 

straně o 21 metrů a od objektu na jihozápadní straně o 8 metrů. 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu: 

Zakreslení nové technické infrastruktury je provedeno na výkrese koordinační 
situace. Napojení zprostředkovává investor.  

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 
památkové zóny, apod.: 

Stávající ochranná pásma řeší správce sítí. Na území výstavby se nenacházejí 
žádné památkové rezervace ani památkové zóny. 

m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé): 
Během výstavby nebude zapotřebí k zabrání žádné přilehlé plochy. 

n) vyznačení geotechnických sond: 
Neřeší se. 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě: 
Neřeší se. 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 
vody: 

Neřeší se. 

 

C. 4 Katastrální situační výkres 

 

Není předmětem této technické zprávy. 
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C. 5 Speciální situační výkres 

 

Není předmětem této technické zprávy. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických 

zařízení 
 

 

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D. 1. 1. Architektonicko – stavební řešení 

 

a) Technická zpráva: 

 

Stavební parcela se nachází v obci Lutín (503657) v katastrálním území Lutín (689122) 

v okrese Olomouc, č. p. 193 o výměře 869,08 m2. Stavební pozemek je v katastru nemovitostí 

veden jako ostatní plocha v zastavěné oblasti obce. Vjezd na pozemek je řešen pomocí 

sníženého silničního obrubníku z ulice Příčná. Stavební parcela je zcela vodorovná. Na 

stavební parcele se nenachází žádná stavba ani vzrostlé dřeviny. Dle inženýrsko – 

geologického průzkumu je základová půda tvořena hlínou písčitou pevné konzistence. 

Ustálená hladina podzemní vody se nachází 4,7 m pod původním terénem. Není agresivní a 

nijak neohrožuje objekt. Pozemek se nachází v zastavěné oblasti a svým architektonickým 

návrhem zapadá do rázu zastavěné oblasti. Inženýrské sítě jsou navedeny na ulici Příčná 

(voda, elektrické vedení, plynovodní vedení, stoková kanalizace, dešťová kanalizace). 

Jednotlivé přípojky zhotoví investor na vlastní náklady. Vchod do objektu je situován ze 

severozápadní strany z ulice Příčná. Vstup je bezbariérový a v objektu je umístěn jeden 

bezbariérový byt. Stavba celkem obsahuje 6 bytů a kočárkárnu v nadzemních podlažích, 

technickou místnost, sklepní kóje a kolárnu v jednom podzemním podlaží. Celý objekt je 

podsklepený. 

 

Fasáda objektu bude tvořena z tenkovrstvé pastovité omítky barvy krémová RAL 9001 

škrábané struktury. Sokl bude utvořen z marmolitu MAR1 M062 v barvě olivově hnědá RAL 

8008. Veškeré výplně otvorů, parapety a oplechování atiky a střešního výlezu bude řešeno 

v barvě červenohnědá RAL 8012. Krytina ploché nevětrané střechy bude tvořena 

z asfaltových psů s břidlicovým posypem tmavě zelené barvy. Celý objekt je navržen tak, aby 
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vyhověl tepelně technickým požadavkům a požadavkům na neprůzvučnost mezi bytovými 

jednotkami.  

 

b) Výkresová část: 

Výkresová část spolu se seznamem výkresů a podklady pro zpracování projektové 

dokumentace budou přiloženy k textové části bakalářské práce ve výkresové části. 

 

D. 1. 2. Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva 

Zemní práce: 

 Před zahájením zemních prací bude na parcele proveden skrývka ornice v tloušťce 

0,17 m. Ornice bude uložena na mezideponii na pozemku. Stavební jáma bude svahována pod 

úhlem 60°, aby nedocházelo k sesouvání zeminy a k zasypávání stavební jámy. Do stavební 

jámy bude vytvořen sjezd vysypaný drceným kamenivem. V jámě se dále budou kopat 

základové rýhy pro vytvoření základů. Část vytěžené zeminy bude ponecháno na pozemku 

pro zpětný zásyp objektu. Zbytek vytěžené zeminy bude odvezen na skládku.  

 

Základy: 

 Základy objektu budou vytvořeny ze základových pásů šířky 700 mm a hloubky 700 

mm z betonu prostého C 20/25. Mezi základy bude proveden podkladní beton tloušťky 150 

mm z betonu prostého C 20/25. Hladina podzemní vody nijak neohrožuje základy. Bednění 

pro základové pásy není potřeba, jelikož beton je vylíván přímo do vyhloubených 

základových rýh. 

 

Hydroizolace spodní stavby: 

 Ochranu spodní stavby proti vlhkosti zajišťuje hydroizolační fólie Fatrafol 803/V 

chráněnou na svislých částech tepelnou izolací Isover Synthos XPS Prime 30 40 v tloušťce 40 

mm.  

 

Svislé nosné konstrukce: 

Obvodové stěny jsou řešeny vyzdívkou děrovaných cihelných tvárnic Porotherm 44 

EKO+ Profi na maltu pro tenké spáry. Spolu s vnější a vnitřní omítkou splňují tepelně 
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technické požadavky. Pro svislé nosné vnitřní konstrukce bude použito děrovaných cihelných 

tvárnic Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry. Obvodové stěny v podzemním podlaží 

jsou vyzděny z děrovaných cihelných tvárnic Porotherm 40 EKO+ na klasickou maltu 

s vložením ocelové výztuže Murfor do každé druhé ložné spáry s dostatečným krytím výztuže 

z důvodu zvýšeného tlaku zeminy na obvodovou stěnu. Pro akustické požadavky jsou 

v prvním nadzemním podlaží vyzděny akustické dělící nosné stěny Porotherm 30 AKU P+D 

na klasickou maltu. 

 

Příčky: 

 Veškeré příčky, které se v objektu nacházejí, jsou vyzděny z děrovaných cihelných 

příčkovek Porotherm 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry. 

 

Překlady: 

Překlady na otvory jsou v obvodových zdech tvořeny překlady Porotherm 7 

s kombinací tepelné izolace EPS 100 S. Ten zabraňuje vzniku tepelných mostů skrz překlady. 

V příčkách jsou překlady řešeny pomocí překladu Porotherm 11,5. Detailní rozpis překladů a 

jejich rozmístění je zakresleno v projektové dokumentaci. 

 

Stropy: 

Stropy jsou navrženy ze systému Porotherm. Jedná se o keramo – betonové nosníky 

POT s vkládáním keramických vložek MIACO. Stropní systém využívám kombinaci osových 

vzdáleností 625 a 500 mm tak, aby došlo k co nejmenším dobetonávkám. Dobetonávky jsou 

pouze u míst, kudy prochází instalační jádro. Tyto výměny jsou řešeny pomocí snížených 

vložek MIACO a pomocí vloženého válcovaného profilu L. Celý strop je vyztužen 

svařovanou sítí 150/150/6 a zalit vrstvou betonu třídy C 20/25. Ztužující věnce umístěné na 

obvodových a vnitřních nosných stěnách jsou vyztuženy z vázaných armokošů tvořených 

prutu o průměru 12 mm a ohýbanými třmínky o průměru 6 mm. Ztužující věnce na 

obvodových stěnách jsou z vnější strany ohraničeny věncovkou Porotherm V a vloženou 

tepelnou izolací.  

 

Vertikální komunikace: 

 Schodiště v objektu je řešeno jako železobetonový monolit vyrobený přímo na stavbě. 

Schodišťové stupnice budou pokrytu dřevěnou nášlapnou vrstvou. Zábradlí bude ocelové 
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s dřevěným madlem. U hlavního vchodu je vybudována rampa, pro bezbariérový přístup a 

před hlavním vstupem umístěna čistící zóna s nerezovou mříží.  

 

Střešní plášť: 

Zastřešení objektu je řešeno pomocí navrženého systému DEKRoof 04 od společnosti 

DEK. Skladba je následující: nosná stropní konstrukce, penetrační emulze Dekprimer, Glastek 

Al 40 Mineral, polyuretanové lepidlo PUK Insta – Stick, TI EPS 100 S, polyuretanové lepidlo 

PUK Insta – Stick spádové klíny z EPS 100 S, Glastek 30 Sticker Plus a Elastek 40 Special 

Dekor. 

 

Výplně otvorů: 

Okna jsou navržena jako 6 ti komorová plastová okna s vnějším dekorem a izolačním 

trojsklem. Většina vnitřních dveří v bytech jsou dřevěná místy se skleněnou výplní. Vchodové 

dveře do bytu jsou masivní dřevěné. Hlavní vchodové dveře jsou ocelové se skleněnou výplní. 

Pro prosvětlení sklepních prostorů slouží plastové anglické dvorky s ochranou nerezovou 

mříží. 

 

Úprava vnitřních a vnějších povrchů: 

V celém objektu jsou použity jednovrstvé omítky Porotherm Universal nebo vyskládán 

keramický obklad. Podlahy tvoří buď skládaná laminátová podlaha nebo keramické dlaždice. 

Vnější omítky jsou tvořeny vrstvou omítky Porotherm Universal a Porotherm TO. 

 

Zpevněné plochy: 

Okolo objektu je vybudován okapový chodník o šířce 500 mm vyskládaný z betonových 

dlaždic. K hlavnímu vchodu do objektu a přístupu na parkoviště slouží chodník ze zámkové 

dlažby. Na pozemku se též nachází parkoviště vytvořené z asfaltového koberce a zpevněná 

plocha pro popelnice na komunální odpad. 

 

b) Výkresová část: 

Výkresová část spolu se seznamem výkresů a podklady pro zpracování projektové 

dokumentace budou přiloženy k textové části bakalářské práce ve výkresové části. 
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c) Statické posouzení: 

Navržené konstrukce dodržují předepsané předpisy a je zajištěna statická účinnost 

budovy. 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí: 

Každých 5 let po dobu 20 let užívání stavby bude provedena kontrola spolehlivosti 

budovy, zda nedochází k nějakým změnám v konstrukcích. 

 

D. 1. 3. Požárně bezpečnostní řešení 

 

Není předmětem této technické zprávy. 

 

D. 1. 4. Technika prostředí staveb 

 

Není předmětem této technické zprávy. 

 

 

D. 2. Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

Není předmětem této technické zprávy. 
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Závěr 
 

 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat tepelně technické posouzení a technologický 

postup prací jednoplášťové ploché nevětrané střechy bytového domu, za účelem dosažení 

preciznosti a funkčnosti zastřešení na daném objektu. 

 

Vypracoval jsem tepelně technické posouzení, jak pro jednorozměrné vedení tepla 

v programu Teplo, tak pro dvojrozměrné vedení tepla u atiky a odtokové vpustě v programu 

Area. Výsledkem je závěr, že navržená střešní konstrukce splňuje normové požadavky. Jako 

další jsem vypracoval technologický postup prací při realizaci ploché střechy na daném 

objektu. Zahrnuje pokládky hydroizolace, tepelné izolace a vytvoření klempířských prvků 

střechy. V dokumentaci je detailně uvedeno, jak provádět realizaci, nutnost materiálů a 

nářadí, kdo práci bude vykonávat a co vše je potřebné udělat a splnit, aby bylo dosaženo 

kvalitního a účinného provedení zastřešení daného objektu. Pro řešení tohoto úkolu jsem si 

vybral jeden ze systémů společnosti DEK, která se touto problematikou podrobně zabývá.  

 

Bakalářská práce obsahuje technologické postupy, zprávy, vyhlášky, zákony, normy a 

požadavky pro správné vytvoření zastřešení objektu. Práci doplňuje výkresová část 

s přiloženou průvodní, souhrnně – technickou a technickou zprávou.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Výpočet prostupu tepla ploché střechy 

 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Plochá střecha 
 Zpracovatel :  Vít Menšík 
 Zakázka :  VŠB - TUO 
 Datum :  2.4.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Sklodek Al 40  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  370000,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,2000  0,0380  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  5  Sklodek 30 Sti  0,0030  0,2100  1470,0  1200,0  29000,0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  20000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  3  Sklodek Al 40 Mineral   --- 
  4  Pěnový polystyren 3 (po roce 2003) 
    --- 
  5  Sklodek 30 Sticker Plus   --- 
  6  Elastodek 40 Special Dekor   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   59.3  1438.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.3   74.1  1131.2 
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    6        30    20.6   66.0  1600.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   67.6  1639.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   67.0  1624.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   63.1  1530.3    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   59.7  1447.8     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.62 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.174 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.8E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        177.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.09 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.6   0.958    58.7 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.7   0.958    61.0 
    3    15.5   0.707    12.1   0.509    19.9   0.958    60.9 
    4    15.8   0.615    12.4   0.338    20.1   0.958    61.3 
    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.3   0.958    64.0 
    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.4   0.958    66.7 
    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.5   0.958    68.1 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.5   0.958    67.6 
    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.3   0.958    64.3 
   10    15.9   0.598    12.5   0.301    20.1   0.958    61.5 
   11    15.5   0.699    12.1   0.494    19.9   0.958    60.8 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.7   0.958    61.3 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   19.1   19.0   17.3   17.2  -14.6  -14.6  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1334   1330    266    258    196    138 
 p,sat [Pa]:   2209   2199   1970   1956    172    170    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4640    0.4640   1.156E-0010 
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 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.011 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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Příloha č. 2 – Vyhodnocení ploché střechy  

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   3  Sklodek Al 40 Mineral  0,004       0,210  370000,0 
   4  Pěnový polystyren 3 (po roce 2  0,200       0,038  50,0 
   5  Sklodek 30 Sticker Plus  0,003       0,210  29000,0 
   6  Elastodek 40 Special Dekor  0,004       0,210  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Sklodek 30 Sticker Plus). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0113 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Příloha č. 3 – Vyhodnocení detailů 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Detail u atiky                 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,908 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Detail u vpustě                
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,827 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Softw 
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Příloha č. 4 – Grafická znázornění detailů  

 
Obrázek 2: Detail u atiky – průběh izoterm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 3: Detail u atiky – průběh teplotních polí 
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Obrázek 4: Detail u vpustě – průběh izoterm 

Obrázek 5: Detail u vpustě – průběh teplotních polí 


