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Cílem této diplomové práce je projek ní návrh kulturního domu a vypracování 

technologického postupu pro realizaci st echy. Sou ástí projektu je zpracování technické 

zprávy ke stavební ásti, harmonogramu postupu prací pro technologickou etapu St echy, 

položkového rozpo tu pro technologickou etapu St echy.  

Kulturní d m je projektován jako dvoupodlažní, áste n  podsklepený objekt 

s plochou st echou a nachází se v n m hlavní sál s jevišt m, víceú elové místnosti, kavárna 

s terasou, šatny, shromaž ovací prostory, technické a sociální místnosti.   

 Hlavní nosnou konstrukci objektu tvo í montovaný železobetonový skelet s cihelnými 

vyzdívkami a stropy z p edpjatých panel .  
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The main aim of this thesis is design project of community centre and creating 

technological process of realization roof. Technical report of construction, schedule of roof 

construction and itemized budget of roof belong to the thesis too. 

The community centre is two-storey building with a flat roof, partially with a cellar. 

There are main hall with stage, multifunctional rooms and café with terrace, changing room, 

collecting premises and technical and restrooms. 

The bearing system consists of prefabricated reinforced concrete frame with 

brickworks and ceilings from pre stressed panels. 
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Seznam použitého zna ení 
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p. .  parcelní íslo 

PD  projektová dokumentace 
P + D  péro + drážka  
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Ti    návrhová vnit ní teplota [°C] 
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Te    teplota na vn jší stran  st ny [°C] 

Tai    návrhová teplota vnit ního vzduchu [°C] 

U  sou initel prostupu tepla (W/m2.K) 
Uem  pr m rná hodnota sou initele prostupu tepla (W/m2.K) 
UN   normová hodnota sou initele prostupu tepla (W/m2.K) 
Urec  doporu ená hodnota sou initele prostupu tepla (W/m2.K) 

VRN  vedlejší rozpo tové náklady 



 

 

 

ZPF  zem d lský p dní fond 
ŽB  železobeton 

Ø   pr m r [mm] 
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1.  Technická zpráva 

dle vyhlášky . 499/2006 Sb. ve zn ní novely 62/2013 Sb. 

 

A Pr vodní zpráva 

A.1 Identifika ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb  

a) Název stavby:    Kulturní d m T 

b) Místo stavby:     ul. Mlýnská, T ebí  674 01 

Parcela íslo:     1284/2 

Katastrální území:    T ebí  

Kraj:      Vyso ina 

c) P edm t projektové dokumentace: Pro stavební povolení  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Stavebník:     Michal Husák 

Adresa:     U h išt  442, 675 22 Sta e  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), I , bylo-li 

p id leno, adresa sídla. 

Jméno a p íjmení:    Bc. Pavel Pad ra 

Firma:      PP Atelier 

I :      02546655 

Adresa:     Nádražní 19/6, 674 01 T ebí  

b) Jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn  ísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt  nebo eskou 

komorou autorizovaných inženýr  a technik  inných ve výstavb , s vyzna eným 

oborem, pop ípad  specializací jejich autorizace. 

Jméno a p íjmení:   Ing. Josef Svoboda, .a. 1000710 IP00  
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A.2 Údaje o vstupních podkladech 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základ  byla 

stavba povolena (ozna ení stavebního ú adu / jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí nebo opat ení), 

Vstupními podklady pro PD: Inženýrsko-geologický pr zkum zpracovala firma 

Geochrtek (Bc. Jan Chrtek). Vlastní základová p da je tvo ena aluviálním plášt m sérií 

metamorfovaných hornin, s charakterem hlinitého jílového písku. Sm rem nahoru toto 

složení p echází do eluviálních hlín sm rem dol  k p vodním horninám. Hladina spodní 

vody je hluboko pod úrovní terénu. 

Posudek a stanovení radonového indexu pozemku zpracovala firma Radon 

Lazárek (Bc. Zden k Lazárek). Na celé stavební ploše byl stanoven st ední radonový 

index pozemku. 

Výškopisné a polohopisné zam ení zpracoval geodet Bc. Miroslav Kasá ek. 

Projektant na budoucím staveništi vykonal osobní návšt vu a zpracoval 

pot ebnou fotodokumentaci. 

Stavební ú ad v T ebí i povolil stavbu na základ  zpracované projektové 

dokumentace, všech pot ebných souhlas  a náležitostí. 

 

A.3 Údaje o území  

a) Rozsah ešeného území, 

Investor je vlastníkem stavebního pozemku. Stavební parcela . 1284/2 spadá 

do katastrálního území T ebí  67401. Pozemek je nezastav ný a je veden jako stavební 

parcela. Dosavadní území je využíváno pro bydlení, je zde realizována zástavba 

bytovými domy a budovami ob anského vybavení. P edm t projektové dokumentace 

 je sou ástí územního plánu m sta T ebí e. 

b) Údaje o zvláštní ochran  území (památkové území, chrán né p írodní území, 

záplavové území apod.), 

Pozemek a parcela, na které bude stavba realizována, nespadá do výše 

uvedených p edpis . Projektová dokumentace je ešena v souladu se všemi požadavky 

na dané území a s výsledky provád ných pr zkum . 

 

 

 



   
  Diplomová práce 
 

6 
 

c) Údaje o odtokových pom rech 

Dle projektové dokumentace a plánových prací nebude docházet ke zm n  

odtokových pom r . Zpevn né a st ešní plochy jsou svedeny do uli ní jednotné 

kanalizace s odtokem do ve ejné OV. 

d) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas, 

Stavba je navržena v souladu s územn  plánovací dokumentací. Nevyžaduje 

územní rozhodnutí ani územní souhlas. 

e)  Údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad  s regula ním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby  

a v p ípad  stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územn  plánovací dokumentací, 

Viz. p edchozí oddíl 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území, 

Využití území je v souladu s obecnými požadavky m sta a s požadavky 

na výstavbu dle Vyhlášky . 501/2006 Sb. [1] o obecných požadavcích na využívání 

území. 

g) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán ,  

V rámci inženýrské innosti byly do dokumentace zapracovány a zohledn ny 

požadavky následujících DOSS: 

Odbor životního prost edí, m sta T ebí e, ze dne 3.8.2015 

Odbor životního prost edí, m sta Jihlavy, ze dne 17.8.2015 

Odbor životního prost edí, m sta T ebí e, ze dne 7.10.2015 

Odbor dopravy, m sta T ebí e, ze dne 5.8.2015 

Odbor územního plánování, m sta T ebí e, ze dne 24.8.2015 

eská republika - Ministerstvo obrany, ze dne 7.11.2015. 

Hasi ský záchranný sbor Kraje Vyso ina, Územní odbor T ebí , ze dne 

25.11.2015 

h) Seznam výjimek a úlevových ešení, 

Stavba si nevyžaduje žádných výjimek a úlevových ešení.  
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i) Seznam souvisejících a podmi ujících investic, 

Kv li elektrickému vedení, ležícího v míst  budoucí stavby bude z izováno 

p eložení kolem objektu k p ilehlé trafostanici. 

j) Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Pozemek se nachází 

v zastav ném území, tudíž nepodléhá požadavk m ochranných pásem lesa, vodního 

zdroje apod. a zárove  nepodléhá p edpis m památkových a chrán ných území.  

Sousedící parcely: 1284/3, 184/5 

A.4 Údaje o stavb  

a) Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby, 

 Jedná se o novostavbu kulturního domu.  

b) Ú el užívání stavby, 

 Stavba je kulturního a spole enského charakteru. Prostory jsou ur eny 

pro po ádání divadel, ples , koncert , výstav. Dále pro školení, seminá e, atd. 

c) Trvalá nebo do asná stavba, 

 Trvalá stavba. 

d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis 1) (kulturní památka 

apod.), 

Plánovaná stavba se nenachází na památkov  chrán ném území ani v památkové 

rezervaci. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové používání staveb, 

ešení je zpracováno na základ  obecných zásad a standard . P edložená 

projektová dokumentace respektuje následující normy, vyhlášky a na ízení z nich 

vyplývající: 

o Vyhláška . 268/2009 Sb. [2] o technických požadavcích na stavby. 

o Vyhláška . 398/2009 Sb. [3] o obecných technických požadavcích 

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. 

o Metodika Bezbariérové užívaní staveb k vyhlášce . 398/2009 Sb. [4] 

o Zákon 309/2006 [5], kterým se upravují další požadavky bezpe nosti 

a ochrany zdraví p i práci v pracovn  právních vztazích a o zajišt ní 
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bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovn  právní vztahy. 

f) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplívajících 

z jiných právních p edpis , 

V rámci inženýrské innosti byly do dokumentace zapracovány a zohledn ny 

požadavky následujících DOSS: 

Odbor životního prost edí, m sta T ebí e 

Odbor životního prost edí, m sta Jihlavy 

Odbor životního prost edí, m sta T ebí e 

Odbor dopravy, m sta T ebí e, 

Odbor územního plánování, m sta T ebí e 

eská republika - Ministerstvo obrany 

Hasi ský záchranný sbor Kraje Vyso ina 

R - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj 

Vyso ina 

Krajská hygienická stanice Kraje Vyso ina se sídlem v Jihlav  

g) Seznam výjimek a úlevových ešení, 

Stavba si nevyžaduje žádných výjimek a úlevových ešení 

h) Navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná 

plocha, po et funk ních jednotek a jejich velikosti, po et uživatel  / pracovník  

apod.), 

zastav ná plocha:     881,23 m2  

obestav ný prostor:     10 586,90 m3 

užitná plocha:   1.PP   231,66 m2 

     1.NP   758,40 m2 

     2.NP   774,10 m2 

Ostatní zpevn né plochy    1825,97 m2 
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i) Základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení 

s deš ovou vodou, celkové produkované množství celkové produkované množství  

a druhy odpad  a emisí, t ída energetické náro nosti budov apod.), 

  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 budou vznikat odpady b žné ze stavební výroby. T íd ní odpad  bude 

probíhat p ímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpe ené skládce, 

odd len  výkopové materiály a sm sný staveništní odpad. Zneškodn ní t chto odpad  

ze stavební výroby bude zajiš ovat dodavatelská stavební firma pop . stavebník sám. 

Odpady, které nebudou po dobu výstavby t íd ny, budou shromaž ovány 

ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle pot eby odvážen na skládku 

nebezpe ných odpad . Komunální odpad z trvalého provozu bude umis ován 

do popelnicových nádob (kontejner ) a vyvážen specializovanou firmou na skládku 

TKO. Deš ové i splaškové vody budou zaúst ny do jednotné kanalizace napojené 

 na ve ejnou kanalizaci s odtokem na ve ejnou OV.  

j) Základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní a etapy), 

P edpokládaný termín zahájení – 03/2016 

P edpokládaný termín dokon ení – do dvou let od zahájení 

Stavba bude mít pouze jednu etapu 

k) Orienta ní náklady stavby. 

P edpokládané náklady stavby se budou pohybovat cca. 46 348 215 K  bez DPH 

A.5 len ní stavby na objekty a technologická za ízení  

 Stavební a inženýrské objekty: SO 01 Novostavba kulturního domu 

      SO 02 Parkovišt  

      SO 03 Chodníky 

      SO 04 Trafostanice 

      SO 05 Terénní úpravy 

      SO 06 Ve ejné osv tlení 

      IO 01 Kanaliza ní p ípojka 

      IO 02 Vodovodní p ípojka 

      IO 03 P ípojka sd lovacích kabel  

      IO 04 P ípojka elektrické energie 

      IO 05 P ípojka horkovodu 
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B Souhrná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební pozemek je ve vlastnictví investora. Stavební parcela . 1174/4 na níž 

bude objekt umíst n, spadá do katastrálního území m sta T ebí e. Pozemek je doposud 

veden jako stavební parcela. Terén je tém  v celé ploše rovinatý, až na konci východní 

strany se mírn  zvedá. 

b) Vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, 

hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.), 

Inženýrsko-geologický pr zkum zpracovala firma Geochrtek (Bc. Jan Chrtek). 

Vlastní základová p da je tvo ena aluviálním plášt m sérií metamorfovaných hornin, 

s charakterem hlinitého jílového písku. Sm rem nahoru toto složení p echází 

do eluviálních hlín sm rem dol  k p vodním horninám. Hladina spodní vody je hluboko 

pod úrovní terénu. 

Posudek a stanovení radonového indexu pozemku zpracovala firma Radon 

Lazárek (Bc. Zden k Lazárek). Na celé stavební ploše byl stanoven st ední radonový 

index pozemku s nízkou propustností podloží. 

c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma, 

Kanalizace, vodovod: 

Ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona . 274/2001 Sb. [25] jsou 

vymezena vodorovnou vzdáleností od vn jšího líce st ny vodovodního potrubí nebo 

kanaliza ní stoky na každou stranu: 

- u vodovodních ad  a kanaliza ních stok do pr m ru 500 mm v etn , 1,5 m;  

nad pr m r 500 mm, 2,50 m 

- v ochranném pásmu vodovodního adu a kanaliza ní stoky nelze: 

a) provád t zemní práce, stavby, umís ovat konstrukce nebo jiná podobná za ízení 

i provád t innosti, které omezují p ístup ke kanaliza ní stoce, nebo které by mohly 

ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování 

b) vysazovat trvalé porosty 

c) provád t skládky jakéhokoliv odpadu 

d) provád t terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu 

nebo kanalizace, pop ípad  provozovatele. 



   
  Diplomová práce 
 

11 
 

Platí dále ustanovení SN 73 6005 [6] Prostorové uspo ádání sítí technického 

vybavení.  

Silnoproudé rozvody (VN, NN a VO): 

Ochranná pásma dle zákona . 458/2000 Sb. [7] § 46: 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektriza ní soustavy do nap tí 110 kV v etn  

a vedení ídicí a zabezpe ovací techniky iní 1 m po obou stranách krajního kabelu. 

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elekt iny 

a elektrické stanice je zakázáno: 

a) z izovat bez souhlasu vlastníka t chto za ízení stavby i umis ovat konstrukce a jiná 

podobná za ízení, jakož i usklad ovat ho lavé a výbušné látky, 

b) provád t bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

c) provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe nost provozu t chto 

za ízení nebo ohrozit život, zdraví i majetek osob, 

d) provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn  znesnad ovaly p ístup 

k t mto za ízením. 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty. 

Sd lovací rozvody 

Rozvody SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní sít , která je zajiš ována ve ve ejném 

zájmu a je chrán na právními p edpisy. Ochranné pásmo podzemního komunika ního 

vedení iní 1,5 m po stranách krajního vedení. 

Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, 

nebo jím pov ená t etí osoba, provád t žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí 

nechat volný prostor. 

Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK 

(v etn  ochranného pásma) jakkoliv m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty 

ani m nit rozsah a konstrukci zpevn ných ploch (nap . komunikací, parkoviš , vjezd  

aj.). 

Platí dále ustanovení SN 73 6005 [6] Prostorové uspo ádání sítí technického 

vybavení. P i soub hu kabel  ostatními podzemními sít mi musí být dodrženy 

minimální vodorovné odstupové vzdálenosti dle SN 73 6005 [6]. 

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

Pozemek neleží v záplavové oblasti ani poddolovaném území. 
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e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

pom ry území 

U stavby se nep edpokládá zásadní vliv na okolní pozemky a vzhledem 

k charakteru budovy lze po ítat se zát ží stávajícího objektu hlukem. Jedná se o hluk, 

který bude vznikat HSV a PSV v dob  7:00-17:00 hod., lze p edpokládat minimum 

kolizí. Prašnost bude eliminována ochrannými plachtami. 

U vjezdu na stávající komunikaci je možnost zne išt ní v míst  nájezdu na stavbu. 

Nutno lokáln  istit v p ípad  vývozu ne istot. 

Odtokové pom ry území nebudou zásadn  ovlivn ny, zpevn né a st ešní plochy jsou 

svedeny do uli ní kanalizace s dostate nou kapacitou. 

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení d evin 

P ed zahájením za ízení staveništ  zajistí investor vy ezávku stávajících k ovin. 

g) Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  

ur ených k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé) 

Pozemky dot ené stavbou neplní funkci lesa a nevyžadují zábor ZPF. Využití 

pozemk  je v souladu s územním plánem m sta T ebí . 

h) Územn  technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní  

a technickou infrastrukturu) 

Nový kulturní d m je komunika n  napojený na ulici Mlýnská a Tovární. 

Napojení na technickou infrastrukturu je z ulice Partyzánská. 

i) V cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

P edpokládaný termín zahájení – 03/2015, dokon ení do dvou let od zahájení. 

Stavba má podmi ující investici v p eložení stávajícího elektrického vedení, výstavba 

inženýrských sítí musí jít v soub hu se stavbou. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

a) Funk ní nápl  stavby 

Stavba je kulturního a spole enského charakteru. Prostory jsou ur eny 

pro po ádání divadel, ples , koncert , výstav. Dále pro školení, seminá e, atd. 
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b) Základní kapacity funk ních jednotek 

zastav ná plocha:     881,23 m2  

obestav ný prostor:     10 586,90 m3 

užitná plocha:   1.PP   231,66 m2 

     1.NP   758,40 m2 

     2.NP   774,10 m2 

Ostatní zpevn né plochy    1825,97 m2   

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení  

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení, 

Kulturní d m se nachází mezi ulicemi Mlýnská, Partyzánská a Tovární, z nichž 

hlavní p ístup je z ulice Mlýnská. P dorys je tvaru T o hlavních p dorysných rozm rech 

40,9 x 30,7 m a výšky 11,5 m. Objekt je dvoupodlažní, áste n  podsklepený s plochou 

st echou. K objektu p ipadají ze západní a východní strany dv  parkovišt . 

b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 

ešení. 

Architektonické ešení objektu vychází z myšlenky dvou jednoduchých 

hranolových ástí, které dohromady p ipomínají písmeno T. Zárove  je v navrhovaném 

objektu snaha o navázání na tvarosloví stávajících sousedních objekt , s nimiž nová 

stavba tvo í dohromady liniov  uspo ádaný komplex. 

Z výtvarného hlediska je hlavní dominantou stavby výškový stupe  na sebe kolmých 

ástí a na východní stran , od hlavní ulice otev ená terasa p ipadající ke kavárn  

ve 2.NP.  Funk ní rozd lení je podpo eno i barevnou skladbou objektu,  

který je p evážn  navržen v šedých barvách. Konstruk ní systém je tvo en montovaným 

železobetonovým skeletem s cihelnými vyzdívkami a stropy z p edpjatých panel . 

Podzemní podlaží tvo í železobetonové monolitické st ny. 

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Objekt je vnit n  rozd len na dv  ásti, z nichž první, v tší ást se vstupem 

z ulice Mlýnská je vyhrazena pro ve ejnost. 1.NP této ásti tvo í shromaž ovací, 

komunika ní a sociální prostory, které p ímo navazují na hlavní a p idružený sál. 

Ve 2.NP se nachází galerie s kavárnou, venkovní terasou a WC. Na linii prostoru 

schodišt  a galerie navazuje víceú elový sál. 

Druhá ást objektu se vstupem z ulice Tovární je spíše ur ena pro zam stnance 
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a ú inkující. 1.NP je tvo eno vstupní halou s prostorem schodišt , navazující 

na hlavní ást jevištní plochy s p idrženými prostory jako šatna, WC, sklad hereckého 

vybavení a následnými technickými a komunika ními prostory. Ve 2.NP jsou umíst ny 

šatny s umývárnami pro ú inkující a vyhrazené prostory pro správu celého za ízení. 

Podzemní podlaží slouží pro funkci jevištní techniky, technického za ízení 

objektu a uskladn ní rekvizit.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba svým ešením spl uje podmínky vyhlášky . 398/2009 Sb [3]. Všechny 

ásti jsou p ístupny p ímo z úrovn  okolních ploch pro p ší. 

P ístup do hlavní ve ejné ásti je realizován z úrovn  terénu na západní stran  

objektu. Všechny navazující prostory jsou v jedné výškové úrovni s bezprahovými 

p echody. Na hlavní vestibul navazují WC s úpravou pro hendikepované. Vnit ní 

vertikální komunikace jsou ešeny v kombinaci s výtahem o dostate ném prostoru 

a kapacit . Schodišt  a jejich sklon nep esahuje požadovaných 35°. Úprava vlastních 

stup , zábradlí apod. odpovídá pot ebným požadavk m. Schodiš ová ramena ší ky 

1500 mm umož ují p ípadné vybavení schodiš ovou plošinou pro hendikepované. 

P echody z venkovní do vnit ní ásti objektu jsou s maximálním výškovým rozdílem  

20 mm. Na objekt p ímo navazuje parkovišt  s dostate ným po tem míst pro pohybov  

postižené. 

B.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby 

Bezpe nost p i užívání bude ošet ena provozním ádem, který zpracuje uživatel 

stavby. Bude povinností uživatele, aby zajistil dodržování ustanovení o bezpe nosti 

práce obsažené v zákoníku práce (zákon . 262/2006 Sb. [8] ve zn ní pozd jších 

p edpis ), dále bude povinností dodržovat vyhlášku . 192/2005 Sb. [9] a zákon 

22/1997 Sb. [10] o technických požadavcích na výrobky. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt  

a) Stavební, konstruk ní a materiálové ešení, 

Hlavní nosná konstrukce kulturního domu je tvo ena ŽB montovaným skeletem, 

skladující se základových kalichových patek, základových prah , sloup , pr vlak  

obráceného tvaru T, tvaru L a ztužidel. Stropní konstrukce jsou z p edpjatých stropních 

panel  Spirol, uložených na ozuby pr vlak . Obvodový pláš  tvo í cihelné vyzdívky 

z tepeln  izola ních broušených tvárnic Heluz Family a celý objekt je zateplen  

dle ETICS. Nosnou konstrukci podzemního podlaží tvo í ŽB monolitické st ny,  
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na které v dalším podlaží navazují nosné sloupy montovaného skeletu. Vnit ní zdivo 

 je z keramických broušených tvárnic Heluz. 

Krom  1.PP a technických místností jsou ve všech ostatních prostorech 

instalovány rastrové  podhledy ze sklovláknitých desek Ecophon. 

Plochou st echu tvo í nosná konstrukce z p edpjatých panel  a pláš  o klasickém 

po adí vrstev. 

Finálními nášlapnými vrstvami jsou keramická dlažba, d ev ná lepená podlaha 

a zát žový koberec. Výpln  otvor  jsou navrženy jako plastové s izola ním dvojsklem, 

p ípadn  trojsklem.  

b) Mechanická odolnost a stabilita, 

Návrh stavby je podle veškerých požadavk  na mechanickou odolnost a stabilitu 

v pr b hu výstavby a užívání. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

V rámci vertikální komunikace a pro zásobování kavárny ve 2.NP jsou navrženy 

v objektu hydraulické výtahy. Technické ešení jevištní techniky a rozvodu médií není 

p edm tem této projektové dokumentace.  

B.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení 

Požárn  bezpe nostní ešení není p edm tem této projektové dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

a) Kritéria tepeln  technického hodnocení, 

Navržené konstrukce a výpln  otvor  osazené v plášti objektu spl ují z hlediska 

hodnot sou initel  prostupu tepla Un a sou initel  pr vzdušnosti požadavky normy 

SN 73 0540 – 2/2011 [11], Tepelná ochrana budov – Požadavky. 

b) Energetická náro nost stavby, 

Všechny konstrukce a skladby jsou navrženy na požadované hodnoty  

pro nízkoenergetický d m. Zpracování pr kazu energetické náro nosti budovy není 

p edm tem této projektové dokumentace. 

c) Posouzení využití alternativních zdroj  energií, 

Vytáp ní pomocí alternativních zdroj  se zde nevyžaduje. 
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B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prost edí 

a) Zásady ešení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, 

odpad  apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.), 

Všechny hygienické požadavky spl ují minimální hodnoty limit  

dle p íslušných norem. B hem užívání stavby nebude mít stavba na okolí negativní 

vlivy.  V trání bude zajišt no p irozen  okny a mechanicky pomocí vzduchotechniky. 

Osv tlení je navrženo osv tlovacími t lesy umíst nými v podhledech. V místech 

vzniku hluku a vibrací jsou navrženy akustické podhledy, obložení st n a rezonátory 

pro pot ebnou zvukovou pohltivost. 

B.2.11   Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží, 

St ední radonový index je ešen návrhem vhodné hydroizola ní vrstvy. 

b) Ochrana p ed bludnými proudy, 

V dot eném území se nevyskytuje p sobení bludných proud . 

c) Ochrana p ed technickou seizmicitou, 

Není p edm tem ešení, vzhledem k umíst ní pozemku nep ichází technická 

seismicita v úvahu 

d) Ochrana p ed hlukem, 

Použité materiály a výpln  otvor  spl ují požadavky na vzduchovou 

nepr zvu nost. 

e) protipovod ová opat ení, 

Nejsou nutná, daná lokalita nespadá do záplavového území. 

 

B.3  P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, 

Sou ástí objektu jsou p ípojky splaškové a deš ové kanalizace, vodovodní 

p ípojka, p ípojka sd lovacích kabel , p ípojka elektrické energie a p ípojka horkovodu. 

 

 

 

 



   
  Diplomová práce 
 

17 
 

B.4  Dopravní ešení 

a) Popis dopravního ešení, 

Objekt bude napojen na stávající komunikaci, ze západní strany na ulici 

Mlýnskou a z východní strany na ulici partyzánskou. Ze severní i jižní strany objektu 

bude vybudováno parkovišt  (SO 02) a chodník pro p ší (SO 03). 

b) Doprava v klidu, 

Ze severní a jižní strany od objektu bude vybudováno parkovišt  s kapacitou 57 

stání pro osobní automobily. Povrch parkovišt  je zámkové dlažby a je vyspárován 

do krajních odtokových žlab , které jsou svedeny ke kanál m v ulici Mlýnská. Plocha 

obou parkoviš  je 1568,25 m2. 

c) P ší a cyklistické stezky, 

Není p edm tem této projektové dokumentace. 

 B.5  ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy, 

Po dokon ení všech násyp  do pot ebné výšky a jejich finální úpravy bude okolí 

stavby, mimo zpevn ných ploch ohumusováno a oseto travním semenem. 

b) Použité vegeta ní prvky, 

Sejmutá ornice z místa stavby bude použita pro terénní úpravy. 

c) Biotechnická opat ení, 

Nebudou realizována. 

 

B.6  Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

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

Stavba bude po dobu užívání spl ovat p ípustné emisivní limity. Veškeré 

odpady vzniklé inností provozu budou odborn  likvidovány. 

b) Vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památkových strom , 

ochrana rostlin a živo ich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin , 

Stavební zám r svým charakterem pokra uje v zástavb  dle územního plánu 

v daném území a z tohoto d vodu se významný vliv na krajinu a p írodu nep edpokládá. 

 

 

 



   
  Diplomová práce 
 

18 
 

c) Vliv stavby na soustavu chrán ných území natura 2000, 

Stavba svým umíst ním a provozem neovlivní významné biotopy zvlášt  

chrán ných druh  živo ich  i rostlin a území soustavy Natura 2000 ve smyslu zákona 

o ochran  p írody a krajiny. 

d) Návrh zohledn ní podmínek ze záv r  zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA, 

Zjiš ovací ízení Krajského ú adu Kraje Vyso ina a odboru životního prost edí, 

stanovilo, že investi ní zám r není t eba posuzovat dle EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p edpis  

Není p edm tem této projektové dokumentace. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

a) Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  civilní ochrany. 

Není p edm tem této projektové dokumentace. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní, 

Staveništ  bude napojeno na elektro ze stávající trafostanice. Pro pot eby stavby 

se p edpokládá v žový je áb. Na nový rozvod vody bude napojeno staveništ . 

Hygienické zázemí je možno ešit mobilním zp sobem nebo napojit na prodloužení 

splaškové kanalizace. 

b) Odvodn ní staveništ  

Na východní stran  pozemku bude vykopána odvod ovací rýha a svedena podél 

pozemku na jižní okraj. 

c) Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen na stávající komunikaci, ze západní strany na ulici 

Mlýnskou a z východní strany na ulici partyzánskou. Ze severní i jižní strany objektu 

bude vybudováno parkovišt  (SO 02) a chodník pro p ší (SO 03). 

Sou ástí objektu jsou p ípojky splaškové a deš ové kanalizace, vodovodní 

p ípojka, p ípojka sd lovacích kabel , p ípojka elektrické energie a p ípojka horkovodu. 
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d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Na základ  rozsahu a charakteru stavby lze po ítat se zát ží stávajícího objektu 

hlukem, jedná se o hluk, který bude vznikat HSV a PSV v dob  7:00-17:00 hod.,  

lze p edpokládat minimum kolizí. Prašnost bude eliminována ochrannými plachtami. 

U vjezdu na stávající komunikaci je možnost zne išt ní v míst  nájezdu na stavbu. 

Nutno lokáln  istit v p ípad  vývozu ne istot 

e) Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d evin 

P ed zahájením za ízení staveništ  zajistí investor vy ezávku stávajících k ovin 

Staveništ  bude po dobu nezbytn  nutnou oploceno do výšky 1,8 m mobilním 

oplocením. 

f) Maximální zábory pro staveništ  ( do asné / trvalé ) 

Zábor pro výstavbu bude tvo it plocha na parcele 117/5. Jedná se o plochu 

 30 x 42 m se samostatným vjezdem na staveništ . Objekty ZS budou umíst ny v jižní 

ásti pozemku. Výstavba kulturního domu bude probíhat ze západní strany parcely, 

materiál bude navážen z prostoru ul. Mlýnská. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace 

170107 - stavební su , odvoz k recyklaci, bude využito pro podkladní vrstvy 

komunikací. 

200101 - od ezky a zbytky papíru a lepenky-odvoz smluvní organizací ke spalování 

v kotlích na d ev ný odpad. 

170202 - sklo bude odváženo do sb rných surovin. 

170301, 170302 - odpadová asfaltová lepenka, odvoz smluvní organizací k recyklaci. 

200121 - odpadní rtu ové výbojky, nebezpe ný, odvoz smluvní organizací 

k likvidaci. 

170405 - železo a ocel, odvoz do sb rných surovin. 

170203 - odpad plast , obaly od tmel , p n PUR, PET atp. jsou shromaž ovány 

v pytlích a odvoz smluvních organizací k recyklaci. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin, 

P ed zahájením zemních prací bude v míst  stavby v ásti parcely provedeno 

sejmutí ornice v tl. 300 mm. Ta se uloží na mezideponii v ásti pozemku pro provedení 

sadových úprav. 1/3 zeminy ze stavební jámy bude po dobu výstavby uložena 

na mezideponii pozemku pro následnou úpravu terénu. Nevyužitá zemina bude 

odvezena na p íslušnou skládku. 

i) Ochrana životního prost edí p i výstavb , 

Stavební výroba a samotná stavba nebude mít zásadní vliv na životní prost edí.   

Je možný výskyt prašnosti, který bude eliminován ochrannými plachtami. Dále lze 

po ítat se zát ží okolí hlukem, jedná se o hluk, který bude vznikat HSV a PSV v dob  

7:00-17:00 hod. U vjezdu na stávající komunikaci je možnost zne išt ní v míst  nájezdu 

na stavbu. V pravidelných intervalech bude docházet k išt ní ulice. 

j) Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis , 

Bude povinností provád cí firmy resp. provozovatele dodržovat NV 101/2005 

Sb. [12], o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí, NV 362/2005 

Sb. [13], o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci 

na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon 309/2006 Sb. [5], 

kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a p edevším 

NV 591/2006 Sb. [14], o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích, ustanovení o bezpe nosti práce obsažené v zákoníku 

práce - zákon . 262/2006 Sb. [8] ve zn ní pozd jších p edpis  a novelizací. 

Dále bude povinností dodržovat vyhlášku MPSV .192/2005 Sb. [9] a zákon 

22/1997 Sb. [10] o technických požadavcích na výrobky. 

V souladu s § 15, odst. 1, zákona . 309/2006 Sb. [5] je zadavatel stavby povinen 

doru it oblastnímu inspektorátu práce p íslušnému podle místa staveništ  oznámení  

o zahájení prací nejpozd ji do 8 dn  p ed p edáním staveništ  zhotoviteli, oznámení 

m že být doru eno v listinné nebo elektronické podob .  

P ed zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavb  pou eni 

o bezpe nostních p edpisech pro všechny práce, které p icházejí do úvahy.  

Tato opat ení musí být ádn  zajišt na a kontrolována. Všichni pracovníci musí 

používat p edepsané ochranné pom cky. Na staveništi musí být udržován po ádek  

a istota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pom cky se musí 
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udržovat v pohotovosti. Práce na el. za ízení smí provád t pouze k tomu ur ený 

p ezkoušený elektriká . Od ve ejného provozu musí být jednotlivá staveništ  odd lena 

zábranami. 

Práce na stavb  musí být provád ny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 

technologickými postupy pro jednotlivé innosti. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité p i stavb  musí odpovídat 

p íslušným závazným SN, být schváleny pro použití v R a mít p íslušné hygienické 

a bezpe nostní atesty. Dodavatel stavby doloží tyto doklady p i kolaudaci. Materiály 

a výrobky pro stavbu musí vyhovovat zákonu 22/1997 Sb. [10] o technických 

požadavcích na výrobky, ve zn ní pozd jších p edpis  – schvalování a certifikace 

výrobk . Ve smyslu § 47 Stavebního zákona použije zhotovitel pouze ty materiály 

a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu p edpokládané existence stavby 

byla p i b žné údržb  zaru ena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární, 

bezpe nostní a hygienické požadavky. 

P ed zahájením prací je povinností zadavatele zpracovat plán BOZP dle § 15 

zákona 309/2006 Sb. [5]  

innost a povinnosti koordinátora stavby se ídí na ízením vlády 591/2006 Sb. [14] 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb,  

Netýká se navrhované novostavby objektu. 

l) Zásady pro dopravn  inženýrské opat ení, 

Výstavba se nedotkne stávajících staveb, aby omezila provoz.   

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavy  

za provozu, opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.), 

Pro danou stavbu není nutné stanovení speciálních podmínek. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl í termíny 

Stavba bude zahájena v dubnu 2016 a je stanoven p edpokládaný termín 

dokon ení do dvou let od zapo etí stavby. 
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C Situace  

C.1 Situace širších vztah  

 Není p edm tem této projektové dokumentace. 

C.2 Celková situace stavby 

 Není p edm tem této projektové dokumentace. 

C.3 Koordina ní situace 

Koordina ní situace C 01 je zpracována na základ  katastrální mapy 

a skute ného zam ení pozemku. Obsahem je vyzna ení hranic pozemk , komunikací, 

napojení technické a dopravní infrastruktury. 

 

D  Dokumentace objekt  a technických a technologických za ízení 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 

a) Architektonické ešení 

Architektonické ešení objektu vychází z myšlenky dvou jednoduchých 

hranolových ástí, které dohromady p ipomínají písmeno T. Zárove  je v navrhovaném 

objektu snaha o navázání na tvarosloví stávajících sousedních objekt , s nimiž nová 

stavba tvo í dohromady liniov  uspo ádaný komplex. 

Z výtvarného hlediska je hlavní dominantou stavby výškový stupe  na sebe kolmých 

ástí a na východní stran , od hlavní ulice otev ená terasa p ipadající ke kavárn  

ve 2.NP. Funk ní rozd lení je podpo eno i barevnou skladbou objektu,  

který je p evážn  navržen v šedých barvách. 

b)  Materiálové a výtvarné ešení  

Nosnou konstrukci objektu tvo í ŽB montovaný skelet s vyzdívkami z tepeln  

izola ních tvárnic Heluz Family. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

dle Etics. Povrchová úprava venkovní st n objektu je lad na do t ech odstín  šedé barvy 

se škrábanou strukturou, omítka Baumit OpenTop. 

Vnit ní zdivo je z broušených tvárnic Heluz opat ené vápenocementovou 

omítkou Profi Mk1. V hlavním sále jsou st ny obloženy d ev ným la ovým obkladem. 
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Krom  technických místností a podzemního podlaží je všech prostorech 

instalován rastrový podhled ze sklovláknitých desek Ecophon. 

Pro nášlapné vrstvy podlah je navržena keramická dlažba, zát žový koberec 

a v hlavním sále lepená d ev ná podlaha. 

Pro celkový soulad tvar  konstrukce, materiálového ešení a architektonického 

ztvárn ní typické pro dnešní dobu, je exteriér i interiér objektu v sytých šedo - bílých 

barvách. 

c) dispozi ní a provozní ešení 

Objekt je vnit n  rozd len na dv  ásti, z nichž první, v tší ást se vstupem 

z ulice Mlýnská je vyhrazena pro ve ejnost. 1.NP této ásti tvo í shromaž ovací, 

komunika ní a sociální prostory, které p ímo navazují na hlavní a p idružený sál. 

Ve 2.NP se nachází galerie s kavárnou, venkovní terasou a WC. Na linii prostoru 

schodišt  a galerie navazuje víceú elový sál. 

Druhá ást objektu se vstupem z ulice Tovární je spíše ur ena pro zam stnance 

a ú inkující. 1.NP je tvo eno vstupní halou s prostorem schodišt , navazující na hlavní 

ást jevištní plochy s p idrženými prostory jako šatna, WC, sklad hereckého vybavení 

a následnými technickými a komunika ními prostory. Ve 2.NP jsou umíst ny šatny 

s umývárnami pro ú inkující a vyhrazené prostory pro správu celého za ízení. 

Podzemní podlaží slouží pro funkci jevištní techniky, technického za ízení 

objektu a uskladn ní rekvizit.    

d) bezbariérové užívání stavby 

Stavba svým ešením spl uje podmínky vyhlášky . 398/2009 Sb. Všechny ásti 

jsou p ístupny p ímo z úrovn  okolních ploch pro p ší. 

P ístup do hlavní ve ejné ásti je realizován z úrovn  terénu na západní stran  objektu. 

Všechny navazující prostory jsou v jedné výškové úrovni s bezprahovými p echody. 

Na hlavní vestibul navazují WC s úpravou pro hendikepované. Vnit ní vertikální 

komunikace jsou ešeny v kombinaci s výtahem o dostate ném prostoru a kapacit . 

Schodišt  a jejich sklon nep esahuje požadovaných 35°. Úprava vlastních stup , 

zábradlí apod. odpovídá pot ebným požadavk m. Schodiš ová ramena ší ky 1500 mm 

umož ují p ípadné vybavení schodiš ovou plošinou pro hendikepované. P echody 

z venkovní do vnit ní ásti objektu jsou s maximálním výškovým rozdílem 20 mm. 

Na objekt p ímo navazuje parkovišt  s dostate ným po tem míst pro pohybov  

postižené. 
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D.1.2 Konstruk ní a stavebn  technické ešení a technické vlastnosti stavby 

a) Zemní práce 

Nejprve bude v míst  parcely v ásti stavebních objekt  (SO 01 – SO 05) 

provedeno sejmutí ornice v tl. 300 mm. Ta se uloží na mezideponii v ásti pozemku 

pro provedení sadových úprav. 

P ed zahájením zemních prací je nutné vyty it veškeré podzemní inženýrské sít  

a provést taková opat ení, aby nedošlo k jejich poškození. V rozsahu zemních prací 

bude provedení stavební jámy, která bude odkopána sm rem od východní strany. 

V míst  podzemního podlaží bude ze všech stran provedeno svahování do nejvyšší 

výšky 4,1m se sklonem 1:1. Dále výkopy pro základové patky, pásy a pro provedení 

nových p ípojek inženýrských sítí. Stavební jáma musí být dostate n  široká, 

aby obsahovala pracovní prostor pro zhotovení hydroizolací a zateplení požadovaných 

základ . 

Výskyt podzemní vody se nep edpokládá, hladina podzemní vody by se m la 

podle pr zkumu nacházet hluboko pod úrovní základové spáry 

b) Založení objektu 

Nepodsklepená ást objektu je založena na základových dvoustup ových 

patkách, kde spodní ást tvo í monolitická roznášecí deska a vrchní prefabrikovaná 

kalichová patka. Základová spára patek je v hloubce -1780 mm. Na patkách jsou 

osazeny základové prahy ší ky 300 mm a výšky 750 mm. V míst  hlavního vstupu jsou 

pod zdivem základové pasy z prostého betonu C 20/25. Podsklepená ást objektu 

 je založena na základových pasech ze železobetonu C 30/37, v hloubce základové spáry  

– 3490 mm. Ocelová výztuž základových pas  B500B bude svázána s výztuží 

ŽB monolitických, obvodových st n. Nástupní ramena schodiš  jsou podep ena 

základovým prahem a základovým pasem. 

c) Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

Stavba je izolována proti zemní vlhkosti hydroizola ními pásy Sklobit 40 special 

mineral z oxidovaného asfaltu. Hydroizolace v horizontální i vertikální rovin , tj. v ásti 

1.PP pod úrovní terénu a po celém obvodu je vytažena 350 mm nad upravený terén. 

Svislá hydroizolace je chrán na tepelnou izolací Baumit  EPS Perimetr tl. 100 mm. 

Radonovým pr zkumem byl zjišt n st ední index s nízkou propustností podloží, tudíž 

navrhovaná hydroizolace bude plnit funkci izolace proti radonu. 
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d) Svislé konstrukce 

Nosnou konstrukci objektu tvo í ŽB prefabrikovaný, montovaný skelet.  

Na nosné sloupy jsou osazeny pr vlaky se ztužidly, které dohromady tvo í tuhé rámy. 

Mezi sloupy, pr vlaky a základové prahy skeletu je navrženo cihelné výpl ové 

zdivo z tepeln  izola ních tvárnic Heluz Family tl. 300 mm. Vnit ní st ny jsou rovn ž 

z broušených tvárnic Heluz tl. 300, 140 a 80 mm. 

e) Vodorovné konstrukce 

Prvky nosného skeletu 

Nosnou vodorovnou konstrukci skeletu tvo í pr vlaky s ozuby tvaru T a L, 

na které jsou v míst  styku se sloupem osazeny kolmo ztužidla. Pr vlaky jsou výšky 

460 a 520 mm. Ší ka ozubu pro uložení stropních panel  je 150 mm a výška  

180 a 255 mm. 

Stropní konstrukce 

Nosné konstrukce strop  jsou tvo eny p edpjatými ŽB stropními panely Spiroll, 

které jsou uloženy na ozuby pr vlak . Panely jsou tl. 200, 265 a 320 mm, ší ky 

 1190 mm a délky dle p dorysných rozm r  s minimálním uložením 120 mm.  

Mezi styky panel  se umístí výztuž se zálivkou C20/25. Ukládání panel  a veškerá 

manipulace musí být provedena dle požadavk  výrobce. 

P eklady 

Nadpraží okenních a dve ních otvor  jsou navržena z nosných keramických 

p eklad  Heluz 23,8. U n kterých okenních otvor  tvo í nadpraží p ímo ztužidlo 

nebo pr vlak. 

Podhledy 

Krom  technických místností a 1.PP jsou ve všech prostorech navrženy rastrové 

podhledy Ecophon ze sklovláknitých desek tl. 40 a 20 mm. 

 

f) Schodišt  

Jednotlivá vnit ní schodišt  jsou navržena jako ŽB prefabrikovaná. 

Dvouramenná desková schodišt  . 1 a 2 se skládají z podest uložených do kapes 

 ve zdivu a v ásti 1.PP na ocelový válcovaný profil L. Podesty tl. 150 mm jsou 

opat eny ozubem pro uložení ramen s p edem vybetonovanými stupni a ozuby 

 pro uložení. Jednoramenná desková schodišt  . 3 a 4 vyrovnávají výškový rozdíl 

v jednotlivých podlažích 1.NP a 2.NP.Veškeré uložení schodiš ových ástí a podest 
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bude opat eno pružným oddilatováním. Jako nášlapná vrstva schodiš ových stup  

 je navržena protiskluzová keramická dlažba. Veškeré nástupní a výstupní stupnice  

v rámci schodišt  musí být výrazn  kontrastn  rozeznatelné od okolních povrch . 

g) St ešní konstrukce 

St ešní konstrukce je navržena jako jednopláš ová s klasickým po adím vrstev. 

Nosnou konstrukcí jsou p edpjaté ŽB stropní panely Spiroll nad 2.NP, tl. 265  

a 320 mm. Nad stropními panely bude provedena cementová vyrovnávací vrstva, 

 na kterou se nanese penetra ní emulze DEKPRIMER. Jako parot snou vrstvu tvo í 

asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tepelnou a zárove  spádovou 

vrstvu tvo í spádové klíny systému POLYDEK s nakašírovaným asfaltovým pásem 

typu S. V míst  st ešních vpustí je tepelná izolace z desek DEKPIR FLOOR 022.  

Jako vrchní hydroizola ní vrstvu tvo í asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 

h) Tepelné izolace 

V konstrukci podlah je navržena tepelná izolace Isover EPS 150 S a EPS 200 S, 

v tl. 150, 80 a 30 mm. V ásti 1.PP, kde je zdivo pod úrovní terénu je navržena tepelná 

izolace Baumit EPS Perimetr tl. 100 mm a následn  vytažena 350 mm nad terén  

po celém obvod  stavby pro ú el soklu. 

Zbývající ást obvodového plášt  a atiky je zateplena fasádním polystyrenem 

Baumit EPS Open Reflect tl. 150 mm. Z vrchní a vnit ní ásti atiky je použit tentýž 

polystyren tl. 100 mm. 

V míst  vpustí ploché st echy a terasy nad 1.NP je navržena tepelná izolace 

DEKPIR FLOOR 022 tl. 80 mm, v ploše 1 x 1 m. Dále spádové klíny systému 

POLYDEK ze stabilizovaného expanzního polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým 

pásem typu S, v tl. 90 – 270 mm. 

i) Akustické izolace 

V prostoru hlavního sálu je navrženo obložení st n zvukov  izola ními deskami 

Isover tl. 50 mm. V podlaze 2.NP je v celé ploše navržena kro ejová izolace z minerální 

vaty Isover N 30 tl. 30mm. 

Krom  technických místností a 1.PP jsou ve všech prostorech navrženy rastrové 

podhledy Ecophon ze sklovláknitých desek, které plní i funkci akustického podhledu. 
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j) Podlahy 

Nosnou konstrukci podlah v 1.PP a 1.NP tvo í podkladní beton C20/25 

 tl. 150 mm, vyztužený kari sítí 6/150/150. V ostatních konstrukcích podlah jsou  

to p edpjaté stropní panely Spiroll tl. 265 mm. V podlahách je navržena tepelná izolace 

Isover EPS 150 S nebo 200 S, v tl. 150, 80 a 30 mm. Na separa ní vrstvu z PE folie 

bude provedena betonová mazanina tl. 60 mm, vyztužená kari sítí 4/100/100.  

Jako finální nášlapná vrstva bude použita keramická dlažba, zát žový koberec a d ev ná 

lepená podlaha. 

Konstrukce jednotlivých podlah – viz. výkres skladeb konstrukcí (D 10) 

k) Výpln  otvor  

Okna 

Okna jsou navržena plastová šestikomorová - Oknostyl Premium klasik 

s izola ním dvojsklem, barva rámu bílá. Uw = 1,0 Wm-2K-1. 

Dve e 

Vstupní dve e jsou navrženy plastové šestikomorové, elektricky posuvné Aliplas 

Visoglide VG s izola ním dvojsklem, barva rámu kovov  šedá. Uw = 1,2 Wm-2K-1. 

Vnit ní dve e jsou všechny navrženy d ev né Sapelli s ocelovou zárubní. 

 Typ a zbarvení bude up esn n investorem. 

l) Úpravy povrch  

V interiéru budou st ny i ŽB konstrukce opat eny vápenocementovou omítkou 

Profi Mk1 s nát rem vnit ní disperzní barvou, pln  kryjící nap . Baumit Klasik. 

V prostorech schodišt  a WC bude provedena 2x ot ruvzdorná vnit ní disperzní barva, 

nap . Baumit Het. 

V hygienických za ízeních a kuchy kách jsou navrženy keramické obklady 

do výšky dle PD – typ a barevnost obklad  a dlažeb bude up esn n investorem. 

Fasáda - vn jší kontaktní zateplovací systém (ETICS) - Baumit EPS tl. 150 mm 

s celoplošným p est rkováním s armovací tkaninou, probarvenou penetrací 

a strukturovanou probarvenou omítkou na bázi silikonové prysky ice, Baumit Open 

Top. Sokl objektu bude ešen v systému dekorativní strukturované omítky Baumit 

Mosaik Top. 
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m) Klempí ské výrobky 

Veškeré klempí ské konstrukce budou z pozinkovaného poplastovaného plechu, 

barva šedá. Klempí ské práce budou provád ny dle SN 73 3610 [21] Navrhování 

klempí ských konstrukcí. 

n) Záme nické výrobky 

Na východní stran  objektu jsou nad hlavním a vedlejším vstupem navrženy 

ocelové markýzy s pozinkovou úpravou a s oplášt ním z Polykarbonátu. U vstup  

budou osazeny ocelové rošty pro zachycení ne istot. 

Vnit ní schodišt  bude opat eno ocelovým zábradlím s ty ovou výplní a nat eno 

šedou barvou. Ve 2.NP bude sou ástí výlezu na st echu ocelový žeb ík z plné ty ové 

oceli. Hromosvod je navržen z FeZn drátu a spojen s uzem ovacím pásem. 

D.1.3 Požárn  bezpe nostní ešení 

Není p edm tem této projektové dokumentace. 

D.1.4 Technika prost edí staveb 

Není p edm tem této projektové dokumentace. 
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2. Technologický postup realizace ploché st echy 

1. Obecné informace 

Stavebník: Michal Husák 

   ul. U h išt  442 

Sta e  675 22 

  Tel.: +420 728 925 049 

  e-mail: mich.husak@seznam.cz 

 

Zhotovitel: Pozemstav T ebí , spol. s r.o. 

   ul. Hrotovická 191 

   T ebí  67401 

   Tel.: +420 568 846 241 

   Fax: +420 568 846 242 

   e-mail: info@pozemstavtrebic.cz 

   I O: 18127754 

   DI : CZ18127754 

   Výkonný editel: Ing. Libor B ezina 

 

Projektant: Bc. Pavel Pad ra 

PP Atelier 

   Tel: +420 721 528 939 

   e-mail: paderap@seznam.cz  

I : 02546655 

ul. Nádražní 19/6 

T ebí  674 01 

Hlavní projektant: 

Ing. Josef Svoboda 

.a. 1000710 IP00 

 

1.1 P edm t díla   

P edm tem stavebn  technologického projektu je vypracování technologického 

postupu pro provedení jednopláš ové ploché st echy, harmonogramu postupu prací 

a položkového rozpo tu pro technologickou etapu st echy.  
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1.2 Obecné informace o stavb   

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního, áste n  podsklepeného objektu 

s plochou st echou. D m je kulturního charakteru a nachází se v n m hlavní sál 

s jevišt m, víceú elové místnosti, kavárna s terasou, šatny, shromaž ovací prostory, 

technické a sociální místnosti. Hlavní nosnou konstrukci objektu tvo í montovaný 

železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami a stropy z p edpjatých panel . Objekt  

je situován v zastav ném území m sta T ebí e a je v souladu s územním plánem m sta. 

K objektu náleží nov  navržené parkovišt  a chodníky pro p ší. Celková zastav ná 

plocha objektu je 881,23 m2. 

1.3 Obecné informace o procesu 

Pro kulturní d m je navržena jednopláš ová plochá st echa s klasickým po adím 

vrstev. Nosnou konstrukci st ešního plášt  tvo í strop z ŽB  p edpjatých panel  Spiroll 

nad 2.NP. Skladba st ešního plášt  je p evzata od firmy Dektrade s ozna ením Dekroof 

03. 

 

2. Materiály st ešního souvrství 

 

Obr.  1 Skladba st ešního plášt  s tepelnou izolací POLYDEK 
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P edpjaté stropní panely Spiroll 

Deskové betonové prvky vyztužené podélnými p edpjatými lany umíst nými 

 p i spodním i horním okraji. Jsou vyleh eny dutinami dle druhu panelu. Skladebná 

ší ka 1200 mm a max. délka 16000 mm. 

 

Spiroll H = 265 mm - PPD 266 

 

 

Obr. . 2 ez panelem Spiroll - PPD 266 [15] 

 

Spiroll H = 320 mm - PPD 332 

 

Obr. .3 ez panelem Spiroll - PPD 332 [15] 
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Penetra ní emulze DEKPRIMER 

„DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová penetra ní emulse  

na beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje p ilnavost k podkladu pro izolace 

spodních staveb a k podklad m pro vrstvené izola ní systémy plochých st ech“. [16] 

 

Obr. . 4 Penetra ní emulze DEKPRIMER [16] 

 

SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Nosná vložka pásu je sklen ná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2.  

Pás je na horním povrchu opat en jemným separa ním posypem a na spodním separa ní 

PE fólií. Použití pro parot snou a pop ípad  pojistnou hydroizola ní vrstvu plochých 

st ech. Natavení na podklad bodov  nebo celoplošn . 

 

 

 

 

 

 

Obr. .5 SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [16] 
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Polyuretanové lepidlo PUK INSTA – STICK 

St ešní lepidlo pro lepení tepeln  izola ních desek a hydroizola ních pás  

k podklad m plochých st ech. 

 

Obr. . 6 Lepidlo PUK INSTA – STICK [16] 

Spádové tepeln  izola ní klíny POLYDEK EPS 100 G200 S40 s nakašírovaným 

asfaltovým pásem typu S 

Systém POLYDEK je kombinace stabilizovaného, samozhášivého, 

expandovaného polystyrenu a asfaltového pásu. Tvo í funkci tepeln  izola ní 

a spádovou zárove . Povrch a spád ploché st echy je z klín  o p dorysných rozm rech 

1000 x 1000 mm a výšky od 20 do 400 mm. Horní vrstvu spádových klín  tvo í 

nakašírovaný asfaltový pás typu S s p esahem na dvou okrajích a umož uje spojení  

se sousedními dílci. 

 

Obr. . 7 Polydek EPS 100 G200 S40 [17] 
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Tepelná izolace DEKPIR FLOOR 022 

 Tepelná izolace na bázi polyisokyanurátu se skládá z jádra a povrchové úpravy 

na obou stranách desky. Jádro tvo ené tuhou polyisokyanurátovou p nou (PIR). 

Povrchová úprava je ze sendvi ové fólie (papírová vložka s oboustranným hliníkovým 

potahem). 

 

Obr. . 8 DEKPIR FLOOR 022 [16] 

 

SBS modifikovaný asfaltový pás  Elastek 40 Special Dekor 

SBS modifikovaný asfalt s nosnou vložkou z polyesterové rohože vyztužené 

sklen nými vlákny. Na horním povrchu je pás opat en b idli ným ochranným posypem. 

Na spodním povrchu je opat en separa ní PE fólií. Pásy se celoplošn  natavují  

na podkladní asfaltový pás. 

 

 

 

 

 

Obr. . 9 Elastek 40 Special Dekor [16] 

3. P evzetí pracovišt  

P ed zahájením veškerých prací na konstrukci ploché jednopláš ové st echy 

musí být provedena kontrola p edchozích prací, jejich dokon enost a požadovaná 

kvalita dle projektové dokumentace a souvisejících technologických postup . 

Kontroly a p ejímky se zú astní stavbyvedoucí dodavatelské firmy, investor 

nebo technický dozor investora. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 

Jedná se p edevším o kontrolu dokon ení nosného skeletu, jeho p dorysných 

i výškových požadovaných rozm r  a bilanci odchylek. 



   
  Diplomová práce 
 

35 
 

4. Pracovní podmínky, p ipravenost 

Na staveništi jsou vy len ny skladovací prostory pro materiály st ešní 

konstrukce. Stropní panely a spádové klíny budou pomocí je ábu dopravovány na místa 

uložení p ímo z automobilu. Teplota prost edí by nem la být menší než 5 °C, zvlášt   

p i betonování spár zálivkou, vyrovnávacího pot ru a natavování asfaltových pás .  

P i vysokých teplotách a v tru musí být beton chrán n proti vysušení. 

Po obvod  celého objektu je z ízeno systémové lešení z p edchozí etapy 

kontaktního zateplení až do p edepsané výšky atiky, tudíž dodavatel nemusí z izovat 

záchytné systémy. 

P i zvýšených pov trnostních podmínkách, bou i, sn žení, špatné viditelnosti 

a situacích vypovídajících o možném riziku špatného provedení prací nebo narušení 

bezpe nosti práce, je stavbyvedoucí povinen nezapo ínat nebo p erušit veškeré práce 

související s danými riziky. 

P ed provedením jednotlivých vrstev musí být provedena kontrola 

p edchozích prací, d kladné o išt ní povrchu, p ipravenost pot ebných materiál , stroj  

a pom cek. 

Povinností dodavatele je zacházet s materiály a výrobky, zejména 

 p i skladování, montáži a provád ní veškerých prací dle postup  p edepsaných výrobci. 

Musí se ídit zákonem 22/1997 Sb. [10] o technických požadavcích na výrobky, 

 NV 101/2005 Sb. [12] o požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí. 

 

5. Personální obsazení 

5.1 Složení pracovní ety 

1x stavbyvedoucí 

1x vedoucí ety 

1x idi  nákladního automobilu, autodomícháva e 

4x montážní pracovník (vaza ) 

1x je ábník 

4x izolatér 

2x klempí  

2x pomocný d lník  
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5.2 Požadované kvalifikace, povinnosti a odpov dnosti jednotlivých pracovník  

Stanovené práce a innosti s nimi spojené, mohou provád t pouze pracovníci 

k tomu oprávn ní, s požadovanou kvalifikací a ádným proškolením. P ed zahájením 

prací musí stavbyvedoucí seznámit všechny pracovníky ur ené k dané technologické 

etap , s postupy a p edpisy dané výrobcem jednotlivých materiál . 

K pracím dané etapy jsou nezbytné:  

o vaza ský a je ábnický pr kaz 

o strojnický pr kaz 

o školení BOZP 

o školení PO 

o školení obsluh manipula ních vozík  

Práce musí být provád ny v souladu s bezpe nostními p edpisy a postupy,  

které jsou pro n  stanoveny v souladu se zákonem 309/2006 [5], kterým se upravují 

další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn  právních vztazích  

a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovn  právní vztahy. NV 362/2005 Sb. [13] o bližších požadavcích na bezpe nost  

a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo hloubky, 

NV 591/2006 Sb. [14] o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích, ustanovení o bezpe nosti práce. 

6. Stroje a pracovní pom cky 

Stroje a pom cky pot ebné pro práce spojené s danou technologickou etapou 

ploché st echy. 

6.1. Doprava materiál  na staveništ  

Pro primární dopravu materiál , zejména stropních panel  a tepelné izolace 

bude použit nákladní automobil s délkou nástavby min. 12 m, (možnost použití p ív su 

nebo náv su) a tonáží 24 t. Beton pro zalití zálivkové výztuže a cementový vyrovnávací 

pot r bude na staveništ  dopraven pomocí autodomícháva e. 

 

 

 

 

 

Obr. . 10 P eprava stropních panel  nákladním automobilem [15] 
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6.2 Manipulace se stropními panely 

Na staveništi bude po dobu nezbytn  nutnou v žový je áb s min. délkou 

výložníku 43 m a s minimální únosností na této vzdálenosti 3,2 t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. . 11 Schéma v žového je ábu s minimální délkou výložníku 

Uchycení panelu pomocí samosvorných montážních kleští nebo podvle ením 

ocelových lan pro dvouramenný et zový úvazek. Pro dosažení správné polohy panel  

si lze pomoci ocelovým pá idlem a d ev nými klíny.  

 

Obr. . 12 Samosvorné montážní klešt  a dvouramenný et zový úvazek [15] 

6.3 ezání panel  a instala ních otvor  

o St nová pila s vodící lištou 

o Vrtací souprava s diamantovým korunovým vrtákem 
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6.4 Betonáž 

Sekundární doprava a uložení betonové 

o Auto erpadlo s požadovanou vertikální a horizontální 

délkou výložníku 

Hutn ní betonové sm si 

o Stahovací vibra ní lišta 

6.5 Penetrace podkladu 

Pro nanášení tekutého asfaltového nát ru je vhodné použít 

o Št tce, koš ata 

o P nové vále ky 

o St íkací pistole 

6.6 Pokládka a natavení asfaltových pás  

Pro úpravu podkladu: 

o škrabky, koš ata 

Pro provád ní vodot sné izolace: 

o asfaltérská koš ata 

o vále ky 

o ho áky na PB 

o stranové ho áky 

o nože na živi né izolace 

o izolatérské špachtle 

o háky na role 

o vále ky na vále kování spoj  

 

6.7 Nanesení lepící složky a pokládka tepeln  izola ních klín  

Lepidlo INSTA - STIK 

o tlaková nádoba s lepidlem 

o aplika ní pistole nebo trubi ka 

Tepeln  izola ní spádové klíny 

o ru ní pila pro p í ez spádových klín  

o metr 

6.8 Spojení nakašírovaných asfaltových pás  a natavení finální vrstvy 

Viz. bod 6.6 Pokládka a natavení asfaltových pás  
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6.9 Oplechování 

o metr 

o n žky na plech 

o ohýba ka 

o falcovací klešt  

o uzavíra  drážek 

o pájecí kladivo 

o pali ka 

6.10 Ostatní ná adí a pom cky 

Vodováha, aku vrta ka, nivela ní p ístroj, ochranné rukavice a brýle 

 

7. Pracovní postup 

7.1 Montáž stropních panel  

Po kontrole a o išt ní ploch pro uložení, m že být zapo ato osazení jednotlivých 

stropních panel , které budou uloženy na ozuby ŽB prefabrikovaných pr vlak . 

Panely budou na ur ené místo dopravovány pomocí v žového je ábu p ímo 

z nákladního automobilu. Není – li tato p ímá doprava možná, budou panely uloženy  

na p ipravenou zpevn nou plochu, kde se ve výrobní poloze uloží na d ev né prokladky 

ve vzdálenostech 1/10 rozp tí. Panely mohou být uloženy do maximální výšky 4 m  

a musí být mezi jednotlivými sestavami zajišt n prostor min. 0,75 m.  

 Je povoleno manipulovat se sestavou maximáln  4 k s  panel . Uvázání 

 je možné pomocí dvouramenného et zového úvazku s dv ma kusy podvle eného 

ocelového lana typu (oko – oko), kdy se ocelové lano zav sí koncovými oky do háku 

et zového úvazku a je podvle eno pod spodní panel manipulované sestavy 

 do vzdálenosti 20 cm od okraje panelu. Hák je ábu musí být umíst n na podélnou osu 

panelu. Nebo je možné použít samosvorné montážní klešt  – viz. Obr. . 11 

Pro uchycení a p emíst ní panelu budou použity p edepsané vázací prost edky 

dle SN ISO 8792 [17], ocelová vázací lana, bezpe nostní criteria a postup kontroly p i 

používání, SN EN 13414 [18], vázací prost edky z ocelových drát ných lan, SN ISO 

12480 [19], je áby – bezpe né používání. 

Samotné uložení panel  do p edepsané polohy musí odpovídat projektové 

dokumentaci – viz. výkres stropní konstrukce nad 2.NP ( D 05). 
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Panely musí být uloženy na rovnou plochu s p edepsaným uložením, 

 min. 100 mm, v p ípad  nerovností je t eba podklad vyrovnat. Ukládají se do vrstvy 

jemného betonu min. tlouš ky 10 mm nebo na silný neoprenový pás – viz. Obr. . 12 

Pro minimalizaci monolitických dopl k  a pro vytvo ení pot ebných 

instala ních prostup   ve stropní konstrukci leze panely ezat v podélném i p í ném 

sm ru, dle p edepsaných možných ší ek – viz. Obr. . 13. Instala ní prostupy lze ezat  

a vrtat dle p edepsaných zásad v místech, kde budou p etínat co nejmenší po et lan – 

viz. Obr. . 14. Pro pot ebný otvor p es celou ší ku dílce, lze vložením ocelové vým ny, 

která se uloží na sousedící panely ve vzdálenosti dle požadovaného rozm ru otvoru 

v podélném sm ru – viz. Obr. . 15. 

 

 

Obr. . 13 Uložení panel  na ŽB pr vlak montovaného skeletu 

 

Obr. . 14 Podélné ezy panelu tl. 265 mm 
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Obr. . 15 Výhraby a prostupy panelu tl. 265 mm 

 

 

 

Obr. . 16 Vložení ocelové vým ny 

 

7.2 Osazení a zalití zálivkové výztuže 

Po zabedn ní všech prostup  bude mezi stropními panely použita pr b žná 

zálivková výztuž pr m ru 8 mm z oceli min. V 10 425 a bude osazena ve výšce podélné 

drážky. Polohu výztuže lze zajistit pomocí hák . Bude použit zálivkový beton t ídy c 

20/25 s velikostí zrna 8 mm, m kké konzistence s p ípadným plastifikátorem.  

P i ukládání betonu do spar bude vždy jeden z pracovník  kontrolovat správnou polohu 

výztuže. Zhutn ní bude provád no po malých úsecích, pomocí prkna tl. 20 mm. 

P i vysokých teplotách a v trném po así bude chrán n zálivkový beton zakrytím 

nebo vlh ením.  
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7.3 Provedení vyrovnávacího cementového pot ru 

Cementový pot r tl. 20 mm bude vylit pomocí erpadla a následn  rozprost en 

 a zhutn n vibra ní latí. Nesmí se provád t za vysokých teplot, v trném po así a bude 

chrán n vlh ením. P ed provedením penetrace a parot sné vrstvy bude dodržena 

t ídenní technologická p estávka.  

7.4 Osazení st ešního výlezu Velux 

Do p ipraveného prostupu bude osazen st ešní výlez Velux CPX  

600/600 mm, dle montážního návodu výrobce.  

7.5 Nanesení asfaltové penetra ní emulze DEKPRIMER 

P ed nanesením penetra ní emulze musí být podklad istý, suchý, soudržný  

a bez ostrých vý n lk . Nát r se bude nanášet za suchého po así p i teplot  nad 5°C 

pomocí košt te, št tky, vále ku nebo st íkací postole. Následná parot sná vrstva bude 

natavena až po d kladném zaschnutí penetra ní emulze.  

7.6 Natavení parot sné vrstvy – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Na p ipravený podklad bude každá role asfaltového pásu nejprve rozvinuta 

 a srovnána do správné polohy. Následn  bude 1/2 pásu svinuta a postupn  natavována 

propanbutanovým ru ním ho ákem, taktéž druhá polovina. Znakem správného natavení 

pásu je asfalt vytékající podél spoje v ší ce max. 10 mm. Okraje pásu se zast rkují 

špachtlí. Bo ní p esah dvou pás  musí být min. 80 mm a elní min. 100 mm.  

Pásy klademe sm rem od vpusti k atice kolmo na st ešní spád. Po celoplošném natavení 

asfaltových pás  v etn  atiky, budou opracovány prostupy a detaily pomocí tvarovek  

a p í ez . 

 

Obr. . 17 Schéma kladení asfaltových pás  [17] 
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7.7 Systém POLYDEK G200S40 

P ed nanášením lepící složky a kladení spádových klín  tepelné izolace musí být 

podklad, tj. parot sná asfaltová vrstva, dokon ena v celé ploše. S lepením jednotlivých 

dílc  postupujeme od nejnižšího místa, tj. vpusti. 

Kolem vpustí, v ploše 1 x 1m bude nalepena deska DEKPIR FLOOR 022. 

Postupn  nanášíme v pruzích lepidlo PUK INSTA – STIK a na sraz v jedné vrstv  

klademe dílce POLYDEK. Jednotlivé ady se musí v i sob  posunout na vazbu,  

tak aby p esahy nakašírovaných pás  tvo ily tvar T – viz. Obr. . 17. Spodní p esah se 

poté v tomto míst  se ízne. Postupuje se podle výkresu kladecího plánu – D 11. 

Pro pot ebné se íznutí je možné použít ru ní pilu na polystyren nebo u v tších 

tlouš ek stolní eza ku. Je nutné dbát na kvalitu spojení spádových klín  s podkladem, 

z d vodu p edpokládaného sání v tru a jediné spojovací složky. 

Pokud vzniknou spáry mezi dílci, u prostup , apod., musí být vypln ny nejlépe 

zbývajícími od ezky, polystyrenem stejného typu nebo PUR p nou. Povrch dod lávané 

ásti musí být opat en p í ezem asfaltového pásu stejného typu. 

 

Obr. . 18 Kladení dílc  a se íznutí p esahu [17] 

 

Nakašírovaný asfaltový pás plní funkci spodní hydroizola ní vrstvy,  

tudíž p esahy pás  musí být pe liv  sva eny. Musí se postupovat opatrn  p i sva ování, 

aby nedošlo k odpa ení polystyrenu. Bude použit malý ho ák s pomocným prknem 

 pro p išlápnutí. 

Po nalepení a následném napojení celého systému POLYDEK, nalepení 

asfaltových pás  v míst  atiky, budou opracovány prostupy a detaily pomocí tvarovek 

 a p í ez . 
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Obr. . 19 Sva ování p esah  asfaltových pás  [17] 

 

7.8 Oazení st ešních vpustí 

Do p edem p ipravených otvor  v desce DEKPIR FLOOR 022, budou osazeny 

vyh ívané st ešní vpusti o pr m ru 125 mm s manžetou pro napojení na asfaltový pás. 

Horní líc p íruby bude osazen o 5 – 10 mm níže než vrchní asfaltový pás ELASTEK 40 

SPECIAL DEKOR. 

 

Obr. . 20 St ešní vpus  TWE 125 BIT S [20] 

 

7.9 Natavení vrchních asfaltových pás  ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 

Na podklad z asfaltových pás  systému POLYDEK budou nejprve rozvinuty 

jednotlivé asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR a srovnány do správné 

polohy. Následn  bude 1/2 pásu každého pásu svinuta a postupn  natavována 

propanbutanovým ru ním ho ákem, taktéž druhá polovina. Znakem správného natavení 
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pásu je asfalt vytékající podél spoje v ší ce max. 10 mm. Okraje pásu se zast rkují 

špachtlí. Bo ní p esah dvou pás  musí být min. 80 mm a elní min. 100 mm.  

Pásy klademe sm rem od vpusti k atice kolmo na st ešní spád. Po celoplošném natavení 

asfaltových pás  v etn  atiky, budou opracovány prostupy a detaily pomocí tvarovek  

a p í ez . 

7.10 Oplechování atik 

Po dokon ení hydroizola ního souvrství se do koruny atiky mechanicky p ikotví 

d ev ná fošna s podkladní pozinkovanou p íponkou z pásové oceli rozvinuté ší ky  

610 mm. Následn  se osadí vrchní poplastovaný plech. Rozvinutá ší ka vrchního plechu 

je 660 mm. 

Klempí ské práce budou provád ny dle SN 73 3610 [21] Navrhování 

klempí ských konstrukcí. 

7.11 Instalace bleskosvodu 

Po dokon ení všech vrstev ploché st echy a klempí ských prací budou 

instalováy v míst  atik a na ploše st echy úchyty pro vedení bleskosvodu, který bude 

spojen v rozích se zemnící páskou. 

7.11 Vyklizení staveništ  

Po ukon ení veškerých prací dané technologické etapy budou zbytky materiál   

a vzniklé ne istoty odstran ny, uloženy do p íslušných nádob nebo kontejner   

a likvidovány dle zákona . 185/2001 Sb. [22] 

 

8. Jakost a kontrola kvality 

8.1 Vstupní kontroly 

P ed zahájením prací technologické etapy ploché jednopláš ové st echy bude 

provedena kontrola p edchozích prací, jejich dokon enost a požadovaná kvalita  

dle projektové dokumentace. 

Kontroly a p ejímky se zú astní stavbyvedoucí dodavatelské firmy, investor 

nebo technický dozor investora. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 

Jedná se p edevším o kontrolu dokon ení nosného skeletu, jeho p dorysných 

 i výškových požadovaných rozm r  a bilanci odchylek. 
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8.2 Meziopera ní kontroly 

Bude provád na kontrola vždy p i dodávkách materiál  a p i dokon ení 

jednotlivých vrstev ploché st echy, tj.:  

o Stropní konstrukce v etn  zálivkové výztuže a vyrovnávacího cementového pot ru 

o Paro sná vrstva 

o Systém POLYDEK 

o St ešní vpusti 

o Vrchní hydroizolace 

o Klepmpí ské práce 

8.3 kontrolní zkoušky 

„Po ukon ení všech prací bude provedena zátopová zkouška ploché st echy. 

Podmínkou pro provád ní zátopové zkoušky je dostate ná rezerva v únosnosti 

konstrukce. Vrstva 100 mm vody vyvolá zatížení 1 KN/m2. P i p íprav  zkoušky  

je nutná ú ast statika. Pokud je st echa výškov  len na, p ípadn  velkých rozm r ,  

je nutné provád t zkoušení po menších ástech“ [16] 

Postup provedení zátopové zkoušky: 

o O išt ní povrchu 

o Zaslepení st ešních vtok  

o Osazení provizorní trubky do vpusti v úrocni budoucí hladiny vody 

o Napušt ní vodou s doporu enou výškou cca. 100 mm nad nejvyšší místo zkoušené 

ásti 

Voda se nechá na konstrukci st echy p sobit 1 – 3 dny. 

 

9. BOZP 

Bude povinností provád cí firmy resp. provozovatele dodržovat NV 101/2005 

Sb. [12], o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí, NV 362/2005 

Sb. [13], o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci 

na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon 309/2006 Sb. [5], 

kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a p edevším 

NV 591/2006 Sb. [14], o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích, ustanovení o bezpe nosti práce obsažené v zákoníku 

práce - zákon . 262/2006 Sb. [8] ve zn ní pozd jších p edpis  a novelizací. 
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Dále bude povinností dodržovat vyhlášku MPSV .192/2005 Sb. [9] a zákon 

22/1997 Sb. [10] o technických požadavcích na výrobky. 

V souladu s § 15, odst. 1, zákona . 309/2006 Sb. [5] je zadavatel stavby 

povinen doru it oblastnímu inspektorátu práce p íslušnému podle místa staveništ  

oznámení o zahájení prací nejpozd ji do 8 dn  p ed p edáním staveništ  zhotoviteli, 

oznámení m že být doru eno v listinné nebo elektronické podob .  

P ed zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavb  pou eni 

o bezpe nostních p edpisech pro všechny práce, které p icházejí do úvahy.  

Tato opat ení musí být ádn  zajišt na a kontrolována. Všichni pracovníci musí 

používat p edepsané ochranné pom cky. Na staveništi musí být udržován po ádek 

 a istota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pom cky se musí 

udržovat v pohotovosti. Práce na el. za ízení smí provád t pouze k tomu ur ený 

p ezkoušený elektriká . Od ve ejného provozu musí být jednotlivá staveništ  odd lena 

zábranami. 

Práce na stavb  musí být provád ny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 

technologickými postupy pro jednotlivé innosti. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité p i stavb  musí odpovídat 

p íslušným závazným SN, být schváleny pro použití v R a mít p íslušné hygienické 

a bezpe nostní atesty. Dodavatel stavby doloží tyto doklady p i kolaudaci. Materiály 

a výrobky pro stavbu musí vyhovovat zákonu 22/1997 Sb. [10] o technických 

požadavcích na výrobky, ve zn ní pozd jších p edpis  – schvalování a certifikace 

výrobk . Ve smyslu § 47 Stavebního zákona použije zhotovitel pouze ty materiály 

a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu p edpokládané existence stavby 

byla p i b žné údržb  zaru ena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární, 

bezpe nostní a hygienické požadavky. 

P ed zahájením prací je povinností zadavatele zpracovat plán BOZP dle § 15 

zákona 309/2006 Sb. [5]  

innost a povinnosti koordinátora stavby se ídí na ízením vlády  

591/2006 Sb. [14] 

 

10. Ekologie 

U stavby se nep edpokládá zásadní vliv na okolní pozemky a vzhledem  

k charakteru budovy lze po ítat se zát ží stávajícího objektu hlukem, jedná se o hluk, 



   
  Diplomová práce 
 

48 
 

který bude vznikat HSV a PSV v dob  7:00-17:00 hod., lze p edpokládat minimum 

kolizí. Prašnost bude eliminována ochrannými plachtami. P i výjezdu mechanizace  

ze staveništ  musí být zajišt no jejich dostate né o ist ní. 

P i veškerých pracích musí být dodržovány požadavky a zákony na ochranu 

životního prost edí. Sm sné odpady budou shromaž ovány v p istavených kontejnerech. 

Zhotovitel je povinen všechny odpady v co nejv tší mí e t ídit a nakládat s nimi dle Zákona 

. 185/2001 Sb. [22], o odpadech a Vyhlášky ministerstva životního prost edí . 381/2001 

Sb. [23], o odpadech a jejich seznam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon ení

1 Harmonogram
1 JEDNOPLÁŠ OVÁ PLOCHÁ

ST ECHA KULTURNÍHO
DOMU " T "

2 P edání a p evzetí staveništ  1 den 8.5. 17 8.5. 17
3 Uložení p edpjatých panel  SPIROLL

(osazení oelových vým n a následné

uložení panel , zhotovení otvot  pro

instalace)

9 dny 9.5. 17 19.5. 17

4 Vyzd ní atiky 5 dny 22.5. 17 26.5. 17
5 Ucpávka a ohrani ení instala ních

otvor , osazení a zalití zálivkové

výztuže

2 dny 29.5. 17 30.5. 17

6 Provedení cementového

vyrovnávacího pot ru tl. 20 mm.

1 den 31.5. 17 31.5. 17

7 Technologická p estávka 3 dny 1.6. 17 5.6. 17
8 Osazení st ešního výlezu VELUX

CPX 600/600 mm, o išt ní povrchu,

1 den 6.6. 17 6.6. 17

9 Natavení parot snící vrstvy SBS

modifikovaný asfaltový pás

GLASTEK 40 special Mineral

2 dny 7.6. 17 8.6. 17

10 O išt ní povrchu, nanesení lepidla

PUK INSTA-STIK, položení desek

DEKPIR floor 022 a systému

POLYDEK a natavení

7 dny 9.6. 17 19.6. 17

11 Osazení st ešních vpustí, natavení

asfaltových pás  Elastek 40 Special

Dekor, opracování prostup  a detail

3 dny 20.6. 17 22.6. 17

12 Oplechování atik z poplastovaného

plechu

4 dny 23.6. 17 28.6. 17

13 Vyklizení staveništ 1 den 29.6. 17 29.6. 17
14 zátopová zkouška 1 den 30.6. 17 30.6. 17
15 P edání a p evzetí díla 1 den 3.7. 17 3.7. 17

N P Ú S P S N P Ú S P S N P Ú S P S N P Ú S P S N P Ú S P S N P Ú S P S N P Ú S P S N P Ú
8.V 17 15.V 17 22.V 17 29.V 17 5.VI 17 12.VI 17 19.VI 17 26.V

Úkol

Rozd lení

Pr b h

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vn jší úkoly

Vn jší milník

Kone ný termín

3. HARMONOGRAM PRACÍ JEDNOPLÁŠ OVÉ PLOCHÉ ST ECHY KULTURNÍHO DOMU '' T ''

Stránka 1 Bc. Pavel Pad ra

Projekt: [KULTURNÍ D M ''T'']
Datum:  29.11. 15
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5. Tepeln  technické posouzení konstrukcí 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu v 1.NP - S1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepidlo Baumit a st rkovací hm  0,004       0,570  20,0 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,430  23,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 150 S Stabil (1)  0,150       0,035  30,0 
   6  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr  =   0,508 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  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  =   0,45 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,22 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. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.3 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   7,94 C 
  POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop a podlaha nad 1.PP – S2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepidlo Baumit a st rkovací hm  0,004       0,570  20,0 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,430  23,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 150 S Stabil (1)  0,030       0,035  30,0 
   6  Vyrovnávací mazanina  0,020       1,230  17,0 
   7  Dutinový panel  0,265       1,200  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,476 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,827 
  
  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  =   2,20 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,76 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.3 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   7,99 C 
  POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu v 1PP - S5 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepidlo Baumit Baumacol Basic  0,004       0,570  20,3 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,430  23,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 150 S  0,080       0,035  30,5 
   6  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,508 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,906 
  
  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  =   0,60 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,38 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. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.3 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   8,44 C 
  POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 

 



   
  Diplomová práce 
 

60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  Diplomová práce 
 

61 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová st na - Heluz - S6 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Heluz Family 30  0,300       0,093  5,1 
   3  Lepidlo Baumit  0,001       0,570  20,3 
   4  Baumit EPS-F  0,150       0,041  40,0 
   5  Lepidlo Baumit  0,001       0,570  20,3 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,789 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  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  =   0,38 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,14 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,047 kg/m2,rok 
  (materiál: Lepidlo Baumit). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,047 kg/m2,rok 
 
 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
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  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0453 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 1,2421 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. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová st na – ŽB konstrukce – S7 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Železobeton  0,400       1,740  32,0 
   3  Lepidlo Baumit  0,001       0,570  20,3 
   4  Baumit EPS-F  0,150       0,041  40,0 
   5  Lepidlo Baumit  0,001       0,570  20,3 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr  =   0,789 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,940 
  
  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  =   0,38 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,24 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová st na v 1.PP - sokl- S8 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,400       1,740  32,0 
   2  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  EPS Perimetr  0,100       0,034  100,0 
   4  Lepidlo Baumit  0,001       0,570  20,3 
   5  Baumit omítka MosaikTop  0,002       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,763 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 
  
  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  =   0,38 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,29 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová st na v 1.PP - S9 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,400       1,740  32,0 
   2  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  EPS Perimetr  0,100       0,034  100,0 
   4  Lepidlo Baumit  0,001       0,570  20,3 
   5  Baumit omítka MosaikTop  0,002       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,290 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 
  
  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  =   0,60 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,29 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Terasa - S12 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Fatrafol 810  0,0015       0,350  24000,0 
   2  Polystyrenbeton 3  0,036       0,140  25,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Deska Pir  0,080       0,022  60,0 
   5  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   6  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,763 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  
  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 =   0,23 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,077 kg/m2,rok 
  (materiál: Deska Pir). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,077 kg/m2,rok 
 
 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
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  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,4432 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 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ST ECHA - S14 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,265       1,200  23,0 
   2  Cementový pot r  0,020       1,230  17,0 
   3  Asfaltový nát r  0,001       0,210  1200,0 
   4  Glastek 40 special mineral  0,0042       0,210  50347,9 
   5  POLYDEK  0,168       0,038  40,0 
   6  ELASTEK 40 COMBI  0,0045       0,210  20000,0 
   7  ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  0,0045       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr  =   0,789 
  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  =   0,24 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,21 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,096 kg/m2,rok 
  (materiál: POLYDEK). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,096 kg/m2,rok 
 



   
  Diplomová práce 
 

72 
 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0063 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0116 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. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ST ECHA U VPUSTI - S16 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,265       1,200  23,0 
   2  Cementový pot r  0,020       1,300  20,0 
   3  Asfaltový nát r  0,001       0,210  1200,0 
   4  Glastek 40 special mineral  0,0042       0,210  50347,9 
   5  DEKPIR Floor 022  0,085       0,022  60,0 
   6  ELASTEK 40 COMBI  0,0045       0,210  20000,0 
   7  ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  0,0045       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,789 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  
  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 =   0,23 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,082 kg/m2,rok 
  (materiál: DEKPIR Floor 022). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,082 kg/m2,rok 
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 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0064 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0117 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. 
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