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Anotace diplomové práce : 

 

Rozsah diplomové práce jejíž tématem je Technologický postup stavebních prací 

bytového domu je 70 stran textu a 15 výkresů. 

 

 Technologický postup stavebních prací bytového domu: 

 

 Tato diplomová práce pojednává z pohledu stavebně technologického o výstavbě 

bytového domu v obci Mosty u Jablunkova. Je rozdělena na část stavební, část tepelně 

technickou a část technologickou, jejichž jednotlivé součásti jsou vyjmenovány v obsahu 

diplomové práce. Tento bytový dům má půdorys ve tvaru písmene L o rozměrech 25,9 x 18,9 

m. Jedná se o čtyřpodlažní, podsklepený objekt, se zděným konstrukčním systémem a 

stropními dutinovými panely. V domě se nachází 12 bytových jednotek – typu 1+1, 2+1 a 3+1. 

Byty splňují současný moderní způsob bydlení, velké prostory a jednoduché členění. Součástí 

diplomové práce je tepelně technické posouzení obalových konstrukcí objektu, položkový 

rozpočet stavby, harmonogram stavebních prací, technologický postup provádění zděných 

konstrukcí a návrh zařízení staveniště. 

 

 

 Technological progress of the works of the apartment building: 

 

This thesis discusses in terms of construction technology to build a residential house in 

the village of Mosty u Jablunkova. It is divided into a building part, part of the heat-technical 

and technological, whose individual components are listed in the contents of the thesis. This 

apartment building has a footprint in the L-shaped, measuring 25.9 x 18.9 m. This is a four-

storey, basement building with brick construction system and the cavity ceiling panels. In the 

house there are 12 housing units - type 1 +1, 2 +1 and 3 +1. Flats meet current modern way of 

living, large rooms and a simple structure. The thesis is a technical assessment of the thermal 

packaging design object, itemized project budget, schedule construction, process 

implementation and design of masonry construction site equipment. 
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A – Průvodní zpráva 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Obsah: 

 

a) Identifikační údaje 

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

majetkoprávních vztazích 

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

infrastrukturu 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

f) Údaje o splnění územních regulativů 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

i) Statistické údaje o hodnotě stavby, údaje o ploše budovy a počtu bytů v budovách 

bytových i nebytových 



  
  

a) Identifika ční údaje 

 

Název stavby: Bytový dům v Mostech u Jablunkova 

Místo stavby: k.ú. Mosty u Jablunkova, parc.č. 404, 401/1, 73 998, okres Frýdek-Místek 

Investor:  bude upřesněno 

Projektant: Bc. Marek Pindór, student Fakulty stavební na VŠB- TU v Ostravě 

Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

 

Základní charakteristika stavby: Jedná se o novostavbu bytového domu a čtyřech 

podlažích. Objekt je podsklepený a má plochou střechu. V suterénu se nacházejí nebytové 

prostory, v 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou bytové jednotky typu 1+1, 2+1 a 3+1. Celkem 12 

bytových jednotek. Objemová kompozice a architektonické ztvárnění exteriéru odpovídá 

účelu a dispozičními uspořádání interiéru. Celkový vzhled budovy včetně viditelných 

doplňkových objektů (oplocení) je přizpůsoben vzhledu okolní zástavby a charakteru krajiny. 

 

 

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

majetkoprávních vztazích 

 

Pozemek, na kterém se má stavba nacházet, (st.parc.č. 404) a část další parcely (st.parc.č. 

401/1) je zemědělská půda drobnými keři a leží v severní části obce nazvané Dolní Mosty a 

v jejím okolí se nachází roztroušená zástavba rodinných domů. Tento pozemek má rozměry 

40 x 58 m (2320 m2) a je na rovinatém terénu (+452,000 m n.m.). Vjezd na pozemek je 

z přilehlé pozemní komunikace III. třídy č. 01152. Majitelem pozemků je soukromá osoba. 

Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo 

zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina 

podzemní vody. Pozemek není oplocen. 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

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

infrastrukturu 

 

Byly použity tyto podklady: katastrální mapa 1:2000, vlastní průzkum a fotodokumentace. 

Dopravně je pozemek napojen na místní komunikaci č.01152 z ulice č.25, která je 

majetkem obce Mosty u Jablunkova.  

Všechny inženýrské sítě (vodovodní řád, plyn, kanalizace a vedení NN) vedou podél 

pozemní komunikace č.01152 a budou napojeny dle výkresu Zařízení staveniště, kde jsou 

odběrová místa polohopisně vyznačena. 

 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Během výstavby bytového domu je nutno dodržet pokyny jednotlivých správců sítí pro 

práci v ochranných pásmech.  

 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Projektová dokumentace je vypracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj - 

o obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/98 ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

a vyhlášky č. 501/2006 Sb. A svým návrhem vyhovuje stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. 

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly svou funkčností danému provozu. 

 

 

f) Údaje o splnění územních regulativů 

 

Stavba může být zahájena po vydání stavebního povolení, které stanoví konkrétní 

podmínky pro realizaci stavby. Před tím je nutné provést územní řízení, včetně vynětí 

pozemků a související majetkoprávní vypořádání. 

 

 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby 

 

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 

 



  
  

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládané zahájení stavby – 03/2011 

Předpokládané ukončení stavby – 12/2011 

 

Jednotlivé etapy výstavby objektu: 

- Vybudování zařízení staveniště, napojení na inženýrské sítě 

- Zemní práce a základové konstrukce 

- Svislé a vodorovné nosné konstrukce, střešní plášť 

- Osazení příček 

- Kontaktní zateplovací systém 

- Práce PSV  

- Vnitřní a venkovní dokončovací práce 

- Chodníky a parkovací místa 

 

 

i) Statistické údaje o hodnotě stavby, údaje o ploše budovy a počtu bytů v budovách 

bytových i nebytových 

 

Předběžné náklady na realizaci stavby stanovené z agregovaných ceníkových položek 

z obestavěného prostoru činí cca 27 000 000 Kč (s DPH). 

 

Zastavěná plocha celkem: 365,8 m2 

Obestavěný prostor:  4 294,5 m3 

Podlahová plocha:  1.PP – 287,2 m2 

     1.NP, 2.NP, 3.NP – 288,3 m2 

Podlahová plocha celkem: 1 152,1 m2 

 

 
 
 
 



  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
B – Souhrnná technická zpráva 

 
 

 
 
 
 
 
 

Obsah: 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpečnost 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5. Bezpečnost při užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a 

orientace 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 



  
  

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází na pozemcích soukromé osoby, přiléhá k místní komunikaci a je 

snadno přístupné z ulice č.25. Vjezd na staveniště, který je situován ze severní strany a přímo 

navazuje na místní komunikaci, bude dočasně opatřen uzamykatelnými vraty. Pozemky, které 

budou sloužit jako staveniště, budou oploceny. Na pozemku se nenacházejí žádné stavební 

objekty, jedná se čistě o zemědělskou půdu a drobnými porosty a je rovinný. Nadmořská 

výška vlastního staveniště cca 452,500 m n.m.. 

 

 b) urbanistické a architektonické řešení stavby  

Bytový dům je situován v obci Mosty u Jablunkova, ležící v okrese Frýdek-Místek. 

Poloha budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace S-J) je 

rovnoběžně k ose komunikace (č.01152). Půdorys objektu je ve tvaru písmene L. Budova je 

čtyřpodlažní a je podsklepena. V suterénu se nacházejí sklepy a společné místnosti pro 

užívání nájemníky domu. V 1. podlaží se nacházejí 4 bytové jednotky (1 typu 1+1, 1 typu 

2+1 a 2 typu 3+1). Druhé a třetí nadzemní podlaží je dispozičně řešeno stejně jako to první. 

Hmotné řešení budovy s plochou střechou je v harmonickém souladu s charakterem okolní 

zástavby rodinnými domy. Nedílnou součástí celé stavby jsou terénní úpravy a zpevněné 

plochy kolem objektu. 

 

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

vnějších ploch 

Základy - na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky 

zakládání jednoduché a nenáročné. Na upravenou základovou spáru se vybetonují základové 

pásy do připraveného bednění. Základové pásy budou z betonu třídy C16/20 a budou 

provedeny do hloubky 600 mm, pod schodištěm do hloubky 500 mm. Podkladní betony tl.150 

mm budou z betonu tř. C20/25 a jsou navrženy na zhutněný štěrkopísek o tl. 150 mm. 

 

Svislé konstrukce – obvodové zdivo o tl. 400 mm bude vyzděné z tvárnic 

POROTHERM 40 P+D na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné stěny 

budou provedeny z cihel POROTHERM 30 P+D. Nenosné stěny – příčky budou z cihel 

POROTHERM 11,5 P+D. Na všechny druhy zdiva bude použita malta POROTHERM TM. 

Nadpraží nad otvory v nosných stěnách budou provedeny z překladů POROTHERM 23.8. 



  
  

Vodorovné konstrukce - vodorovné stropní nosné konstrukce o tl. 265 mm jsou 

vytvořeny z betonových dutinových panelů s ocelovou výztuží Spiroll PPD 270 různých délek. 

Stropní panely budou uloženy na železobetonový věnec (pro obvodové stěny), délka uložení 

150 mm nebo na vnitřních stěnách tl. 300 mm a délka uložení nosníků 100 mm. 

Železobetonový monolitický věnec výšky 500 mm je navržen v rámci stropů všech podlaží.  

 

Schodiště - vnitřní schodiště je monolitické železobetonové, materiál beton C20/25, 

uložené na schodišťových stěnách. Jednotlivé schodišťové stupně budou rovněž monolitické  

a na ně bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby. Schodiště je dvouramenné       

s 9 stupni v každém rameni a je opatřeno kovovým zábradlím se dřevěným madlem ve výšce 

900 mm. 

 

Zastřešení - střecha je plochá. Její nosnou část tvoří zmíněné nosníky Spiroll PPD 270. 

Spádová vrstva střechy je tvořená perlit betonem o tloušťce 80- 360 mm v závislosti na 

sklonu střešní plochy. Další vrstvu tvoří parozábrana Bitalbit S a na ni se nachází tepelná 

izolace – 2 ks desky Rigips EPS 150 o celkové tl. 120 mm. Nášlapnou vrstvu tvoří 

hydroizolační dvojvrství z pásů Bitagit S a Mineral Standart. Střecha je odvodněna do čtyř 

vpustí. Minimální sklon je 2°. Výlez na střechu se nachází nad podestou v 3.NP a je o 

rozměrech 1400 x 700 mm. 

 

Vnější plochy - obvodové  stěny budou doplněny fasádním zateplovacím systémem 

ETICS Baumit s tl. izolantu 100 mm s probarvenou silikátovou omítkou. Výplně otvorů 

obvodového pláště budou dřevěná zasklená dvojsklem (koof. U=1,1W.m-1). 

Přístup k objektu je z ulice č.25. Vjezd na pozemek, parkovací stání a pěší 

komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. 

 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Z pozemku objektu přes ulici č.25 dojde k napojení na místní pozemní komunikaci 

III.t řídy č.01152.  

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. Splašková kanalizace bude svedena do žumpy na pozemku staveniště. Bude 

provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 300, vedoucí podél místní 

pozemní komunikací a je v majetku SMVaK. Napojení k elektrické síti bude provedeno 



  
  

z nadzemního vedení NN. Napojení k plynovodu bude provedeno z místního plynového 

vedení. Na hranici pozemku je umístěna skříň s HUP.  

 

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

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažném 

území  

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z ulice č.25. Pěší vstup 

bude od pozemní komunikace oddělen pruhem zeleně.  

Samotný objekt je původní stavbou, která se nenachází na poddolovaném ani svažném 

území. 

 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany   

 Stavební odpad, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku 

dle příslušných předpisů - zajistí dodavatelská stavební firma. Komunální odpad bude 

ukládán do popelnic umístěných u příjezdové cesty a je odvážen firmou k tomu určenou na 

povolenou skládku. Splaškové a dešťové vody budou odváděny do kanalizace.  

 Vytápění objektu je zajištěno elektrokotly, umístěnými v každém podlaží. Obytné 

místnosti jsou přirozeně osvětleny a větrány. Místnosti sociálního zařízení a WC budou 

větrány i nuceně.  

 Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací  

Detailní řešení a použití výrobků a materiálů bude v realizaci odpovídat příkladům 

uvedeným v publikaci „Bezbariérové řešení staveb" autora Ing. Jana Skopce, vydané 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2002 a zároveň musí odpovídat ustanovením 

příloh vyhl. č. 369/2001 Sb. 

 
 
 
 
 
 



  
  

 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení  

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

 

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

výškový systém 

Byly použity geodetické podklady (katastrální mapa 1:2000) a výškopisné a 

polohopisné zaměření. ±0,000 = 425,500 m n.m., B.p.v. 

 

 

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

provozní soubory  

Stavba je člěněna na stavební objekty –  

 S 01 – Novostavba bytového domu 

 S 02 – Zpevněné plochy 

 

 

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

účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

Při realizaci stavby bude minimalizována hlučnost a prašnost v průběhu provádění 

stavebních prací. Stavba při dodržení všech zákonných předpisů a vyhlášek, souvisejících se 

vznikem, hodnocením a likvidací odpadů nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

viz. část „F - Dokumentace stavby“ 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Podrobný statický výpočet nebyl proveden. Dimenze materiálů a konstrukcí byly 

navrženy na základě doporučení výrobců stavebních materiálů. 



  
  

3. Požární bezpečnost 

 

Z bytových jednotek je přímá úniková cesta na volné prostranství. Objekt je přístupný pro 

zásah jednotek požární ochrany. 

 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Stavební práce jsou koncipovány tak, aby byly v souladu s požadavky hygienických 

předpisů („ zákon 258/2000 Sb.“)  

Bezpečnost a ochrana zdraví se bude řídit dle platných zákonů a vyhlášek a to: 

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

Nařízení vlády č. 591/2006 – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. Vyhláška č. 601/2006 a vyhláška č. 363/2005 Sb.,  

Stavba při dodržení všech zákonných předpisů a vyhlášek, souvisejících se vznikem, 

hodnocením a likvidaci odpadů nebude mít negativní vliv na životní prostředí 

Během stavebních prací je nutno počítat se vznikem stavebních odpadů následujících skupin a 

v určitém množství. 

 

17   Stavební a demoliční odpady  

17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 04 Kovy 

17 05 Železo a ocel    

 

08   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot  

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně 

vodotěsnicích výrobků) 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická  rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky  

    

15   Odpadní obaly  

15 01  Obaly 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   

15 01 02 Plastové obaly     



  
  

15 01 03 Dřevěné obaly     

15 01 04 Kovové obaly     

  

Veškeré odpady budou odstraňovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, a 

vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

  Druh a množství odpadu vznikajících při užívání stavby se může změnit. 

 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

Bezpečnost objektu pro bydlení při jeho užívání je podmíněna pravidelnou údržbou, kterou 

zajišťuje investor a uživatel domu.  

  
 

6. Ochrana proti hluku 

 

 Hluk emitovaný v období stavebních prací z prostoru staveniště, nebude v okolí stavby 

nadlimitní. Při provozování  objektu se hladiny, jak dopravního hluku, tak hluku se 

stacionárních zdrojů, oproti stávajícímu stavu nezvýší o nepřijatelnou úroveň. 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

 Stavební konstrukce a zateplení stěn, stropů a podlah jsou navrženy tak, aby splňovaly 

tepelně technické požadavky stanovené normou ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana budov 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a 

orientace 

 

Detailní řešení a použití výrobků a materiálů bude v realizaci odpovídat příkladům 

uvedeným v publikaci „Bezbariérové řešení staveb" autora Ing. Jana Skopce, vydané 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2002 a zároveň musí odpovídat ustanovením 

příloh vyhl. č. 369/2001 Sb. 

 



  
  

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Stavba se nenachází v zaplavované oblasti ani na poddolovaném území. Nebyla zde 

zaznamenána seizmicita, stavbě nehrozí sesuvy půdy.  

 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Jedná se o objekt pro bydlení, nevyžaduje se. 

 

 

11.  Inženýrské stavby 

 

Veškeré napojení objektu na inženýrské sítě bude provedeno dle popisu v bodu 1. d) 

napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

 

Objekt je nevýrobní. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

E – Zásady organizace výstavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah: 
 
 Technická zpráva 

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

trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
d) Úpravy z hlediska BOZ třetích osob 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
g) Popis staveb ZS vyžadujících ohlášení 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán BOZ 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 



  
  

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

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

 

Stavební parcela č. 400 a část parcely č. 401/1 o celkové výměře 2320 m2 v katastrálním 

území obce Mosty u Jablunkova se nachází v v části obce Dolní Mosty. Hranice pro zábor 

pozemku bude vytýčena objednatelem a předána při převzetí staveniště. Staveniště je téměř 

rovinné a hladina podzemní vody nebyla zjištěna. Na staveništi se nenachází žádné stávající 

objekty ani porosty.  

Vjezd na pozemek je z ulice č.25 (asfaltová komunikace šíře 4 m). Vstup na staveniště musí 

být označen bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. 

Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží 

pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Staveniště bude v první řadě oploceno mobilním 

plotem typu STANDART o výšce 2 m a délce jednoho pole 3,5 m. Na staveništi povede jedna 

vjezdová brána ze silnice situované dle výkresu Zařízení staveniště. Zde bude umístěna 

vjezdová brána tvořena plechovými dvoukřídlými vraty šířky 6000 mm. Součástí zařízení 

staveniště bude panelová jednosměrná komunikace a manipulační panelová plocha pro 

věžový jeřábu MB 1030.1. Vzhledem k předpokládanému vytížení této komunikace, bude 

šířky 3 m. Komunikace bude zbudována následně po zemních pracích a bude provedena ze 

železobetonových silničních panelů IZD 9 / 10 (3000 x 1200 x 215) mm, 1 908 kg, které se 

osadí do štěrkopískového podloží tloušťky 100 mm. Bude prováděna kontrola a čištění 

dojíždějících vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování komunikace. Vlastní práce budou 

prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen mobilním oplocením jako 

bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště si projedná a 

domluví investor sám s příslušným obecním úřadem. 

Část výkopku ze stavební jámy, bude použit pro zpětné zásypy a úpravy terénu. Ornice se 

uloží na mezideponii a použije se při finálních zemních úpravách okolí objektu. Pro stavbu se 

počítá pouze s plochami pro skladování. Hlavní objemy materiálů budou přiváženy na stavbu 

průběžně. Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (otvory, jámy, nestabilní konstrukce a 

stavební díly) je nutno zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno. Po celou dobu 

výstavby musí být udržován bezpečný stav pracovních ploch i přístupových komunikací. Při 

stavebních pracích za snížené viditelnosti bude zajištěno dostatečné osvětlení staveniště. Materiál pro 

stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu na stavbu je 

možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. 

 



  
  

 

b) Významné sítě technické infrastruktury  
 

Na staveništi budou provedeny nové přípojky elektrické energie, plynu, napojení na 

vodovodní a kanalizační rozvod obce. Viz. výkres Zařízení staveniště 

 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 

Stavební proces samotný vyžaduje dodávku elektrické energie a vody a napojení na 

kanalizační řád. Stavební materiály budou na stavbu dováženy v přesných termínech a ihned 

zabudovány.  

Elektrická energie - Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí 

rovnoběžně s pozemní komunikací č.01152. Kabely po staveništi povedou nad povrchem 

země na dřevěných sloupech ve výšce 6 m. Skříň s elektroměrem a hlavním vypínačem se 

bude nacházet u vrátnice. 

Voda - Napojení vodou pro potřebu staveniště bude provedeno rovněž z pozemní 

komunikace č.01152, bude provedeno v rámci zemních prací a bude sloužit pro účely 

výstavby objektu až do kolaudace. Místo napojení je vyznačeno na výkresu Zařízení 

staveniště. K měření odběru na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a 

uzávěrem. 

Kanalizace – splašková voda, voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště 

bude odváděna přípojkou napojenou na hlavní řád vedoucí pozemní komunikací č.01152. 

 

 

d) Úpravy z hlediska BOZ třetích osob 
 

Na stavbu není předpokládán přístup třetích osob. 
 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 

Po dobu provádění stavby bude obecní komunikace udržována v čistém stavu a případné 

znečištění bude neprodleně uklizeno dodavatelem stavby.  

 



  
  

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 

Na staveništi budou zřízeny sociální, výrobní a skladovací plochy. Sociální zázemí budou 

tvořit mobilní stavební buňky, jejíž dodávku provede specializovaná firma. Standardní 

rozměry buňky 2500 x 6000 mm. Hmotnost prázdné buňky je 2500 kg, s funkčním vybavením do 

5000 kg. Budou osazené na železobetonových silničních panelech IZD 9 / 10 ( 3000 x 1200 x 

215) mm, 1 908 kg, které se osadí do štěrkopískového podloží tloušťky 100 mm. Vytápění je 

elektrické. Budou zde umístěny buňky, jak pro zázemí pro stavební dělníky (šatny, wc, sprchy, 

jídelna), tak pro administrativu (mistr, stavbyvedoucí, administrativa). A rovněž buňky 

sloužící jako sklady drobného stavebního materiálu, nářadí a dílna. Jejich počet bude po celou 

dobu výstavby stálý a navržen pro 20 pracovníků + ostatní.  

 

Šatny – 2 buňky typu AB 6 

WC a sprcha – 1 buňka typu SAN 600 

Jídelna – 1 buňka typu AB 4 

Mistr, stavbyvedoucí, administrativa – 3 buňky typu AB 6 

Dílna, sklady, vrátnice – 5 buňek typu AB 2 

 

Na staveništi bude dále zřízena výrobní plocha pro malty a omítky (silo a míchačka). 

Skladovací plochy budou pro jednotlivé stavební materiály dle prováděných dílčích prací.  

 

Žádné stávající objekty na pozemku staveniště nejsou, tudíž nebudou využívány. 

 

 
g) Popis staveb ZS vyžadujících ohlášení 

 

Na staveništi se nebudou vyskytovat stavby vyžadující ohlášení stavby podle stavebního 

zákona. Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující 

základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou buňky odvezeny. 

Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení. 

 

 

 



  
  

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

BOZ 
 

Výkop pro základovou patku bude svahovaný, prováděn strojně i ručně. Bednění pro 

betonové konstrukce základů bude dílcové, systémové.. Lhůty pro odbednění konstrukcí budou 

podle požadavků ČSN 73 0024 – po nabytí technologické pevnosti betonu.  

  Pro práce ve výškách musí mít investor zajištění osob proti pádu, to je pro práci od 

výšky 1,5 m. Zajištění proti pádu musí být provedeno buď kolektivním způsobem pomocí 

ochranných a záchytných konstrukcí nebo osobním zajištěním.  

Prostory, pod nimiž se pracuje, musí být zajištěny některým ze způsobů uvedených  

v § 52 výhl. 324/1990. Ochranné pásmo vymezující ochranný prostor musí mít šířku od 

okraje pracoviště nejméně 2,0 m. Při práci ve výškách musí být pracovníci chráněni proti 

pádu,  použitím ochranné konstrukce nebo použitím osobního zajištění. 

Všichni zúčastění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací. 

Dále jsou povinni při práci používat osobní ochranné pomůcky. Staveniště musí být 

ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech 

nepovolaných osob. 

 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 

Odpady vzniklé během stavby budou předány oprávněné osobě, která provozuje 

zařízení pro nakládání s odpady. Veškeré doklady o jejich předání budou předloženy 

příslušnému odboru životního prostředí před kolaudací stavby.  

Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, je nutno 

zajistit přednostně jejich zpětné využití. Skládkovat lze pouze odpady, u nichž není jiný 

způsob odstranění dostupný.  

Během stavby bude vedena průběžná dokumentace o odpadech a způsobech nakládání 

s nimi dle vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Hluk při provádění stavebních prací nebude překračovat limity NV 148/2006 Sb. o 

ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební činnost nebude prováděná v noci, 

to je mezi 22:00 - 6:00 hod. 

 

 



  
  

j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 

Zahájení stavby:   03/2011 

Ukončení stavby: 12/2011 

 

Stavba má technologické návaznosti stavebních a montážních prací, pro které je nutno 

definovat rozhodující dílčí termíny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

F – Dokumentace stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah: 
 
 Stavebně technické řešení - technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

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

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace apod. 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

požadovanou životnost 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 

hydrogeologického průzkumu 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 
h) Dopravní řešení 
i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 



  
  

a) Účel objektu 

 

Novostavba bytového domu v obci Mosty u Jablunkova má sloužit místním 

obyvatelům a vytvořit nové bytové jednotky, jelikož stavba tohoto typu se v této části obce 

nenachází. Navrženými stavebními pracemi vznikne 12 bytových jednotek. 

 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

stavby 

 

Jedná se o novostavbu bytového domu a čtyřech podlažích. Objekt je podsklepený a má 

plochou střechu. V suterénu se nacházejí nebytové prostory, v 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou bytové 

jednotky typu 1+1, 2+1 a 3+1. Celkem 12 bytových jednotek. Konstrukční systém je zděný a 

stropy jsou zhotoveny z dutinových stropních panelů. Objemová kompozice a architektonické 

ztvárnění exteriéru odpovídá účelu a dispozičními uspořádání interiéru. Celkový vzhled 

budovy včetně viditelných doplňkových objektů (oplocení) je přizpůsoben vzhledu okolní 

zástavby a charakteru krajiny. 

 Dispoziční řešení jednotlivých podlaží je uvedeno ve výkresech půdorysů 1.PP, 1.NP, 2.NP 

a 3.NP.  

 

 

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

apod. 

 

 Plochy jednotlivých místnosti jsou uvedeny v tabulce účelu místnosti ve výkresech 

půdorysů 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP.  

  

 Zastavěná plocha celkem: 365,8 m2 

Obestavěný prostor:  4 294,5 m3 

Podlahová plocha:  1.PP – 287,2 m2 

     1.NP, 2.NP, 3.NP – 288,3 m2 

Podlahová plocha celkem: 1 152,1 m2 

 Výška objektu od upraveného terénu – cca 10,2 m 

 



  
  

Průčelí objektu jsou orientovány vůči světovým stranám na jih a západ. Všechny 

obytné místností a komunikační prostory jsou opatřeny okny. 

 

 

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

objektu a požadovanou životnost 

 

Základy - na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky 

zakládání jednoduché a nenáročné. Na upravenou základovou spáru se vybetonují základové 

pásy do připraveného bednění. Základové pásy budou z betonu třídy C16/20 a budou 

provedeny do hloubky 600 mm, pod schodištěm do hloubky 500 mm. Podkladní betony tl.150 

mm budou z betonu tř. C20/25 a jsou navrženy na zhutněný štěrkopísek o tl. 150 mm. 

 

Svislé konstrukce – obvodové zdivo o tl. 400 mm bude vyzděné z tvárnic 

POROTHERM 40 P+D na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné stěny 

budou provedeny z cihel POROTHERM 30 P+D. Nenosné stěny – příčky budou z cihel 

POROTHERM 11,5 P+D. Na všechny druhy zdiva bude použita malta POROTHERM TM. 

Nadpraží nad otvory v nosných stěnách budou provedeny z překladů POROTHERM 23.8. 

Kompletní specifikace viz příloha č.4 – Specifikace překladů.  

 

Vodorovné konstrukce - vodorovné stropní nosné konstrukce o tl. 265 mm jsou 

vytvořeny z betonových dutinových panelů s ocelovou výztuží Spiroll PPD 270 různých délek. 

Stropní panely budou uloženy na železobetonový věnec (pro obvodové stěny), délka uložení 

150 mm nebo na vnitřních stěnách tl. 300 mm a délka uložení nosníků 100 mm. 

Železobetonový monolitický věnec výšky 500 mm je navržen v rámci stropů všech podlaží.  

 

Schodiště - vnitřní schodiště je monolitické železobetonové, materiál beton C20/25, 

uložené na schodišťových stěnách. Jednotlivé schodišťové stupně budou rovněž monolitické  

a na ně bude provedena nášlapná vrstva z keramické dlažby. Schodiště je dvouramenné       

s 9 stupni v každém rameni a je opatřeno kovovým zábradlím se dřevěným madlem ve výšce 

900 mm. 

 

 

 



  
  

Zastřešení - střecha je plochá. Její nosnou část tvoří zmíněné nosníky Spiroll PPD 270. 

Spádová vrstva střechy je tvořená perlit betonem o tloušťce 80- 360 mm v závislosti na 

sklonu střešní plochy. Další vrstvu tvoří parozábrana Bitalbit S a na ni se nachází tepelná 

izolace – 2 ks desky Rigips EPS 150 o celkové tl. 120 mm. Nášlapnou vrstvu tvoří 

hydroizolační dvojvrství z pásů Bitagit S a Mineral Standart. Střecha je odvodněna do čtyř 

vpustí. Minimální sklon je 2°. Výlez na střechu se nachází nad podestou v 3.NP a je o 

rozměrech 1400 x 700 mm. 

 

Podlahy - Jednotlivé nášlapné povrchy jsou uvedeny v tabulce místností. Před 

provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. 

V objektu bude položena laminátová plovoucí podlaha, keramická dlažba a samonivelační 

stěrka v odstínech, které budou vybrány investorem při realizaci. Všechny finální vrstvy 

podlah budou provedeny na cementový potěr se samonivelační stěrkou. Materiál 

přechodových lišt bude určen při realizaci na základě vybrané dlažby. 

 

Povrchové úpravy - obvodové  stěny budou doplněny fasádním zateplovacím 

systémem ETICS Baumit s tl. izolantu 100 mm s probarvenou silikátovou omítkou. Výplně 

otvorů obvodového pláště budou dřevěná zasklená dvojsklem (koof. U=1,1W.m-1). Vnější 

úprava obvodových stěn je daná doplněným zateplením se systémovou venkovní omítkou. Vnitřní 

povrchy omítkou Porotherm Universal. V místnostech sociálního zařízení jsou navrženy obklady. 

Podlahy a stěny budou opatřeny pod obkladem 1x nátěrem  Aquafin (Schomburg). Hrany a kouty jsou 

doplněny lištami. Konstrukce stropů a podhledů jsou opatřeny tepelnou izolací a parotěsnou zábranou. 

Povrchová úprava všech vnitřních stěn a SDK obkladů a podhledů– malba Primalex plus.  

 

Izolace - Tepelné izolace stěn nacházejících se pod úrovní terénu budou provedeny 

z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm a nadzemní části z EPS tl. 100 mm. V podlahách bude 

použito desek STEPROCK ND, které mají rovněž funkci zvukové a kročejové izolace. 

Součástí střešního pláště jsou tepelněizolační desky Rigips EPS 150 o tl.120 mm. 

Hydroizolace spodní stavby - na pokladní vrstvu hladkou, bez nerovností, z prostého 

betonu se nataví folie FOALBIT AL S 40, jako vodorovná povlaková hydroizolace proti 

zvýšené zemní vlhkosti. Izolace bude prováděna dle návodu a veškeré spoje budou náležitě 

skontrolovány. Izolace v místnostech s mokrým provozem, je navržena hydroizolační stěrkou, 

která proběhne po celé výšce obkladu, tento bude lepen tmelem a bude vyspárována flexibilní 

spárovací hmotou. Izolace bude vytažena minimálně 300 mm nad terén. Izolace koupelny a soc. 



  
  

zařízení se provede nátěrem Aquafin 2K systém Schomburg. V podhledech nutno provést 

parozábranu.  

 

 Klempířské výrobky - Materiálem použitým pro klempířské práce budou pozinkované 

profilované plechy. Práce budou provedeny dle normy ČSN 73 3610. Provede se oplechování 

okapů a atiky. Voda ze střechy bude svedena do 4 střešních vpustí DN 150 mm. Kompletní 

specifikace viz příloha č.1 - Výpis klempířských výrobků. 

 

Truhlářské a zámečnické výrobky - Okna a dveře jsou dřevěné, dodávaný profil dle 

firmy GEUS. Kompletní specifikace viz příloha č.2 - Výpis truhlářských výrobků.  

Zámečnické výrobky se nacházejí na všech dveřích a v místě ukotvení madla zábradlí. 

Kompletní specifikace viz příloha č.3 - Výpis zámečnických výrobků.  

 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

 Součinitel prostupu tepla svislých obvodových konstrukcí je je U=0,21 W/m2K,  což splňuje 

podmínky U menší UN  na požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla (UN=0,38 W/m2K) 

venkovních stěn.  

  Pro střechy ploché a šikmé se sklonem do 45° je požadovaná hodnota součinitele 

prostupu tepla UN=0,24 W/m2K. Součinitel prostupu tepla střešního pláště je U=0,22 W/m2K. 

  Výplně otvorů, okna stavby budou osazeny rámy kde Ut = 1,3W/m2K. a výplň tvoří 

izolační dvojsklo, kde Uq = 1,1W/m2K.  

 

 

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

hydrogeologického průzkumu 

 

 V místě stavby byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Objekt je podsklepený 

a je založen na betonových základových pásech. Vzhledem k charakteru stavby se jedná o 

jednoduchou stavbu zakládanou v nenáročných základových podmínkách. Předpokládaná 

únosnost zeminy v základové spáře je Rdt=0,2 MPa. Rozměr základových pásů je odvozená od 

tohoto předpokladu. Pásy jsou navržené z prostého betonu tř. C 16/20. Prosákla povrchová voda 

bude od základů odváděna drenáží. 



  
  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní na životní prostředí a řešení 

případných negativních účinků 

 

 Jedná se o novostavbu bytového domu, který svým provozem nebude mít podstatný 

vliv na životní prostředí. Komunální odpad bude odkládán do popelnice a bude odvážen firmou 

k tomu určenou v pravidelných intervalech . 

 Objekt bude napojen na místní vodovod, kanalizace, plynovod a elektrické vedení. 

Vytápění objektu a přípravu TUV zajišťuje elektrický turbokotel. 

Obytné místnosti jsou přirozeně osvětleny a větrány. Místnosti sociálního zařízení a 

WC budou větrány i nuceně. 

 

 

h) Dopravní řešení 

 

Dopravně jsou pozemky  p.č.401, 404/1, napojeny přes ulici č.25 na místní 

komunikaci (pozemní komunikace III.třídy č.01152).  

 

 

i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

PD je vypracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj: 

- o obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/98 ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb 

a vyhlášky č. 502/2006Sb 

- dle nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

Výpis zámečnických výrobků 
 
 

POČET KS 

PODLAŽÍ 

O
Z

N
A
Č

E
N

Í 

POPIS 
ROZMĚRY 

(mm) 

1.
P

P
 

1.
N

P
 

2.
N

P
 

3.
N

P
 

C
E

LK
E

M
 

VRCHNÍ 
KOVÁNÍ 

ODSTÍN 

Z01 
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JEDNODÍLNÁ, 
JEDNOSTRANNÁ PRO DVEŘNÍ KŘÍDLA 
OTOČNÁ, PRAVÁ/LEVÁ 

800 x 1970 8L/10P 8L/13P 8L/13P 8L/13P 32L/49P 
DVEŘNÍ 

ZÁVĚSY, ZÁMEK 
OBYČEJNÝ 

HNĚDÁ 

Z02 
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ  DVOUDÍLNÁ, 
JEDNOSTRANNÁ PRO DVEŘNÍ 
KŘÍDLA OTOČNÁ, PRAVÁ/LEVÁ  

1650 x 1970 - 1L 
 
- 
 

- 1L 
DVEŘNÍ 

ZÁVĚSY, ZÁMEK 
OBYČEJNÝ 

HNĚDÁ 

Z03 
SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ 
Z OCELOVÝCH TRUBEK Ø 20  
A TENKOSTĚNNÝCH POFILŮ 

900 x 2700 2 2 2 2 8 - ŽLUTÁ 

 
Poznámka: L-levé, P-pravé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
  

 

Výpis klempířských výrobků 
 
 
MATERIÁL POZINKOVANÁ OCEL TL.PLECHU 1,5 mm (PLATÍ PRO POLOŽKY Z PLECHU) 
 

ČÍSLO 

POLOŽKY 
POPIS A TECHNICKÁ DATA 

ROZVINUTÁ 

ŠÍŘKA (mm) 

M
N

O
Ž

S
T

V
Í 

JE
D

N
O

T
K

A
 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

BAREVNÝ ODSTÍN 

K01– K04 

VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH 

DÉLKY 1010 mm 

DÉLKY 1510 mm 

DÉLKY 1760 mm 

DÉLKY 2010 mm 

260 

 

6 

12 

6 

27 

 

ks 

ks 

ks 

ks 

2 x NÁTĚR 

ANTIKOROZNÍ HNĚDOU 

BARVOU 

K 05 
VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH 

DÉLKY 1010 mm 
240 17 ks 

2 x NÁTĚR 

ANTIKOROZNÍ HNĚDOU 

BARVOU 

K 06 OPLECHOVÁNÍ ATIKY 700 90 m 

2 x NÁTĚR 

ANTIKOROZNÍ 

ČERVENOU BARVOU 

K 07 STŘEŠNÍ VPUSŤ Ø 150 mm 315 56 m 
BEZ POVRCHOVÉ 

ÚPRAVY 

K 08 
OPLECHOVÁNÍ KOLEM 

VÝLEZU NA STŘECHU 
30 3,5 m 

2 x NÁTĚR 

ANTIKOROZNÍ 

ČERVENOU BARVOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 
 
 

Výpis truhlá řských výrobků 
Počet ks 

Podlaží Ozn Popis 
Rozměry 

(mm) 
1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 

Celkem Kování 

D 01  Jednokřídlé dřevěné vstupní dveře plné 800 x 1970 - 1L, 3P 1L, 3P 1L, 3P 3L, 9P 
Dveře s cylindrickým 

zámkem, zárubeň 
ocelová jednodílná

D 02 
Jednokřídlé interiérové dveře z 1/3 prosklené 
z odlehčené dveřovky 

800 x 1970 - 4L, 1P 4L, 1P 4L, 1P 12L, 3P 
Dveře s cylindrickým 

zámkem, zárubeň 
ocelová jednodílná

D 03 
Jednokřídlé interiérové dveře plné z odlehčené 
dveřovky 

800 x 1970 - 2L, 9P 2L, 9P 2L, 9P 6L, 27P 
Dveře s dózickým 
zámkem, zárubeň 
ocelová jednodílná

D 04 
Jednokřídlé interiérové dveře z 2/3 prosklené 
z odlehčené dveřovky 

800 x 1970 1L 1L 1L 1L 4L 
Dveře s dózickým 
zámkem, zárubeň 
ocelová jednodílná

D 05 Dvoukřídlé dřevěné vstupní dveře z 1/3 prosklené 1650 x 1970 - 1P - - 1P 
Dveře s cylindrickým 

zámkem, zárubeň 
ocelová jednodílná

D 06 
Jednokřídlé interiérové dveře plné z odlehčené 
dveřovky 

800 x 1970 
7L, 
10P 

- - - 7L, 10P 
Dveře s dózickým 
zámkem, zárubeň 
ocelová jednodílná

O 01 Dřevěné 1-křídlé okno sklápěcí a otevíravé 1000 x 1250 - 2 2 2 6 
Závěsy pro sklápění a 
otáčení – jazýčkový 

uzávěr 

O 02 Dřevěné 2-křídlé okno sklápěcí a otevíravé 1500 x 1250 - 4 4 4 12 
Závěsy pro sklápění a 
otáčení – jazýčkový 

uzávěr 

O 03 Dřevěné 2-křídlé okno sklápěcí a otevíravé 1750 x 1250 - 2 2 2 6 
Závěsy pro sklápění a 
otáčení – jazýčkový 

uzávěr 

O 04 Dřevěné 2-křídlé okno sklápěcí a otevíravé 2000 x 1250 - 9 9 9 27 
Závěsy pro sklápění a 
otáčení – jazýčkový 

uzávěr 

O 05 Dřevěné 1-křídlé okno sklápěcí a otevíravé 1000 x 1000 17 - - - 17 
Závěsy pro sklápění a 
otáčení – jazýčkový 

uzávěr 
 
Poznámka: L-levé, P-pravé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet sestav 

Podlaží 

O
zn

ač
en

í Náčrtek 
(sklopený řez) 

Výrobní rozměry v 
mm 

Popis konstrukce 
(označení) 

kusů v sestavě 

D
él

ka
 (

m
m

) 

U
lo

že
ní

 
(m

m
) 

S
vě

tlo
st

 
(m

m
) 

S 1 2 3 C
el

ke
m

 

P1 1500 200 1100 1 1 1 1 4 

P2 1250 125 1000 8 5 5 5 23 

P6  

PTH překlad 
23,8 

4 ks v sestavě 
3000 250 2500 0 2 2 2 6 

P3 1250 125 1000 17 2 2 2 23 

P4 1750 125 1500 - 4 4 4 12 

P5 2250 250 1750 - 3 2 2 7 

P7  N
os

né
 P

or
ot

he
rm

 pře
kl

a
dy

 

PTH překlad 
23,8 

4 ks v sestavě 
EPS tl.80 mm  

na straně 
exteriéru 2500 250 2000 - 10 10 10 10 
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1. Úvodní informace 
 

Tato technická zpráva pojednává o tepelně technickém posouzení konstrukcí budovy, jejíž 

výstavba je tématem mé diplomové práce. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený bytový dům 

s 1 podzemním a 3 nadzemními podlažími s plochou střechou. Konstrukční systém je stěnový 

z tvárnic typu Porotherm P+D s kontaktním zateplovacím systémem ETICS Baumit. Tepelně 

technické posouzení bylo vypočteno pomocí počítačových programů Teplo 2009 a AREA 

2009 a týká se těchto konstrukcí:  

• obvodová stěna  

• podlaha na terénu 

• střešní plášť  

 

Pro tyto konstrukce bude posouzena: 

1. Hodnota součinitele prostupu tepla U [W.m-2.K-1] -  U ≤ UN [W.m-2.K -1],  

kde UN [ W.m-2.K-1] je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla  

(viz ČSN 73 5040 - 2). 

 

2. Hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu -  fRsi ≥ f Rsi,N [-], kde f Rsi,N [-] je 

požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu (viz ČSN 73 

5040 - 2). 

3. Hodnota kondenzace vodní páry uvnitř střešního pláště -  M c = 0, Mc ≤ Mc,N,       

M c < Mev, kde Mc [kg.m-2.rok-1] je množství zkondenzované vodní páry,                             

Mc,N = 0,10 kg.m-2.rok-1 nebo 3% plošné hmotnosti materiálu,                           

resp. Mc ≤ Mc,N = 0,50 kg.m-2.rok-1 nebo 5% plošné hmotnosti materiálu                  

a Mev [kg.m-2.rok-1] - množství vypařitelné vodní páry. 

 

 

 

 

 



  
  

 

2. Skladby posuzovaných konstrukcí 

Obvodová stěna - popis vrstev Tloušťka (mm) 
Vnitřní omítka Porotherm Universal 10 
Tvárnice Porotherm 40 P+D 400 
Lepící stěrka 3 
Pěnový polystyren EPS-F 100 
Lepící stěrka s vyztuženou sítí 5 
Základ pro omítky 2 
Probarvená silikátová omítka 3 

 Tab.1 – Skladba obvodové stěny 

 

Podlaha na terénu - popis vrstev Tloušťka (mm) 
Samonivelační cementová stěrka 10 
Betonová mazanina 50 
Separační vrstva 4 
Tepelná izolace pro podlahy Rockwool 120 
Hydroizolace Sklodek 40 Mineral 4 
Podkladní beton 150 
Štěrkopísek 100 

 Tab.2 – Skladba podlahy na terénu  

 

Střešní plášť - popis vrstev Tloušťka (mm) 
Vnitřní omítka Porotherm Universal 10 
Stropní panel Spiroll PPD 270 265 
Perlitbeton 80 
Parozábrana – Bitalbit S 3,5 
Tepelná izolace Rigips EPS 150 120 
Podkladní hydroizolace Bitagit S 4 
Hydroizolca Bitagit 40 Mineral 3,5 

 Tab.3 – Skladba střešního pláště 

Pozn.: skladba směrem od interiéru k exteriéru. 

 



  
  

3. Tepelně technické posouzení – výstup z programu TEPLO 2009 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Obvodová stěna 
 Zpracovatel :  Marek Pindór 
 Zakázka :  FAST 
 Datum :  8.11.2010 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Porotherm 40 P   0.4000    0.1500   960.0    800.0         7.0   0.0000 
  3  Baumit lep. st   0.0030    0.8000   920.0   1300.0        50.0   0.0000 
  4  Baumit open EP   0.1000    0.0410  1270.0     16.0        10.0   0.0000 
  5  Baumit lep. st   0.0050    0.8000   920.0   1300.0        50.0   0.0000 
  6  Baumit ušlecht   0.0020    0.8000   920.0   1700.0        12.0   0.0000 
  7  Baumit open st   0.0030    0.7000   920.0   1700.0        19.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

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

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 



  
  

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.63 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.209 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       3594.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.79 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.949 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.4   0.949    59.4 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.5   0.949    61.7 
    3    15.5   0.707    12.1   0.509    19.7   0.949    61.5 
    4    15.8   0.615    12.4   0.338    20.0   0.949    61.7 
    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.2   0.949    64.3 
    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.4   0.949    66.9 
    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.5   0.949    68.2 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.4   0.949    67.7 
    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.2   0.949    64.5 
   10    15.9   0.598    12.5   0.301    20.0   0.949    61.9 
   11    15.5   0.699    12.1   0.494    19.7   0.949    61.4 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.5   0.949    62.0 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   19.0   18.9    1.4    1.4  -14.7  -14.7  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1296    539    498    228    160    154    138 
 p,sat [Pa]:   2191   2179    675    673    170    169    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.5009    0.5130   3.779E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.042 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       5.672 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 



  
  

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 40 P+D na maltu lehk  0,400       0,150  7,0 
   3  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   4  Baumit open EPS-F  0,100       0,041  10,0 
   5  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,005       0,800  50,0 
   6  Baumit ušlechtilá omítka speci  0,002       0,800  12,0 
   7  Baumit open struktur. omítka (  0,003       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,048 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit open EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0416 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,6720 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Marek Pindór 
 Zakázka :  FAST 
 Datum :  25.11.2010 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :  
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Stomix AlfaFOR   0.0100    0.7800   840.0   1750.0        45.0   0.0000 
  2  Beton hutný 1   0.0500    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  3  IPA 500 SH   0.0035    0.2100  1470.0   1100.0     17100.0   0.0000 
  4  Rockwool Stepr   0.1200    0.0430   840.0    100.0         3.0   0.0000 
  5  Sklodek 40 Sta   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  6  Beton hutný 2   0.1500    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  7  Štěrkopísek   0.1000    2.0000  1010.0   2000.0        50.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

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

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.05 m2K/W 



  
  

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.311 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        105.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.5 h 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.48 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.9   0.969    57.8 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.9   0.969    60.1 
    3    15.5   0.707    12.1   0.509    20.1   0.969    60.2 
    4    15.8   0.615    12.4   0.338    20.2   0.969    60.7 
    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.4   0.969    63.7 
    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.5   0.969    66.5 
    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.5   0.969    68.0 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.5   0.969    67.4 
    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.4   0.969    64.0 
   10    15.9   0.598    12.5   0.301    20.2   0.969    61.1 
   11    15.5   0.699    12.1   0.494    20.1   0.969    60.1 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.9   0.969    60.4 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     6-7     e 
         

 tepl.[C]:   19.5   19.3   18.9   18.7  -12.5  -12.7  -14.0  -14.6 
 p [Pa]:   1334   1332   1328   1063   1061    174    161    138 
 p,sat [Pa]:   2263   2243   2180   2155    207    203    181    172 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.1835    0.1835   3.597E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.027 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.029 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza ční zóna č.  1 
  Hranice kondenza ční zóny  Akt.kond./vypa ř.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  10   0.1835    0.1835   4.47E-0010     0.0012 
  11   0.1835    0.1835   1.53E-0009     0.0052 
  12   0.1835    0.1835   2.25E-0009     0.0112 
   1   0.1835    0.1835   2.32E-0009     0.0174 
   2   0.1835    0.1835   2.26E-0009     0.0229 



  
  

   3   0.1835    0.1835   1.63E-0009     0.0272 
   4   0.1835    0.1835   6.24E-0010     0.0289 
   5   0.1835    0.1835  -6.11E-0010     0.0272 
   6   0.1835    0.1835  -1.51E-0009     0.0233 
   7   0.1835    0.1835  -1.99E-0009     0.0180 
   8   0.1835    0.1835  -1.82E-0009     0.0131 
   9   0.1835    0.1835  -6.90E-0010     0.0113 
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0289 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 
 STOP, Teplo 2009 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Stomix AlfaFORM SCE  0,010       0,780  45,0 
   2  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   3  IPA 500 SH  0,0035       0,210  17100,0 
   4  Rockwool Steprock ND  0,120       0,043  3,0 
   5  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   6  Beton hutný 2  0,150       1,300  20,0 
   7  Štěrkopísek  0,100       2,000  50,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,144 kg/m2,rok (materiál: Sklodek 40 Standard Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0289 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 Název úlohy :  Střecha 
 Zpracovatel :  Marek Pindór 
 Zakázka :  FAST 
 Datum :  9.11.2010 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :  
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Dutinový panel   0.2650    1.2000   840.0   1200.0        23.0   0.0000 
  3  Perlitbeton 2   0.0800    0.1300  1150.0    450.0        11.0   0.0000 
  4  Asfaltový nátě   0.0000    0.2100  1470.0   1400.0       280.0   0.0000 
  5  Bitalbit S   0.0035    0.2100  1470.0   1140.0    300000.0   0.0000 
  6  Rigips EPS 150   0.1200    0.0350  1270.0     25.0        30.0   0.0000 
  7  Bitagit S   0.0035    0.2100  1470.0   1235.0     14400.0   0.0000 
  8  Bitagit 40 Min   0.0040    0.2100  1470.0   1300.0     35000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

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

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.33 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.224 W/m2K 
 



  
  

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.6E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        295.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.9 h 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.4   0.946    59.7 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.5   0.946    61.9 
    3    15.5   0.707    12.1   0.509    19.7   0.946    61.7 
    4    15.8   0.615    12.4   0.338    19.9   0.946    61.8 
    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.2   0.946    64.3 
    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.4   0.946    66.9 
    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.4   0.946    68.2 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.4   0.946    67.7 
    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.2   0.946    64.6 
   10    15.9   0.598    12.5   0.301    20.0   0.946    62.1 
   11    15.5   0.699    12.1   0.494    19.7   0.946    61.6 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.5   0.946    62.2 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     6-7    7-8     e 
         

 tepl.[C]:   18.7   18.6   16.9   12.1   12.1   12.0  -14.4  -14.5  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1334   1328   1327   1327    324    320    272    138 
 p,sat [Pa]:   2152   2139   1921   1414   1414   1402    174    172    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4785    0.4785   1.814E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.010 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza ční zóna č.  1 
  Hranice kondenza ční zóny  Akt.kond./vypa ř.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  12   0.4785    0.4785   1.17E-0011     0.0000 
   1   0.4785    0.4785   3.77E-0011     0.0001 
   2   0.4785    0.4785   1.55E-0011     0.0002 
   3    ---       ---    -6.66E-0011     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   



  
  

   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0002 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 STOP, Teplo 2009 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Dutinový panel  0,265       1,200  23,0 
   3  Perlitbeton 2  0,080       0,130  11,0 
   4  Asfaltový nátěr 2x  0,000       0,210  280,0 
   5  Bitalbit S  0,0035       0,210  300000,0 
   6  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,120       0,035  30,0 
   7  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   8  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0004 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0100 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 
 



  
  

 
 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2009 
 
 Název úlohy :  Atika                          
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Marek Pindór                   
 Zakázka :  FAST                           
 Datum :  25.11.2010      
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     70 
 Počet vodorovných os:     93 
 Počet prvků:  12696 
 Počet uzlových bodů:   6510 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
 0.00000 0.02500 0.05000 0.07500 0.10000 0.11563 0.13125 0.14688 0.16250 0.17813  
 0.19375 0.20938 0.22500 0.24063 0.25625 0.27188 0.28750 0.30313 0.31875 0.33438  
 0.35000 0.37500 0.38750 0.39375 0.40000 0.40400 0.40900 0.41400 0.42400 0.44400  
 0.46400 0.47400 0.48400 0.49200 0.50000 0.51316 0.52631 0.55263 0.57894 0.60525  
 0.63156 0.65788 0.68419 0.71050 0.73681 0.76313 0.78944 0.81575 0.84206 0.86838  
 0.89469 0.92100 0.94731 0.97363 0.99994 1.02625 1.05256 1.07888 1.10519 1.13150  
 1.15781 1.18413 1.21044 1.23675 1.26306 1.28938 1.31569 1.32884 1.34200 1.35000  
  
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
 0.00000 0.03125 0.06250 0.09375 0.12500 0.15625 0.18750 0.21875 0.25000 0.27938  
 0.30875 0.33813 0.36750 0.39688 0.42625 0.45563 0.48500 0.50156 0.51813 0.53469  
 0.55125 0.56781 0.58438 0.60094 0.61750 0.63406 0.65063 0.66719 0.68375 0.70031  
 0.71688 0.73344 0.75000 0.77188 0.79375 0.81563 0.83750 0.85938 0.88125 0.90313  
 0.92500 0.94688 0.96875 0.99063 1.01250 1.03438 1.05625 1.07813 1.08906 1.09453  
 1.10000 1.10400 1.11119 1.11838 1.13275 1.16150 1.19025 1.20463 1.21181 1.21900  
 1.22400 1.23200 1.24819 1.26438 1.29675 1.32913 1.36150 1.39388 1.42625 1.45863  
 1.49100 1.52338 1.55575 1.58813 1.62050 1.65288 1.68525 1.71763 1.75000 1.77450  
 1.78675 1.79288 1.79594 1.79747 1.79900 1.80000 1.80150 1.80300 1.80600 1.81200  
 1.82400 1.83700 1.85000  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y 2 
 

    1  Baumit EPS-F        0.041     0.041        40        40    1    5    1   79 
    2  Porotherm 40 P+     0.150     0.150     7.000     7.000    5   35    1    9 
    3  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29    5   35    9   17 
    4  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29    5   21   17   33 
    5  Dutinový panel      1.200     1.200        23        23   21   70   17   33 
    6  Porotherm 30 P+     0.250     0.250     8.000     8.000    5   25   33   79 
    7  Baumit EPS-F        0.041     0.041        40        40    1   25   79   86 
    8  Perlitbeton 1       0.091     0.091     9.000     9.000   25   70   33   51 
    9  Bitalbit S          0.210     0.210    300000    300000   25   26   51   86 
   10  Bitalbit S          0.210     0.210    300000    300000   25   70   51   52 
   11  Rigips EPS 150      0.035     0.035        70        70   26   70   52   61 
   12  Baumit EPS-F        0.041     0.041        40        40   26   33   60   85 
   13  Dřevo měkké (to     0.180     0.180       157       157    1   35   86   93 



  
  

   14  Bitagit 40 Mine     0.210     0.210     35000     35000   33   34   61   91 
   15  Bitagit 40 Mine     0.210     0.210     35000     35000   33   69   61   62 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [ kPa]  h,p [s/m] 
     1      1     93    -15.00        0.13      0.14     20.00 
     2     93   3255    -15.00        0.13      0.14     20.00 
     3   3163   3179     20.60        0.13      1.33     10.00 
     4   3179   6434     20.60        0.13      1.33     10.00 
     5   3038   6386    -15.00        0.13      0.14     20.00 
     6   3130   3160    -15.00        0.13      0.14     20.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 TEPLOTY (ve stupních Celsia) :  
 
  

    70    69    68    67    66    65    64    63    62    61   
  
 69               -14.75    -14.67    -14.20    -13.73 
 68               -14.72    -14.64    -14.11    -13.58 
 67               -14.68    -14.59    -14.00    -13.41 
 66               -14.64    -14.53    -13.87    -13.21 
 65               -14.58    -14.46    -13.69    -12.93 
 64               -14.47    -14.32    -13.40    -12.50 
 63               -14.37    -14.19    -13.12    -12.12 
 62   -14.46    -14.46    -14.44    -14.39    -14.35    -14.28    -14.24    -13.99    -12.62    -11.52 
 61   -14.31    -14.30    -14.28    -14.22    -14.16    -14.07    -13.98    -13.59    -12.13    -11.07 
 60   -13.72    -13.71    -13.67    -13.58    -13.48    -13.32    -13.13    -12.72    -11.69    -10.74 
 59   -12.87    -12.85    -12.80    -12.67    -12.53    -12.29    -12.04    -11.64    -10.90    -10.13 
 58   -12.03    -12.01    -11.94    -11.78    -11.61    -11.33    -11.07    -10.71    -10.13     -9.50 
 57   -10.35    -10.32    -10.24    -10.04     -9.85     -9.58     -9.35     -9.07     -8.67     -8.23 
 56    -7.00     -7.00     -6.95     -6.80     -6.67     -6.49     -6.36     -6.21     -6.01     -5.78 
 55    -3.70     -3.74     -3.76     -3.73     -3.69     -3.64     -3.60     -3.55     -3.49     -3.43 
 54    -2.05     -2.13     -2.19     -2.23     -2.23     -2.24     -2.24     -2.24     -2.24     -2.24 
 53    -1.23     -1.32     -1.40     -1.48     -1.51     -1.54     -1.56     -1.58     -1.61     -1.64 
 52    -0.41     -0.52     -0.62     -0.73     -0.78     -0.84     -0.88     -0.92     -0.97     -1.04 
 51    -0.33     -0.44     -0.55     -0.66     -0.71     -0.77     -0.81     -0.85     -0.91     -0.98 
 50    -0.09     -0.21     -0.32     -0.44     -0.50     -0.57     -0.61     -0.66     -0.72     -0.79 
 49     0.15      0.03     -0.09     -0.22     -0.29     -0.36     -0.41     -0.46     -0.53     -0.61 
 48     0.63      0.50      0.37      0.22      0.14      0.06      0.01     -0.05     -0.13     -0.22 
 47     1.60      1.45      1.29      1.11      1.02      0.92      0.85      0.78      0.69      0.59 
 46     2.57      2.40      2.22      2.02      1.91      1.80      1.72      1.65      1.55      1.44 
 45     3.54      3.36      3.16      2.94      2.82      2.70      2.62      2.54      2.43      2.32 
 44     4.53      4.33      4.12      3.88      3.75      3.62      3.53      3.45      3.33      3.22 
 43     5.53      5.32      5.09      4.84      4.70      4.56      4.47      4.38      4.26      4.14 
 42     6.54      6.32      6.07      5.81      5.67      5.52      5.43      5.33      5.21      5.08 
 41     7.56      7.33      7.08      6.80      6.65      6.50      6.40      6.30      6.17      6.04 
 40     8.60      8.36      8.09      7.81      7.65      7.49      7.39      7.29      7.16      7.02 
 39     9.64      9.40      9.13      8.83      8.68      8.51      8.41      8.30      8.17      8.02 
 38    10.71     10.45     10.18      9.88      9.72      9.55      9.44      9.33      9.19      9.05 
 37    11.78     11.53     11.24     10.94     10.78     10.60     10.50     10.39     10.25     10.10 
 36    12.87     12.61     12.33     12.02     11.85     11.68     11.57     11.46     11.32     11.17 
 35    13.98     13.72     13.43     13.12     12.96     12.78     12.67     12.56     12.42     12.27 
 34    15.10     14.83     14.55     14.24     14.07     13.90     13.80     13.69     13.55     13.40 
 33    16.23     15.97     15.68     15.37     15.21     15.04     14.94     14.83     14.70     14.56 
 32    16.30     16.04     15.75     15.44     15.28     15.12     15.01     14.90     14.77     14.63 
 31    16.38     16.11     15.83     15.52     15.36     15.19     15.09     14.98     14.85     14.71 
 30    16.47     16.20     15.92     15.61     15.45     15.28     15.18     15.07     14.94     14.80 
 29    16.56     16.30     16.01     15.70     15.54     15.38     15.28     15.17     15.04     14.90 
 28    16.66     16.40     16.11     15.81     15.65     15.48     15.38     15.27     15.14     15.01 
 27    16.77     16.51     16.22     15.92     15.76     15.59     15.49     15.39     15.25     15.12 
 26    16.89     16.63     16.34     16.04     15.88     15.71     15.61     15.50     15.37     15.23 
 25    17.02     16.76     16.47     16.16     16.00     15.83     15.73     15.63     15.49     15.36 
 24    17.16     16.90     16.61     16.30     16.14     15.97     15.86     15.75     15.62     15.48 
 23    17.30     17.05     16.76     16.45     16.28     16.11     16.00     15.89     15.75     15.61 
 22    17.46     17.21     16.92     16.60     16.43     16.25     16.14     16.03     15.89     15.74 



  
  

 21    17.63     17.38     17.10     16.77     16.59     16.41     16.29     16.18     16.03     15.88 
 20    17.81     17.57     17.28     16.95     16.77     16.57     16.45     16.33     16.17     16.02 
 19    18.01     17.77     17.49     17.15     16.95     16.74     16.61     16.48     16.32     16.15 
 18    18.22     18.00     17.73     17.38     17.17     16.92     16.77     16.63     16.46     16.29 
 17    18.44     18.24     17.99     17.66     17.43     17.09     16.92     16.77     16.58     16.41 
 16              17.14     17.01     16.87     16.70     16.53 
 15              17.22     17.09     16.96     16.80     16.64 
 14              17.30     17.17     17.05     16.89     16.73 
 13              17.38     17.25     17.13     16.97     16.81 
 12              17.45     17.33     17.21     17.05     16.89 
 11              17.54     17.42     17.29     17.14     16.98 
 10              17.65     17.53     17.41     17.24     17.07 
  9              17.93     17.74     17.57     17.37     17.17 
  8              19.47     19.04     18.68     18.29     17.94 
  7           
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:  
 
 Prost ředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.t ok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.13   84  -14.98     -16.02738       0.45021 
    2   20.6        0.13   50   17.09      16.02694       0.45019 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZAC E: 
 
 Prost ředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [ %]  T,min [C] 
    1  -16.87   -14.98   1.000  ne     ---     --- 
    2    9.81    17.09   0.902  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0004 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     32.0543 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 STOP, Area 2009 

 
 
 



  
  

 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Atika                          
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,902 
  

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

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

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

4. Vyhodnocení výsledků 

 

Požadované 

hodnoty UN 

Doporučené 

hodnoty UN 

Vypočtená 

hodnota U Typ konstrukce 

[W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] 

Vyhodnocení 

Obvodová stěna 0,38 0,25 0,21 Vyhovuje 

Podlaha na 

terénu 
0,60 0,40 0,31 Vyhovuje 

Střešní plášť 0,24 0,16 0,22 Vyhovuje 

 

Tab.4: Tabulka hodnot UN 

 

 

5. Závěr 

 

 Posouzení navržených konstrukcí a jednotlivých skladeb vyhovělo normovým 

požadavkům na součinitel prostupu tepla U, teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi a 

kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce Mc. Tyto konstrukce tedy můžou být použity pro 

výstavbu a budou splňovat závažné požadavky na stavby, které se týkají úspory energie a 

ochrany tepla.  
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1. OBECNÉ INFORMACE 

 

1.1 Účel dokumentu 
 

Tento technologický postup provádění zděných konstrukcí je součástí diplomové práce, 

kterou jsem dostal k vypracování. Budu v něm popisovat vzorový postup zdění svislých 

konstrukcí v 1.NP v navrženém objektu, tedy bytovém domě umístěným v obci               Mosty 

u Jablunkova. Zdění budu provádět z tvárnic Porotherm P+D, tloušťek 400, 300 a 115 mm, na 

tepelně-izolační maltu Porotherm TM. Dosažené výsledky, tedy přede vším vlastní postup a 

kontrola provádění, by měly sloužit pro správný a realizovatelný návrh zdění stěnových 

konstrukcí ze systému Porotherm. 

 

1.2 Informace o stavbě 
 

Jedná se o volně stojící objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím o 12 

bytových jednotkách. Budova je situována do relativně rovného terénu viz.výkres č.02 - 

Situace. Objekt je zděný, obvodové stěny jsou provedeny z cihel Porotherm P+D 40 s tepelnou 

izolací tl. 100 mm, vnitřní nosné zdivo je z cihel Porotherm P+D 30, příčky jsou z příčkovek 

Porotherm P+D 11,5. Stropy jsou tvořeny dutinovými panely Spiroll PPD 270 uložené na 

železobetonovém věnci. Konstrukční výška podlaží je 3,00 m a světlá výška činí 2,635 m. 

Objekt má plochou střechu a hydroizolační vrstvu tvoří pásy Bitagit S 40 Mineral. Na pozemek, 

na kterém se tato stavba nachází, vede příjezdová cesta z místní komunikace ze silnice III. třídy 

č.01152. Konstrukční výška podlaží je 3,00 m a světlá výška činí 2,635 m.  

 

1.3 Informace o staveništi 
 

Staveniště se nachází v obci Mosty u Jablunkova a sousedí s pozemní komunikací III. 

třídy č.01152 vedoucí touto obcí. Parcela pro předpokládanou výstavbu – č. 404, tvoří 

zemědělská půda. Výškopisná poloha je v úrovni podlahy 1.NP ±0,000=452,500 m. 

Staveniště bude oploceno mobilním drátěným plotem (plotový dílec 2,5 x 2,0 m, váha 17 kg; 

betonová nosná patka o rozměrech 14 x 20 x 60 cm a váze 27 kg). Součástí zařízení staveniště 

bude panelová jednosměrná komunikace a manipulační panelová plocha pro montáž 

věžového jeřábu viz.výkres č.15 - Zařízení staveniště. 



  
  

2. MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

 

Nosný systém tvoří cihly Porotherm 40 P+D a Porotherm 30 P+D. Pro zdění příček jsou 

použity cihly Porotherm 11,5 P+D. Zdící materiál bude skladován přímo na staveništi 

v původním ochranném balení na zpevněné a odvodněné skládce tak, že zde bude skladován 

materiál pouze pro vyzdění jednoho patra. Jako zdící malta bude použita maltová směs 

Porotherm TM a bude skladován v silu. Malta bude dopravována na místo spotřeby v kolečkách, 

v případě zdění z pracovní plošiny v truhlících vezených na kolečku a posléze vyzvednutých na plošinu. 

Materiál bude uložen ve vzdálenosti min. 600 mm od zděné stěny. 

 

DODÁVKU MATERIÁLU BUDE PŘEJÍMAT STAVBYVEDOUCÍ VE SPOLUPRÁCI 

SE STAVEBNÍM DOZOREM (OSOBA POVĚŘENÁ INVESTOREM). 

STAVBYVEDOUCÍ JE POVINEN ZKONTROLOVAT PŘI PŘEJÍMCE ZBOŽÍ JEHO 

KVALITU A MNOŽSTVÍ DLE DODACÍHO LISTU. O PŘEVZETÍ DODÁVEK 

MATERIÁLU BUDE UVEDEN ZÁZNAM     VE STAVEBNÍM DENÍKU.  

 

           

Tab.1 – Porotherm P+D 40          

 

 

 

 

Obecné informace Spotřeba na 1.NP 

Materiál: Porotherm 40 P+D Plocha zdí: 127,375 m2 

Rozměry: 400/247/238 mm Hmotnost zdiva: 38,2 t 

Spotřeba cihel: 16 ks/m2 Počet tvárnic: 2 038 ks 

Spotřeba malty: 38 l/m2 Počet palet: 34 ks 

Kusů na paletě: 60 ks/pal Objem malty: 4 841 l 



  
  

           

Tab.2 – Porotherm P+D 30          

           

Tab.3 – Porotherm P+D 11,5          

 

Obecné informace Spotřeba na 1.NP 

Materiál: Porotherm 30 P+D Plocha zdí: 110,5 m2 

Rozměry: 300/247/238 mm Hmotnost zdiva: 27,6 t 

Spotřeba cihel: 16 ks/m2 Počet tvárnic: 1768 

Spotřeba malty: 28 l/m2 Počet palet: 23 

Kusů na paletě: 80 ks/pal Objem malty: 3 094 l 

Obecné informace Spotřeba na 1.NP 

Materiál: Porotherm 11,5 P+D Plocha zdí:  

Rozměry: 11.5/497/238 mm Hmotnost zdiva:  

Spotřeba cihel: 8 ks/m2 Počet tvárnic:  

Spotřeba malty: 11 l/m2 Počet palet:  

Kusů na paletě: 96 ks/pal Objem malty:  



  
  

 

  

Tab.4 – Překlady Porotherm 

 

3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 

Skládky zdícího materiálu budou umístěny v prostoru staveniště a budou vyvýšené nad okolní 

terén min. 200 mm, zpevněny vrstvou štěrkopísku o tl. 100 mm a odvodněny. Na staveništi 

budou umístěny stavební buňky pro potřeby pracovníků a uzamykatelný sklad. Prostor staveniště 

bude osvětlen pomocí prostředků prováděcí stavební firmy. Rozvod elektrické energie bude 

zabezpečen pomocí rozvodné skříně, která bude napojena na přivedené elektrické vedení z místní 

sítě. Rozvod vody bude napojen na veřejnou vodovodní síť a kanalizace pomocí kanalizační 

přípojky na uliční kanalizační řád. Napojení objektu na inženýrské sítě bude provedeno dle 

výkresu Zařízení staveniště. Zdění bude provádět stejná dodavatelská firma, která prováděla 

základy a zemní práce. Důležitá je kontrola těch konstrukcí, které budou zakryté. Práce se 

nezačnou provádět dříve, než dosáhnou železobetonové věnce potřebné pevnosti, tvrdosti a 

únosnosti, kontrolu jejich kvality provede stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem. Tato 

kontrola bude opět zapsána ve stavebním deníku. 

 

 

 

Označení 
Tloušťka zdiva 

[mm] 

Počet ks v 

sestavě 
Typ 

Délka překladu 

[mm] 
Kusů 

P3 400 4 23,8 1250 2 

P4 400 4 23,8 1750 4 

P5 400 4 23,8 2250 3 

P7 400 4 23,8 2500 10 

P2 300 4 23,8 1250 6 

P8 300 4 23,8 1500 1 

P6 300 4 23,8 3000 2 

P1 115 1 11,5 1250 15 



  
  

3.1 ZDĚNÍ ZA NÍZKÝCH TEPLOT 

 

Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou nižší než + 

5 º C nebo při poklesu teploty pod 0 º C. Při zdění za nízkých teplot se sledují teploty prostředí, 

malty, zdících prvků a povrchu uloženého zdiva. Zdící prvky musí být vždy chráněny proti 

provlhnutí (déšť, sníh, apod.). 

 

Teplotní úrovně: 
 

• Klesne-li teplota pod + 5 º C – k výrobě malty přednostně použít mletého vápna 

maximálně 3 měsíce starého a ohřát vodu na 60 º C. 

 

• Klesne-li teplota pod 0 º C – ohřát záměsovou vodu, použít maltu o jeden stupeň vyšší, 

použít ohřívané kamenivo, použít přísady a příměsi ovlivňující vlastnosti malty. 

 

• Klesne-li teplota pod - 5 º C – ohřát i drobné kamenivo (maximálně na 60 º C) pro výrobu 

malty, prodloužit dobu mísení až na její dvojnásobek za normálních teplot, teplota malty 

těsně před použitím zdění nesmí klesnout pod + 15 º C. 

Další zásady: 

 

• Povrch podkladu, na který se zdá musí mít minimálně teplotu + 10 º C. 

 

• Malty musí být zpracovány do 15 minut po jejich rozdělání. 

 

• Zdít bez přerušení a maltu rozlívat v malých záběrech, zdící prvky bez vlhčení            a 

nepoužívat řídkou maltu. 

 

• Pro výrobu malty je zakázáno použít zmrzlé kamenivo. 

 

• Zdící prvky musí být chráněny před atmosférickými vlivy vhodnými prostředky, nesmí 

být promrzlé ani přechlazené. 

 

• Při přerušení a ukončení prací musí být položené zdivo chráněno TI materiálem, dokud 

krychelná pevnost malty nedosáhne minimálně 50 % krychelné pevnosti odpovídající 

značce malty (provedení zkoušky). 

 



  
  

• Na zamrzlém nebo jinak znehodnoceném zdivu se nesmí vyzdívat. Části, které byly takto 

narušené je třeba vyměnit a opravit a nepoužívat rozmrazovacích solí. 

 

 

4. PRACOVNÍ POSTUP 

 

Práce budou započaty ihned po kontrole pevnosti železobetonových věnců ve 

výškové úrovni - 0,100 m. Zdění bude prováděno dle projektové dokumentace a rozděleno 

podle jednotlivých tloušťek tvárnic. Obvodové stěny budou vyzděny z tvárnic Porotherm 40 

P+D a vnitřní nosné stěny z tvárnic Porotherm 30 P+D na tepelně-izolační maltu Porotherm 

TM. 

 

4.1 Postup zdění do výšky 1,5 m 

Nejdříve budou vyzděny obvodové a vnitřní nosné zdi a to současně, aby mohla být 

dodržena vazba napojení zdí. Před začátkem zdění budou cementovou maltou vyrovnány 

případné nerovnosti (na povrchu pozedního věnce) a bude označena poloha zdí, která bude 

vyměřena metrem podle výkresové dokumentace a označena křídou na podklad. Označena bude 

rovněž poloha dveřních otvorů. Po vyměření budou osazeny cihly v rozích stěn. Nutné je dbát na 

správné směřování systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly budou spojeny pomocí 

provázku z vnější strany zdiva. Mezi rohové cihly budou dále podle provázku ukládány další 

cihly tak, aby do sebe systém per a drážek přesně zapadal. Přesná poloha cihel bude korigována 

pomocí gumové paličky. Celá první vrstva včetně rohových cihel bude uložena do vrstvy vápeno-

cementové malty tl. 10 mm, která bude nanesena v celé šířce zdiva. Styčné spáry budou suché - 

bez malty.  

Další vrstvy cihel budou u obvodových zdí ukládány do tepelně-izolační malty, tloušťka 

ložné spáry bude 12 mm. Před vyzdíváním další vrstvy je nutné navlhčit ložnou plochu cihel 

v předešlé vrstvě. Všechny vrstvy je nutné začít vyzdívat od rohů a dále postupovat podle 

provázku a dodržovat vazby zdiva (důležité je zejména správné napojení nosných zdí na 

obvodové a vazba rohů zdiva). Pokud možno, měly by být cihly převázány o ½ délky (min. ale o 

¼ délky).  



  
  

V rozích zdiva budou použity rohové cihly, dále budou dle potřeby používány i poloviční 

a vyrovnávací cihly. Řezat cihly na potřebný rozměr se bude jen v případě, že jiné řešení nebude 

možné.  

Při zdění je nutné průběžně kontrolovat vodorovnost vrstvy pomocí vodováhy a také 

svislost zdiva pomocí olovnice popř. vodováhy. Výška zdiva bude kontrolována pomocí dřevěné 

latě, na které budou rysky po 125 mm (výškový modul cihel POROTHERM). Po přiložení latě 

ke zdivu, by měla značka sahat cca do středu ložné spáry.  

Po vyzdění 4. vrstvy (výška 1000 mm) je nutné vyměřit a označit polohu oken a v 5. 

vrstvě už okenní otvor vynechat. Po vyzdění 7 vrstvy bude zdění přerušeno a bude vystavěna 

pracovní podlaha ve výšce cca 1,3 m pro zdění ve větší výšce. 

 

4.2 Postup zdění z pracovní plošiny 

Pracovní podlaha ve výšce 1,3 m bude vytvořena z výsuvných stavebních koz a z fošen tl. 70 

mm, dlouhých dle potřeby. Nastavená výška koz bude zajištěna pomocí dvou zástrček. Kozy se 

rozmístí před zdí po vzdálenosti cca 2 m a na ně se položí fošny. Pokud bude na plošině uložen 

materiál, měl by být uložen pokud možno nad podporami (kozami). Pracovní šířka plošiny bude 

1,25 m. Plošina bude dlouhá dle potřeby a případně se bude posunovat. 

Zdění z pracovní plošiny bude probíhat stejně. V potřebné výšce budou osazeny překlady nad 

dveřními a okenními otvory. Překlady budou uloženy do cementové malty. Délka uložení bude 

provedena přesně podle projektové dokumentace. Ve vnitřních nosných zdech budou uloženy 

vždy 4 překlady vedle sebe (tl. stěny 300 mm), v obvodových zdech budou osazeny čtyři 

překlady (tl. zdiva 400 mm) a dále bude přidána tepelná izolace – EPS tl. 80 mm, která bude 

vložena mezi překlady, nejlépe nad budoucí okno. Po osazení všech překladů nad otvorem budou 

v blízkosti uložení na obou stranách staženy rádlovacím drátem, aby nemohlo dojít k jejich 

sklopení. Použité překlady (POROTHERM 23,8) plní okamžitě nosnou funkci a po osazení je 

tedy možné pokračovat dále s železobetonovým věncem. 

 

 



  
  

4.3 Zdění příček 

Příčky budou vyzdívány až po dokončení stropních  a střešní konstrukce a vyzdění příček 

v 2.NP, aby nedošlo k jejich poškození vlivem průhybu stropu. Příčky tl. 115 mm budou 

vyzděny z příčkovek Porotherm 11,5 P+D. 

Před započetím zdění bude cementovou maltou vyrovnán podklad, vyměřena jejich poloha vč. 

polohy dveří a označena na pracovní podlaze. Pod budoucí příčku bude uložena asfaltová 

lepenka. Poté budou osazeny ocelové dveřní zárubně. Musejí být osazeny ve správné výšce a 

musejí být svislé. Správná výška bude zajištěna pomocí klínů, svislá poloha bude zajištěna 

vzpěrami. Do vnitřku zárubně je nutné vložit rozpěrku a zajistit ji klíny, aby později nedošlo 

k prohnutí stojek zárubně dovnitř. Po osazení zárubní bude založena 1. vrstva. Styčné spáry 

budou opět provedeny bez malty na pero a drážku. Připojení příček k nosné zdi bude provedeno 

na tupo. Styčná spára cihly bude namaltována a poté přiložena k nosné zdi. Do každé ložné 

spáry bude v místě napojení na nosnou zeď vložena kotva z nerez oceli ohnutá do pravého úhlu. 

Vodorovná část se vmáčkne do malty, svislá se pomocí hmoždinky a vrutu přišroubuje k nosné 

stěně. V místě osazení zárubní bude zdivo příčky částečně zasahovat až do zárubně, zbylá mezera 

v zárubni bude zalita cementovou maltou. Při zdění je nutné dodržovat vazby zdiva, průběžně 

kontrolovat vodorovnost vrstev a svislost zdi stejně jako u nosných zdí. 

Po vyzdění výšky 1,5 m bude zdění pokračovat z pracovní plošiny obdobně jako u zdění 

nosných zdí. V případě příček tl. 115 mm bude nad dveřními otvory osazen překlad. Po vyzdění 

poslední vrstvy bude mezera mezi příčkou a stropem vyplněna polyuretanovou pěnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 

Pracovníci provádějící zednické činnosti musí mít platná osvědčení o způsobilosti profese. Na 

provádění zděných a stropních konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený mistr. Bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, kontrolovat prostavěné 

kubatury a dodržení technologického postupu. Každý den bude provádět zápis o stavu prací do 

stavebního deníku. 

 

Pracovníci : 

 

a. Zedník – 12 x 

b. Pomocný zedník – 8 x 

c. Obsluha míchačky a výtahu – 1 x 

d. Mistr (stavbyvedoucí) – 1 x 

 

6. STROJE A POMŮCKY 

 

• 1 x kontinuální míchačka M-TEC D40 včetně motoru, dopravního šneku a míchací 

hřídele. Dopravované množství - cca 40 l/min, hnací motor - 4,0 kW (400 V, 50 Hz), 

elektrická přípojka - 400 V (50 Hz, 3 fáze), jištění v rozvaděči - 16 C, vodní přípojka - 

¾ geka (tlak minimálně 2,5 bar). 

 

• 1 x stavební výtah GEDA 500 Z/ZP. Nosnost – 500 kg (osoby), nosnost – 850 kg 

(náklad), maximální výška – 100 m, napájení - 400 V/5,5 Kw, rozměr klece - 

160/140/110 cm, zastavěná plocha - 2,5 x 2,0 m, přeprava osob – ano. 

 

• 1 x silo pro maltovou směs. Objem – 12,5 m3, rozměry – 2,5 x 2,5 x 6 m. 

 

• 3 x kolečko, lopata, olovnice, vodováha. 

 

• 6 x zednícká lžíce, kladívko, palička. 

 

• 1 x nivelační přístroj, řezačka tvárnic 



  
  

 

• stavební plošina – ocelové kozy, fošny 

 

• provaz, osobní ochranné pomůcky 

 

    

7. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 

Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Zdivo (a tudíž jeho jednotlivé 

komponenty) musí splňovat tyto základní požadavky a funkce: bezpečnost, trvanlivost, 

rozměrová stálost, únosnost, požární odolnost, tepelná ochrana, akumulační schopnost, ochranu 

proti hluku, zdravotní nezávadnost, schopnost propouštět vzdušnou vlhkost apod.     K zajištění 

těchto funkcí musí společnou měrou přispět i jednotlivé komponenty zdiva - zdicí prvky (v našem 

případě cihelné bloky POROTHERM), malty pro zdění a pro omítky. Velký vliv na konečné 

vlastnosti zdiva má však pečlivost a způsob jeho provedení.  

 

Při provádění zdění kontrolujeme: velikost vodorovných a svislých spár a jejich správné 

promaltování, vazbu zdiva – její správnost a přesnost, maltu pro zdění, technologii zdění, 

vodorovnost podkladu, správné založení první vrstvy tvárnic na hydroizolaci, svislost zdi.    Při 

kontrole provádění prací musí být každá vrstva, než bude zakryta další, řádně převzata. 

Kontroluje se pracovní prostředí, podklad, jednotlivé vrstvy a kvalita ochranných vrstev. Zjištěné 

závady musí být bezprostředně odstraněny a okolnosti zapsány ve stavebním deníku, tyto vady je 

třeba zřetelně označit a následně opravit. Označení místa defektu se provede kreslenou nebo 

mobilní značkou. Oprava se provede ze stejného materiálu. Objednatel zednických prací může 

podle charakteru stavby požadovat provedení zkoušek těsnosti spojů různými metodami. Postup 

prací, mezioperační kontrola, předání a převzetí díla izolačního systému jsou písemně 

odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem v zápisu o předání               a převzetí díla ve 

stavebním deníku.   

 

Přípustné odchylky:  
 

a. svislost v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 

b. svislost v rámci celkové výšky budovy ± 50 mm 

c. svislá souosost ± 20 mm 

 



  
  

d. rovinnost v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm 

e. rovinnost v délce 10 metrů ± 50 mm  

 

Odpovědnost za vady:  
 

• Zhotovitel odpovídá za vady v době předání a převzetí, po celou dobu záruční 

lhůty. 

 

• Objednatel není oprávněn po dobu záruky provádět zásahy do konstrukce. 

 

8.  BOZP 

 

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. Musí splňovat požadavky podle 

vyhlášky pro zednické práce, zdění svislých konstrukcí a práce související: 

 

• § 37  Výroba, zpracování a doprava malt 

 

• § 38  Zdění 

 

• § 40  Příprava montáže 

 

• § 41  Montážní pracoviště 

 

• § 42  Dílce pro montáž 

 

Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí              a 

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

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

ve stavebním deníku. 
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Výkaz výměr – zdivo v 1.NP 
 
 
POROTHERM 40 P+D: 
 

Zdivo - (25,7+12,5+9+8,9+11,4+18,1) x 2,5 = 214 m2 

Otvory – 10x(2,0x1,25)+2x(1,75x1,25)+4x(1,5x1,25)+2x(1x1,25)+(1,75 x 2,25) =  

= 43,3125 m2 

Překlady – 0,25 x (1,25x2)+(1,75x4)+(2,25x3)+(2,5x10) = 10,3125 m2 

Celkem : 214 – 43,3125 – 43,3125 = 127,375 m2 

 
 
 
POROTHERM 30 P+D: 
 

Zdivo - (11+11+9+9+9+5,5) x 2,5 = 136,25 m2 

 
Otvory – (2,5x2,25)+(5x0,9x2,25)+(3x1,0x2,25) = 22,5 m2 

    
Překlady – (0,25x3)+(0,25x8x1,25) = 3,25 m2 

 
Celkem : 136,25 – 22,5 – 3,25 = 110,5 m2 

 

 

 

POROTHERM 11,5 P+D: 
 

Zdivo = 90,25 x 2,735 = 246,84 m2 
 

 
Otvory – (15 x 0.9 x 2,15) = 29,025 m2 

 
 
Celkem – 246,84 – 29,025 = 217,81 m2 



  
  

 
 

 


