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1         PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1      Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Ubytovací zařízení pro vysokoškolské studenty s kancelářskými 

prostory v přízemí  

Místo stavby:   Ostrava - Lhotka 

Stupeň:   Projekt pro provádění stavby (DPS) 

Objednatel:   Ostravská Univerzita 

Jednatel:                                 Ing. Pavel Malík 
Zpracovatel:   Bc. Barbora Hrubá 

Skupina:                          VN2PVS01     

Projektová organizace:        VŠB- TUO, Fakulta stavební    

Sídlo proj. organizace:       17. listopadu, Ostrava- Poruba                           

Charakter stavby:  Novostavba 

Účel:  Zařízení pro ubytovací účely  

 

1.2   Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 

o majetkoprávních vztazích 

 

Katastrální území se nachází v klidné části Ostravy – městský obvod Lhotka na parcele 

č.685/106. Pozemek je rovinného charakteru s převládající výškou terénu 379,770 m. n. m. 

B.p.v. Srovnávací rovina ± 0,000 = úroveň podlahy v prvním nadzemním podlaží je vztažena 

k výškové úrovni 379,950 m. n. m. B.p.v. Přes pozemek vede ochranné pásmo VN v šířce 7m, 

stavba do tohoto pásma nebude zasahovat. 

 

1.3      Údaje o napojení na dopravní infrastrukturu a technickou 

infrastrukturu   

 

 Pozemek je přístupný ze stávající místní komunikace IV. třídy, která je přímo napojena 

na silnici III. třídy. Autobusová zastávka MHD je v dostupové vzdálenosti cca 500m.   

Bude provedeno připojení na stávající technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizace a 

elektrické vedení.  

1.4     Informace o splnění požadavků dotčených orgánů   

 

Požadavky dotčených orgánů státní správy byly splněny a jsou v dokladové části. 
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 Stavba nebude nijak omezovat okolní prostředí. 

 

1.5    Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popř. územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního 

zákona č 183/2006 Sb. 

 

Územní rozhodnutí vydal stavební úřad v Ostravě dne 15. 10. 2009 Podmínky územního 

rozhodnutí byly respektovány. 

 

1.6   Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

 

Před započetím výkopových prací pro základové konstrukce objektu je nutno provést 

vykácení překážejících stromů. Dále je třeba v předstihu provést napojení na všechna média- 

vodu , ap. Jinak navržená stavba nemá žádné souvislosti s žádnou další stavbou. 

 

1.7      Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 
Stavební práce započnou nejpozději do dvou měsíců od vydání stavebního povolení. 

Stavba bude dokončena do 15 měsíců ode dne jejího zahájení. 

 

1.8  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše 

objektu 

 

Na základě obestavěného prostoru stavby, ceníků a statistik URS (při ceně 6000 Kč/m3) 

byl stanoven odhad stavby na 18 800 000 Kč (bez DPH). Údaje o podlahové ploše vztažené na 

jednotlivé místnosti jsou součástí legendy ve výkresech jednotlivých půdorysů. 
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2         TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1      Architektonické a stavebně technické řešení 

2.1.1    Účel objektu 
 

Objekt bude sloužit pro ubytování vysokoškolských studentů. Soukromí každého 

studenta bude zajištěno jednolůžkovými pokoji s vlastním hygienickým zařízením. V přízemí 

objektu budou prostory pro kanceláře. Ve třetím podlaží se bude nacházet byt pro správce 

objektu. 

 

2.1.2  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Záměrem investora bylo vybudování ubytovacího zařízení pro vysokoškolské studenty. 

Stavební pozemek se nachází v klidné části Ostravy – městský obvod Lhotka na parcele 

č.685/106. Pozemek je rovinného charakteru. Výstavba nebude provedena na místě stávajících 

objektů, proto nebude nutné provést nejprve bourací práce a následně úpravu staveniště.  

 

Navrhovaná stavba bude realizována na parcele, kde bude v předstihu provedeno 

vykácení porostu zasahujícího do míst stavebních prací. Samotná parcela se nachází klidné části 

Lhotky. Předmětná parcela a celé okolí je rovinného charakteru. V místě se nachází inž. sítě – 

voda, elektrická energie, kanalizace, plyn.  

 

            Stavební objekt: 

            Jedná se o objekt ubytovacího zařízení v rozsahu tří nadzemních podlaží. Objekt 

nebude podsklepen a střecha bude řešena jako plochá, jednoplášťová nevětraná. Pro 

výstavbu byl zvolen systém POROTHERM.  

            V přízemí se nachází vstup, recepce, schodišťový prostor s výtahem,  2 x  

pobytová místnost, knihovna, 5 x kancelář se společnou kuchyňkou, 3 x WC, technická 

místnost, místnost pro úklid, komora, WC pro zaměstnance a chodby.  

           Při vstupu do objektu je nutno překonat výškový rozdíl 180 mm, z tohoto důvodu je 

zde zřízen schodišťový stupeň o rozměrech 1800 x 1800 mm a rampa ve sklonu 1:16.  

           Druhé podlaží slouží pro ubytování vysokoškolských studentů. Nachází se zde 9 

privátních jednolůžkových pokojů s vlastními hygienickými prostory a 1 pokoj vyhovující 

vyhlášce č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Dále je zde pobytová místnost, 

společná kuchyňka, místnost pro úklid, schodišťový prostor a chodba. 

 Třetí podlaží slouží jako ubytování vysokoškolských studentů a současně je zde byt 

správce objektu. Nachází se zde 7 privátních jednolůžkových pokojů s vlastním 
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hygienickým zařízením a společnou kuchyňkou. Ve správcově bytě se nachází ložnice, 

dětský pokoj, koupelna s WC, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. Od 

studentských pokojů je tento byt funkčně oddělen chodbou, která zároveň plní funkci 

předsíně. Mezi další společné prostory patří dále chodba a schodišťový prostor.  

 

2.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění 

 

Kapacity: 
Kapacita ubytovacího zařízení je 17 osob. Byt pro správce je určen pro tří až 

čtyřčlennou rodinu. V přízemí se nachází 5 kanceláří pro jednu až dvě osoby na každou 

kancelář. Pro provoz zařízení je zapotřebí jedné až dvou osob 

 

 Užitkové plochy: 

 1. podlaží:  

- vstup: 7,5 m2 

- recepce: 3,645 m2 

- schodišťový prostor: 21,5 m2 

- 2x pobytová místnost: 31,0 m2 (62 m2) 

- knihovna: 21,5 m2 

- kuchyňka: 4,59 m2 

- 4x kancelář: 15,0 m2 (60 m2) 

- kancelář: 8,1 m2 

- místnost pro úklid: 1,491 m2 

- technická místnost: 2,556 m2 

- WC s předsíňkou: 4,35 m2 

- 3x WC:  2,953 m2+ 3,053 m2+ 2,813 m2 (8,819 m2) 

- WC pro handicapované: 3,78 m2 

- komora: 2,158 m2 

- 4x chodba: 3,36 m2 + 25,65 m2 + 5,1 m2 + 9,3  (43,41 m2) 

 

Celkem: 255,399 m2 
       

 2. podlaží:  

- schodišťový prostor: 21,5 m2 

- kuchyňka: 12,999 m2 

- místnost pro úklid: 1,499 m2 

- pobytová místnost: 21,5 m2 

- pokoj: 9 x 11,2 = 100,8 m2 
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- koupelna: 9 x 3,238 = 29,142 m2 

- pokoj pro handicapované: 21,187 m2 

- koupelna pro handicapované: 8,752 m2 

- chodba: 35,25 m2 

 

Celkem: 252,629 m2 
       

 3. podlaží:  

- schodišťový prostor: 21,5 m2 

- kuchyňka: 12,999 m2 

- místnost pro úklid: 1,499 m2 

- pobytová místnost: 21,5 m2 

- komora: 3,27m2 

- ložnice : 9,999 m2 

- dětský pokoj: 7,326 m2 

- koupelna:  5,38 m2 

- chodby: 3,228 m2 + 6,075 m2= 9,303 m2 

- obývací pokoj + jídelna + KK: 34,432 m2 

- pokoj: 7 x 11,2 = 78,4 m2 

- koupelna: 7 x 3,238 = 26,666 m2 

- chodba: 25,65 m2 

 

Celkem: 257,924 m2 

 

 Obestavěné prostory:       

 Celkový obestavěný prostor – 3128,43 m3.  

  

          Zastavěné plochy: 

 Zastavěná plocha – 313,47 m2.  

  

 Orientace ke světovým stranám: 

           Objekt je orientován sever - jih, se vstupem na severní straně. 

 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 
 

        Jak bylo uvedeno jedná se o rovinatý pozemek, tzn. bez jakýchkoli zemních tlaků. Objekt 

nebude podsklepen, a proto byl zvolen stěnový zděný konstrukční systém – systém 

POROTHERM.  
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 Zemní práce 

 

 Zemní práce mohou započít až po odstranění nevhodně rostlého porostu. Hladina 

podzemní vody je v dostatečné hloubce – 3,000 m, proto nemusí být použita žádná zvláštní 

opatření. Podle podmínek určených v územním rozhodnutí a stavebním povolení se před 

zahájením zemních prací objekt vytýčí pomocí laviček a zřetelně označí výškový bod. Vytýčení 

stavby je nutné svěřit osobě s oprávněním ke geodetickým pracím. 

 

Z celé plochy staveniště bude sejmuta ornice v tl. 300mm, případně dle podmínek stavebního 

povolení. Vytěžená ornice bude uložena na předem určenou deponii, kde bude k dispozici pro 

pozdější využití. Po výstavbě bude ornice sloužit k zahumusování. Samotné výkopové práce 

budou prováděny strojně, před zahájení betonáže základových pásů bude nutné ruční začištění až 

na základovou spáru. Vytěžená zemina se uloží na předem určenou deponii, kde bude k dispozici 

pro zpětné zasypání základových konstrukcí. Zbylá zemina se odveze na řízenou skládku. Ornice 

a zemina z výkopů musí být uloženy odděleně, aby nedošlo k jejich znehodnocení. 

Zpětné zásypy pod konstrukcemi se zhutní po vrstvách max. 250 mm na únosnost 0,25 MPa. 

 

            Základy 

 

            Základy jsou navrženy v souladu s normou o zakládání staveb ČSN 73 1001. 

Objekt je založen na železobetonových základových pásech, beton C30/37 (XC4). Výška 

základových pásů zdivem je 1000mm, základový pás pod prefabrikovaným schodištěm je 

vysoký 450mm. Základová spára je v hloubce 1,180m (respektive 0,66m). Základové pásy 

pod obvodovým zdivem jsou široké 700mm, pod vnitřním nosným zdivem a pod 

schodištěm 500mm. K vyztužení bude použita betonářská výztuž typu R. 

 

Před začátkem betonáže se doporučuje převzetí základové spáry statikem, o čemž bude 

proveden řádný zápis do stavebního deníku. Před betonáží budou rovněž osazeny prostupy 

základy (voda, kanalizace) a patřičně utěsněny. Uzemnění objektu bude provedeno pomocí 

základového zemniče FeZn 30 x 4 mm. 

Tento pásek je zabetonován v základech a je veden 50 mm nad základovou spárou. 

Ze zemnícího pásku jsou provedeny vývody pro připojení zkušebních svorek a vývod 

pro připojení rozvaděče. Všechny tyto vývody jsou připojeny pomocí dvou spojovacích. 

svorek a provedeny z FeZn drátu průměru 10 mm. Všechny tyto spoje jsou 

antikorozně ošetřeny asfaltovým nátěrem. Po zhotovení hromosvodu a uzemnění musí být 

změřen odpor a zjištěna jeho hodnota. Pokud bude vše v souladu s normami, může být teprve 

předán k užívání. 
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Základovou konstrukci je potřeba chránit před vlhkostí. Pod základem je navržena 

vrstva zhutněného štěrkopísku o tl. 200 mm.  

 

Betonáž základů proběhne při teplotě nad 5°C 

Svislé konstrukce 

 
 Obvodové stěny budou tvořeny cihlami POROTHERM 40 P+D s vysokými nároky na 

tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z cihel 

POROTHERM 30 P+D a 24 P+D a vnitřní příčky  z cihel POROTHERM 14 P+D. Z důvodu 

zvýšené zvukové izolace mezi jednotlivými pokoji zde byly navrženy akustické cihly 

POROTHERM 25 AKU, neboť splňují požadavky ČSN na zvukovou 

izolaci a tepelné vlastnosti zdiva. 

  

Vodorovné konstrukce 

 

 Strop bude rovněž v systému POROTHERM, tvořeného cihelnými vložkami 

MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky. Nosníky POT jsou vyztuženy 

svařovanou prostorovou výztuží, je možno je použít v běžném i vlhkém prostředí 

uzavřených objektů. Délka uložení nosníků je 125mm. Stropní vložky MIAKO 19/62,5 

PTH zajistí dostatečnou únosnost. Celková výška stropní konstrukce je 250mm. V okolí 

instalačních šachet (viz. Výkres stropu) je stropní konstrukce řešena dobetonávkou 

tloušťky 250mm.  

 

Hydroizolace 
 

o Hydroizolace podlah 1.NP 

 

Podlaha prvního podlaží je zaizolována pomocí hydroizolačního pásu z oxidovaného 

asfaltu CharBIT ALS40. 

  

o Hydroizolace podlah 2. a 3.NP 

 

Vzhledem k tomu, že ve všech místnostech bude stejné vnitřní prostředí není v konstrukci 

stropu nutná parozábrana. Z důvodu technologické vody při betonáži betonové mazaniny je ve 

skladbě navržena separační vrstva v podobě folie PENEFOL 650. 
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o Hydroizolace základů 

Základová deska je do hloubky 1000 mm od upraveného terénu a 300 mm nad terénem 

izolována asfaltovým pásem z oxidovaného asfaltu CharBIT AL. 

 

o Hydroizolace střechy 

 

Jako hlavní izolační souvrství je zde navržen vrchní modifikovaný asfaltový pás 

PARAELAST PV-S 42-25 a pod ním samolepící modifikovaný asfaltový pás PARAFIX G 30-

20. Pod tepelnou izolací je navržena parotěsná vrstva z folie Fatrapar E. 

 

Tepelná izolace 
 

o Tepelná izolace podlah 1. NP 

 

Tepelná izolace bude položena na podkladním betonu tl. 150mm s hydroizolací 

(asfaltový pás CharBIT AL S40). Je zde navržen extrudovaný polystyren URSA XPS o tl. 70. 

 

o Tepelná izolace podlah 2. a 3. NP 

 

Je zde navržena tepelná izolace ROCKWOOL Steprock ND tloušťky 40 mm. Jedná se o 

měkký lehký pás z kamenné vlny (minerální plsti) v celém objemu hydrofobizovaný. Mezi jeho 

výhody patří nehořlavost- ochrana proti šíření plamene a požáru a zvuková pohltivost. 

 

o Tepelná izolace obvodových zdí 

 

Konstrukční systém POROTHERM 40 P+D, sám o sobě tepelnou izolaci nepotřebuje, ale 

byla zde navržena z ekonomického hlediska (jako podklad pod vnější úpravu zdí). Je zde použit 

extrudovaný polystyren URSA XPS HR-L o tloušťce 70mm.  

 

o Tepelná izolace střechy 

 

Pro tepelnou izolaci střech byla použita izolace FOAMGLAS T4 o tloušťce 200mm. 

 

Schodiště 

 

Schodiště je řešeno jako prefabrikované s železobetonovým základem. Jedná se o 

schodiště trojramenné se sedmi schody v jednom rameni. 

 



10 
 

Úpravy povrchů 

 

o Vnitřní povrchy 

 

Omítky 

 

Na zdivu je nanesená vápenocementová štuková omítka, poté dle druhu místnosti 

příslušný povrch. 

 

Obklady 

 

Na toaletách, v technických místnostech a místnostech pro úklid je navržen keramický 

obklad do výšky 2000 mm. Druh a barvu obkladu si určuje sám investor. 

 

Nátěry 

 

Na ostatních plochách bude proveden nátěr Primalex malířská směs ve třech vrstvách. 

 

o Vnější povrchy 

 

Vnější povrchy jsou opatřeny omítkou Baumit ARTLINE – odstíny 3025 a 50R5. Do 

výšky 300 mm, je použita mozaiková omítka Baumit Mozaik PUTZ – odstín 038. 

 

 

Izolace zvukové 

 

Dodatečná zvuková izolace nebyla shledána potřebnou. 

 

Izolace kročejové 

 

Kročejové neprůzvučnosti vyhovuje izolace Rockwool obsažená v každé skladbě 

podlahové konstrukce. 

 

Zastřešení 

 

Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá. Skladba střechy – viz výkres 

STŘECHA. Výška atiky nad střechou je 150mm, celková výška atiky je 670mm. 

Odvodnění je řešeno jako vnitřní pomocí dvou střešních vpustí.  
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Klempířské konstrukce 

 
Jedná se o oplechování atiky, provedené z Cu plechu tloušťky 0,55 mm, 

opatřeného nátěrem hnědé barvy odstín RAL 8016. 

 

Oplechování podookeníku je provedeno Al plechem tloušťky 0,55 mm, jež je 

rovněž opatřen nátěrem hnědé barvy, odstín RAL 8016. 

 

Zámečnické konstrukce 

 
Jedná se o nerezové schodišťové zábradlí, provedení MAT, vyplněné svislými 

tyčemi a ocelovým žebříkem s ochranným košem. 

 

Tesařské konstrukce 

 

Jedná se o dřevěná eurookna a dřevěné dveře. Bližší popis těchto konstrukcí naleznete 

v kapitole 2.1.5(Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů). 

 

 

Napojení objektu na inženýrské sítě 

 

o Vodovodní přípojka 
 

Přípojka je napojena na venkovní síť pomocí navrtávacího pásu. Potrubí bude uloženo 

v hloubce 1,0 m do pískového lože tloušťky 115 mm, potrubí je obsypáno zeminou tloušťky 300 

mm, která se zhutní. Pak je rýha zasypána zeminou z výkopu a poslední vrstva je různá podle 

povrchové úpravy pozemku. Na potrubí bude položena fólie, která se omotá drátkem pro 

pozdější snadné hledání potrubí v zemi. Trasa potrubí bude přímá a co nejkratší. Pruh území nad 

přípojkou se v budoucnu nesmí zastavět a musí být přístupný po celé délce. Před zahájením 

výkopových prací musí být v terénu vyznačeny trasy všech sítí za účasti jejich správců. 

 

Přechod přes svislou konstrukci bude proveden v chráničce utěsněné proti vlhkosti trvale 

pružným tmelem.  
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o Kanalizační přípojka 

 

Přípojka bude napojena na jednotnou veřejnou kanalizační síť pod úhlem 30 stupňů 

v místě vysazení odboček. Přípojka bude vedena v hloubce 1,200 m ve spádu 5%. Před 

zahájením výkopových prací musí být v terénu vyznačeny trasy všech sítí za účasti jejich 

správců. Výkopové práce budou prováděny v pažené rýze při dodržování bezpečnostních 

opatření. Trasa přípojky bude přímá a co nejkratší. Trubky se položí na zhutněnou pískovou 

vrstvu o tl. 100 mm. Před zasypáním potrubí se provede zkouška vodotěsnosti. Po ukončení 

tlakové zkoušky se dokončí zásyp potrubí po stranách trubky, dále krycí obsyp do min. výšky 

300 mm nad horní okraj trubky. Nakonec horní zásyp do úrovně terénu. Pruh území se 

v budoucnu nesmí zastavět a musí být přístupný po celé délce. 

 

 Dešťová voda ze střechy bude odváděna venkovními odpady číslo D1 a D2 o průměru 

DN100 do dešťové kanalizační sítě.  

 

o Napojení objektu na elektrickou síť nn 

 

Do objektu je vedena přípojka z přilehlé elektroměrné skříně, která je umístěna na hranici 

pozemku. Zemí práce se budou provádět stejně, mimo vedení pod komunikaci je proveden 

výkop hloubky 800mm v němž je vedení uloženo v hloubce 700mm. Kabel je zasypán pískem a 

chráněn cihlou (CP 290x140x65mm) cca 200mm, nad kabelem je umístěna výstražná fólie 

červené barvy. Pokud jde o vedení pod komunikaci je proveden výkop hloubky 900mm. Kabel je 

vložen do betonových trub R 100mm, které budou obetonovány.  

Při křížení a souběhu je nutno dodržet minimální vzdálenosti předepsané ČSN 7360005. 

 

 

2.1.5    Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Použitá okna, dveře a prosklené plochy také vyhovují požadavkům normy. 

 

Okna 

 

Všechna okna v objektu jsou dřevěná eurookna s izolačním dvojsklem (U = 0,7 W/m2K) 

Albo Trend 2 + IV 78 mm. V případě oken o rozměru 600 x 600 mm je sklo v provedení 

pískované. Součinitel prostupu tepla celého okna je U = 1,1 W/m2K. Okenní rám je čtyřvrstvý 

lepený hranol, materiálem je modřín. Vzduchová mezera v izolačním dvojskle je vyplněna 

argonem. Součástí oken jsou parapety. Vnitřní parapet je z voděodolné DTD desky v barvě 
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v barvě přírodního dřeva, vnější parapet je hliníkový, tmavě hnědé barvy, odstín RAL 8016. 

Okna budou ke zdivu kotvena pomocí pásových plechů, tyto plechy budou ke zdi připevněny 

pomocí hmoždinek. Veškeré spáry mezi okenním otvorem a zdivem budou utěsněny montážní 

pěnou.  

 

Dveře 

  

Vstupní dveře jsou plné jednokřídlé z modřínového dřeva, opatřené světlíky. Zárubeň je 

rovná obkladová z modřínového masivu. Celé dveře jsou napuštěny silnovrstvou vysoce pružnou 

lazurou, odstín modřín N6. Kování je typu klika – klika, v provedení chrom – mat. Dveře jsou 

opatřeny jedním bezpečnostním zámkem a jedním zámkem FAB, samozavíračem a stavěči pro 

rektifikaci v otevřené poloze. Součástí dveří je práh z modřínového dřeva, opatřený bezbarvým 

lakem vysoké kvality a odolnosti. 

 

 Interiérové jsou plné, jednokřídlé z modřínového dřeva. Zárubeň je rovná, obkladová z 

modřínového lepeného masivu. Kování je typu klika – klika, v provedení chrom – mat. Dveře 

jsou opatřeny zámkem FAB. Celé dveře jsou napuštěny lazurou a natřeny transparentním 

bezbarvým lakem, aby byla zachována přírodní barva dřeva. Součástí dveří je práh z 

modřínového dřeva, opatřený bezbarvým lakem vysoké kvality a odolnosti.  

 

2.1.6  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 

Objekt je založen na ŽB pásech z betonu C30/37(XC4) , založené ve hloubce 1180 mm.  

 

2.1.7   Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

 

Vlivy při výstavbě 

Pomineme-li vlastní stavbu jako faktor ovlivňující životní prostředí a vlivy vlastního 

provádění výstavby, pak její provoz nezhorší stávající ŽP. Stavba nenaruší životní prostředí 

vzhledem k tomu, že budou důsledně provedena preventivní opatření k zabránění vzniku 

negativních vlivů 
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Čistota ovzduší 

Stavba svým charakterem neovlivní čistotu ovzduší. Při stavebních pracích se zajistí 

omezení prašnosti v okolí stavby, při dopravě stavebního materiálu se použijí dopravní 

prostředky, které zajistí minimální prašnost a znečištění na přepravních cestách. 

 

Hluk a vibrace 

Stavební práce budou doprovázeny hlukem odpovídající stavební činností. Tento hluk 

bude vznikat pouze po dobu trvání stavebních prací, provoz mechanizmů bude pouze v denní 

dobu. 

 

Odpadové hospodářství při výstavbě 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími právními 

předpisy. 

 

Odpady budou převedeny do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí, podle § 12 

odst. 3, zák. 185/2001 Sb. 

 

Vliv stavby na okolní zeleň 

Stavba vyžaduje nezbytné vykácení stromů v důsledku terénních úprav. 

 

Ochrana vod 

Při realizaci stavby nesmí být znečištěny spodní vody. Splaškové vody jsou svedeny do 

kanalizační sítě. 

 
2.1.8     Dopravní řešení 
 

Pozemek je přístupný ze stávající místní komunikace IV. třídy, která je přímo napojena 

na silnici III. třídy. Autobusová zastávka MHD je v dostupové vzdálenosti cca 500m. 

 

2.1.9  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 

Radonový průzkum na staveništi zjisti nízké indexy výskytu radonu, proto podle ČSN 

730601 nehrozí žádné riziko a opatření proti radonu nejsou nutná. 
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2.1.10   Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

 

Výstavba bude provedena dle platných požadavků a norem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

3 Seznam použité literatury 

3.1 Normy, zákony a vyhlášky 
 

[1] ČSN 01 3419   Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb, 1988 

[2] ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb. Kreslení výkresů stavební části, 2004 

[3] ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

[4] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky 

[5] ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro 

navrhování a ověřování 

[6] ČSN 73 1901  Navrhování střech 

[7] ČSN 73 4055  Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 

[8] ČSN 74 4505  Podlahy. Společná ustanovení 

[9] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb- základní ustanovení 

[10] Stavební zákon č 183/ 2006 Sb. a jeho příslušné vyhlášky 

[11] Vyhláška č. 137/ 1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu  

[12] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání 

[13] Vyhláška č. 499/ 2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 

3.2  Knihy a skripta 
 
[14] Kolektiv autorů.: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha, 1974 

[15] Michálek, J., Hanzalová, L., Kaas, J.: Konstrukce pozemních staveb 15, ČVUT, Praha 

2002. 

[16] Neufert, F.: Navrhování staveb, Praha: vydání 2., 2000. 

[17] Novotný, M., Keim, L., Svoboda, Z.: Tepelné izolace a stavební tepelná technika, ARCH 

Praha, 1994. 



17 
 

[18] DOSEDĚL, Antonín, Ing., et al. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3. dopl. vyd. Praha : 

Sobotáles, 2004.  

[19] JÁRSKÝ, Čeněk; MUSIL, František; SVOBODA, Pavel. Technologie staveb II : 

Příprava a realizace staveb. 1. Brno : Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o., 2003.  

[20] LÍZAL, P, a kol. Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Brno : Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2003 

[21] Solař, J.: Pozemní stavitelství IV., VŠB- TUO, Ostrava 2005. 

 

3.3  Internetové zdroje 
 
[22] http://www.wienerberger.cz 

[23] http://www.cad-detail.cz 

[24] http://www.tzb-info.cz 

[25] http://www.rockwool.cz 

[26] http://www.foamglas.cz/ 

[27] http://dektrade.cz/ 

[28] http://www.baumit.com 

 

4 Seznam použitého softwaru 
 

- AutoCAD 2007 

- TEPLO 2007 

- AREA 2007 

- Microsoft PROJECT 2007 

- Microsoft WORD 2007 

 

 

 



18 
 

5         Seznam výkresů 

 
Označení Název Měřítko Formát 

01 Koordinační situace 1:500 A3 

02 Půdorys 1NP 1:200 A4 

03 Půdorys 2.NP 1:200 A4 

04 Půdorys 3.NP 1:200 A4 

05 Řez A-A 1:200 A4 

06 Řez B-B 1:200 A4 

07 Pohledy 1:200 A4 
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1 Úvod 

Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologická studie stavby občanské 

vybavenosti. Jako stavba občanské vybavenosti bylo zvoleno ubytovací zařízení pro 

vysokoškolské studenty s administrativní částí v přízemí v Ostravě – Lhotce. Stavebně 

technologická studie stavby obsahuje podmínky pro návrh hrubé stavby a hrubých vnitřních 

konstrukcí, podmínky pro návrh technických zařízení budov, podmínky montáže, návrh 

mechanismů, zařízení staveniště a harmonogram předinvestiční fáze. Při tvorbě projektové 

dokumentace jsem respektovala a dodržovala vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

dále vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
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2       PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1      Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Ubytovací zařízení pro vysokoškolské studenty s kancelářskými   

prostory v přízemí  

Místo stavby:   Ostrava - Lhotka 

Stupeň:   Projekt pro provádění stavby (DPS) 

Objednatel:   Ostravská Univerzita 

Jednatel:                              Ing. Pavel Malík 
Zpracovatel:   Bc. Barbora Hrubá 

Skupina:                          VN2PVS01     

Projektová organizace:        VŠB- TUO, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství  

Sídlo proj. organizace:       17. Listopadu 15, Ostrava- Poruba, 708 33                          

Charakter stavby:  Novostavba 

Účel:  Zařízení pro ubytovací účely  

2.2    Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích 
 

Stavební pozemek se nachází v klidné části Ostravy – městský obvod Lhotka na parcele 

č.685/106. Pozemek je rovinného charakteru s převládající výškou terénu 379,770 m. n. m. 

B.p.v. Srovnávací rovina ± 0,000 = úroveň podlahy v prvním nadzemním podlaží je vztažena 

k výškové úrovni 379,950 m. n. m. B.p.v. Přes pozemek vede ochranné pásmo VN v šířce 7m, 

stavba do tohoto pásma nebude zasahovat. Dle územně plánovací dokumentace je stavba 

lokalizována v okrajové zóně města. Stavební pozemek je podle územního plánu určen 

k zastavění objekty sloužícími k bydlení. Výstavba ubytovacího zařízení je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. 

 

Majetkoprávní vztahy: 

- Č. parcely    p. č. 685/106 

- Výměra    2906 m2 

- Druh pozemku   Zahrada 

- Způsob využití   Travní porost 
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- Vlastník    Lukáš Zákopecký, U lesa 180/1, Ludgeřovice 747 14 

2.3      Údaje o napojení na dopravní infrastrukturu a technickou 
infrastrukturu   
 

 Objekt bude napojen na stávající pozemní komunikace města Ostrava. Příjezd k objektu 

bude umožněn z místní komunikace IV. třídy – ulice Hlohová. Autobusová zastávka MHD je 

v dostupové vzdálenosti cca 500m. Situace je znázorněna na výkrese č. 1.1 – Koordinační 

situace.  

Bude provedeno připojení na stávající technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizace a 

elektrické vedení. Napojení technické infrastruktury je znázorněno na výkrese č. 1.1 – 

Koordinační situace. 

2.4      Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
 

   Na daném území se nachází ornice (navážka - NA) v průměrné tloušťce 0,3m třídy 

těžitelnosti I. Do hloubky 0,7m od původního terénu se nachází nesoudržná zemina – hlína 

písčitá třídy těžitelnosti II a od hloubky 0,7m zemina soudržná – tuhý jíl třídy těžitelnosti III. 

Stavební jáma je situována v rovinatém terénu, stěny jámy nebudou paženy. Podzemní voda se 

nachází v hloubce 3,0 m pod úrovní původního terénu.  

 

 Byl proveden radonový průzkum daného pozemku, který lokalitu zařadil do kategorie 

nízkého radonového indexu, kdy dle ČSN 73 06 01 – Ochrana staveb proti radonu z podloží, 

není nutno provádět žádná ochranná opatření. 

 

 Stavební pozemek se rovněž nenachází v záplavové oblasti nebo na poddolovaném 

území. 

2.5      Informace o splnění požadavků dotčených orgánů   
 

- Orgány ochrany veřejného zdraví (hygieny) 

Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje.  
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- Katastrální orgány  

Výpis z KN dotčeného + kopie katastrální mapy 1:1000. 

 

- Orgány pro energetická odvětví 

Vyjádření dotčených orgánů energetických odvětví . 

 

- Orgány požární ochrany  

Vyjádření orgánů požární ochrany.  

 

- Orgány spojových sítí (telekomunikace, radiokomunikace) 

Vyjádření komunikačních orgánů.  

 

- Orgány pro kontrolu odpadového hospodaření 

Vyjádření dotčených orgánů.  

 

- Orgány (státní) památkové péče 

Nevzniká potřeba vyjádření. 

 

- Orgány státní správy pro dopravu     

Nevzniká potřeba vyjádření. 

 

- Pro dopravu na pozemních komunikacích 

Nevzniká potřeba vyjádření. 

 

- Pro dopravu drážní 

- Nevzniká potřeba vyjádření. 

2.6    Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
 

Před započetím výkopových prací pro základové konstrukce objektu je nutno provést 

vykácení překážejících stromů a keřů. Dále je třeba v předstihu provést napojení na všechna 

média- vodu , ap. Jinak navržená stavba nemá žádné souvislosti s žádnou další stavbou. 
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2.7      Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

Stavební práce započnou nejpozději do dvou měsíců od vydání stavebního povolení. 

Stavba na připravených základových poměrech by měla být hotova do 10-ti měsíců. Výstavba se 

může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, případně dalších nepředvídatelných 

okolností zpomalit.  

2.8  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše a 
objemu objektu 
 

Na základě obestavěného prostoru stavby, ceníků a statistik URS (při ceně 6000 Kč/m3) 

byl stanoven odhad stavby na 18 800 000 Kč (bez DPH).  

 Plochy, objemy řešené části:  

  -     Stavební objekt  SO01 314 m2 

- Plocha řeš. území 2906 m2 

- Plocha staveniště 900m2 

- Zastavěná plocha 314 m2 
- Obestavěný prostor 3140 m3 
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3   SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1      Popis stavby 

3.1.1    Zdůvodnění výběru stavebního pozemku a objektu 
 

Záměrem investora bylo vybudovat ubytovací zařízení pro vysokoškolské studenty 

nedaleko centra Ostravy.  Stavební pozemek se nachází v klidné části Ostravy – městský obvod 

Lhotka na parcele č.685/106. Časová náročnost dopravení se do školy s využitím MHD je 

necelých 20 minut, což tedy splňuje jeden z hlavních požadavků investora. Dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

bude v druhém podlaží navržen jeden pokoj. Dále pak všechny společné prostory a celé přízemí 

bude navrženo v souladu s touto vyhláškou.  

Pozemek je rovinného charakteru. Na stavební parcele se nenachází žádné stávající 

objekty, proto nebude nutné provádět bourací práce a následné úpravy staveniště. V předstihu 

bude provedeno vykácení porostu zasahujícího do míst stavebních prací. V místě se nachází 

inženýrské sítě – voda, kanalizace, plyn a elektrická energie. 

3.2   Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
 

 Půdorys objektu bude obdélníkový o rozměrech 24,5 x 13,1 m, atika bude ve výšce 

9,98m nad upraveným terénem. Objekt svými rozměry ani výškou nebude narušovat současný 

výraz okolní zástavby. Fasáda je navržena v kombinaci světle a tmavě oranžové barvy 

s mozaikovým soklem.  

 Objekt bude sloužit pro ubytování vysokoškolských studentů. Soukromí každého 

studenta bude zajištěno jednolůžkovými pokoji s vlastním hygienickým zařízením. V přízemí 

objektu budou situovány prostory pro kanceláře. Celé přízemí splňuje požadavky vyhlášky   

č. 398/2009 Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

V druhém podlaží budou jednolůžkové pokoje, z nichž jeden je navržen dle požadavků vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

a ve třetím podlaží budou rovněž jednolůžkové pokoje a byt pro správce objektu. 
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3.3   Zásady dispozičního a provozního řešení 
 

            Stavební objekt: 

            Jedná se o objekt ubytovacího zařízení v rozsahu tří nadzemních podlaží. Objekt 

nebude podsklepen a střecha bude řešena jako plochá, jednoplášťová nevětraná. Pro 

výstavbu byl zvolen systém POROTHERM.  

            V přízemí se nachází vstup, recepce, schodišťový prostor s výtahem, 2 x  pobytová 

místnost, knihovna, 5 x kancelář se společnou kuchyňkou, 3 x WC, technická místnost, 

místnost pro úklid, komora, WC pro zaměstnance a chodby.  

           Při vstupu do objektu je nutno překonat výškový rozdíl 180 mm, z tohoto důvodu je 

zde zřízen schodišťový stupeň o rozměrech 1800 x 1800 mm a rampa ve sklonu 1:16.  

           Druhé podlaží slouží pro ubytování vysokoškolských studentů. Nachází se zde 9 

privátních jednolůžkových pokojů s vlastními hygienickými prostory a 1 pokoj vyhovující 

vyhlášce č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Dále je zde pobytová místnost, 

společná kuchyňka, místnost pro úklid, schodišťový prostor a chodba. 

 Třetí podlaží slouží jako ubytování vysokoškolských studentů a současně je zde byt 

správce objektu. Nachází se zde 7 privátních jednolůžkových pokojů s vlastním 

hygienickým zařízením a společnou kuchyňkou. Ve správcově bytě se nachází ložnice, 

dětský pokoj, koupelna s WC, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. Od 

studentských pokojů je tento byt funkčně oddělen chodbou, která zároveň plní funkci 

předsíně. Mezi další společné prostory patří dále chodba a schodišťový prostor.  

3.4  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
 

Kapacity: 

 Kapacita ubytovacího zařízení je 17 osob. Byt pro správce je určen pro tří až 

čtyřčlennou rodinu. V přízemí se nachází 5 kanceláří pro jednu až dvě osoby na každou 

kancelář. Pro provoz zařízení je zapotřebí jedné až dvou osob 

 

 Užitkové plochy: 

 1. podlaží:  

- vstup: 7,5 m2 

- recepce: 3,645 m2 
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- schodišťový prostor: 21,5 m2 

- 2x pobytová místnost: 31,0 m2 (62 m2) 

- knihovna: 21,5 m2 

- kuchyňka: 4,59 m2 

- 4x kancelář: 15,0 m2 (60 m2) 

- kancelář: 8,1 m2 

- místnost pro úklid: 1,491 m2 

- technická místnost: 2,556 m2 

- WC s předsíňkou: 4,35 m2 

- 3x WC:  2,953 m2+ 3,053 m2+ 2,813 m2 (8,819 m2) 

- WC pro handicapované: 3,78 m2 

- komora: 2,158 m2 

- 4x chodba: 3,36 m2 + 25,65 m2 + 5,1 m2 + 9,3  (43,41 m2) 

 

Celkem: 255,399 m2 
       

 2. podlaží:  

- schodišťový prostor: 21,5 m2 

- kuchyňka: 12,999 m2 

- místnost pro úklid: 1,499 m2 

- pobytová místnost: 21,5 m2 

- pokoj: 9 x 11,2 = 100,8 m2 

- koupelna: 9 x 3,238 = 29,142 m2 

- pokoj pro handicapované: 21,187 m2 

- koupelna pro handicapované: 8,752 m2 

- chodba: 35,25 m2 

 

Celkem: 252,629 m2 
       

 3. podlaží:  

- schodišťový prostor: 21,5 m2 

- kuchyňka: 12,999 m2 

- místnost pro úklid: 1,499 m2 



11 
 

- pobytová místnost: 21,5 m2 

- komora: 3,27m2 

- ložnice : 9,999 m2 

- dětský pokoj: 7,326 m2 

- koupelna:  5,38 m2 

- chodby: 3,228 m2 + 6,075 m2= 9,303 m2 

- obývací pokoj + jídelna + KK: 34,432 m2 

- pokoj: 7 x 11,2 = 78,4 m2 

- koupelna: 7 x 3,238 = 26,666 m2 

- chodba: 25,65 m2 

 

Celkem: 257,924 m2 

 

 Obestavěné prostory: 

 Celkový obestavěný prostor – 3140 m3.  

  

          Zastavěné plochy: 

 Zastavěná plocha – 314 m2.  

  

 Orientace ke světovým stranám: 

           Objekt je orientován sever - jih, se vstupem na severní straně. 

3.5  Stavebně technické řešení 

3.5.1  Úvod 
 

        Návrh konstrukčního řešení vychází z předpokladu, že veškeré stavební a montážní práce 

budou prováděny pověřenou odbornou firmou dle platných technických norem a legislativy. 

Veškeré technologické postupy užité v procesu výstavby budou v souladu s technologickými 

postupy daných výrobců.  
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3.5.2  Vytýčení objektu 
 

 Objekt bude vytýčen v souřadnicovém systému S-JTSK a pomocí výškopisných bodů 

(Balt po vyrovnání). Vytýčení provede osoba odborně způsobilá, která následně vyhotoví 

protokol a vytyčovací výkres. Na staveništi pak budou provedeny pro účely vytýčení dočasné 

stabilizační body. 

 

3.5.3  Zemní práce 
 

 Zemní práce započnou až po odstranění nevhodně rostlého porostu (keřů a menších 

stromů). Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce 3,0m od původního terénu, 

proto nemusí být použita žádná zvláštní opatření. Podle podmínek určených v územním 

rozhodnutí a stavebním povolení se před zahájením zemních prací objekt vytýčí, viz kap. 2.5.2 

Vytýčení objektu. 

 

 Skrývka ornice bude provedena strojně nakladačem Caterpillar 908H v tloušťce 0,3m. 

Vytěžená ornice bude uložena na předem určenou deponii, kde bude k dispozici pro pozdější 

využití. Po výstavbě bude ornice sloužit k zahumusování. Kubatura vytěžené zeminy je 257,73 

m3 viz výkres č. 03 – Skrývka ornice. 

 

 Stavební jáma bude hloubena strojně nakladačem Caterpillar 908H v tloušťce 0,23m. 

Úroveň hloubky dna stavební jámy bude v hloubce 0,53m od původního terénu a toto bude 

ověřeno teodolitem. Současně se stavební jámou bude těžena i stavební rampa ve sklonu 1:17, 

v délce 3m. Zemina bude odvážena automobilem TATRA T 815-250S01/41 na skládku 

vzdálenou 10km, z toho 2km v terénu. Kubatura vytěžené zeminy je 81,3m3 viz výkres č. 04 – 

Hloubení stavební jámy. 

 

 Stavební rýhy budou prováděny strojně rýpadlo – nakladačem Caterpillar 434E a 

v případě potřeby dočištěny ručně. Ruční dočištění je v předpokládaném rozsahu 5% strojových 

výkopů. Z důvodu manipulace stroje ve stavební jámě bude část výkopů prováděna ručně.  

Kubatura vytěžené zeminy je 99,29m3 strojně a 11,02m3 ručně viz výkres č. 05 – Hloubení rýh. 
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 Pro realizaci zemních prací je nutno dodržet zejména níže uvedené platné normy a jejich 

ustanovení: 

 
ČSN  73 0420   - Přesnost vytyčování stavebních objektů 

 ČSN  73 3050   - Zemní práce   

 

3.5.4  Základové konstrukce 
 

 Objekt je založen na železobetonových základových pásech, beton C30/37 (XC4). 

Výška základových pásů pod obvodovým a vnitřním nosným zdivem je 1,0m, výška 

základového pásu pod nenosným zdivem je 0,6m a pod prefabrikovaným 0,45m. 

Základová spára je v hloubce 1,18m (respektive 0,66m) pod úrovní upraveného terénu. 

Základové pásy pod obvodovým zdivem jsou široké 0,7m, pod vnitřním nosným zdivem a 

schodištěm 0,5m a pod vnitřním nenosným zdivem 0,4m. K vyztužení bude použita 

betonářská výztuž O 10 505 (R). 

 

Před začátkem betonáže dodavatel doporučuje převzetí základové spáry statikem, o 

čemž bude proveden řádný zápis do stavebního deníku. Před betonáží budou rovněž osazeny 

prostupy základy (voda, kanalizace) a patřičně utěsněny.  

 

Uzemnění objektu bude provedeno pomocí základového zemniče FeZn 30 x 4 mm. 

Tento pásek je zabetonován v základech a je veden 50 mm nad základovou spárou. Ze zemnícího 

pásku jsou provedeny vývody pro připojení zkušebních svorek a vývod pro připojení rozvaděče. 

Všechny tyto vývody jsou připojeny pomocí dvou spojovacích svorek a provedeny z FeZn drátu 

průměru 10 mm. Všechny tyto spoje jsou antikorozně ošetřeny asfaltovým nátěrem. Po 

zhotovení hromosvodu a uzemnění musí být změřen odpor a zjištěna jeho hodnota. Pokud bude 

vše v souladu s normami, může být teprve předán k užívání. 

 

Po vybetonování základových pásů bude vybetonována základová deska tloušťky 

0,15m. Pod podkladním betonem bude  provedena vrstva zhutněného štěrkopískového podsypu 

tloušťky 0,2m s modulem deformace minimálně Edef= 80MPa. Betonáž základů proběhne při 

teplotě nad 5°C. Základovou konstrukci je nutno chránit před vlhkostí.  
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Pro realizaci základových konstrukcí je nutno dodržet zejména níže uvedené platné 

normy a jejich ustanovení: 

 

ČSN  73 1201   - Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN  73 2400   - Provádění a kontrola betonových konstrukcí  

ČSN  73 3050   - Zemní práce   

 

3.5.5  Svislé nosné konstrukce 
 

 Obvodové zdivo bude tvořeno cihelnými bloky POROTHERM 40 P+D s vysokými 

nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny vyzděnými na minerální tepelněizolační 

perlitovou zdící maltu POROTHERM TM. Tato speciální tepelněizolační malta zvyšuje tepelný 

odpor zdiva až o 22%. Pro odstranění lineárních tepelných mostů jsou tyto bloky doplněny 

koncovými cihlami pro ostění, parapety a doplňkovými polovičními a rohovými cihlami v rozích 

a koutech. 

 

Vnitřní nosné zdivo bude tvořeno cihelnými bloky POROTHERM 30 P+D a v případě 

nosného zdiva výtahové šachty cihelnými bloky POROTHERM 24 P+D. Veškeré nosné zdivo 

bude vyzděno na minerální vápenocementovou maltu POROTHERM CB s tenkými ložnými 

spárami. Výhodou použití této malty je více než 80% úspora malty za současného zvýšení 

pevnosti zdiva, ve srovnání s klasickou ložnou spárou.  

 

Překlady v celém objektu jsou navrženy z cihlového systému POROTHERM 7 v délkách 

1000, 1250, 1500, 1750, 2000 a 2500mm skládaných dle tloušťky zdiva. 

 

 Pro realizaci svislých nosných konstrukcí je nutno dodržet zejména níže uvedené platné 

normy a jejich ustanovení: 

 

 ČSN  73 1101   - Navrhování zděných konstrukcí  

 ČSN  73 1901   - Navrhování staveb 

 ČSN  73 2310   - Provádění zděných konstrukcí  

 ČSN  73 8108   - Podpěrná lešení 
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           ČSN 73 0532    - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

 ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

 

3.5.6  Příčky 
  

 Vnitřní příčky jsou vyzděny z cihelných bloků POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 

8 P+D. Z důvodů zvýšených nároků na protihlukovou izolaci byly příčky mezi jednotlivými 

pokoji studentů navrženy z cihelných bloků POROTHERM 25 AKU P+D. Veškeré vnitřní zdivo 

bude vyzděno na minerální vápenocementovou maltu POROTHERM CB s tenkými ložnými 

spárami. Výhodou použití této malty je více než 80% úspora malty za současného zvýšení 

pevnosti zdiva, ve srovnání s klasickou ložnou spárou. 

 

Pro realizaci příček je nutno dodržet zejména níže uvedené platné normy a jejich ustanovení: 

 ČSN  73 1101   - Navrhování zděných konstrukcí  

 ČSN  73 1901   - Navrhování staveb 

 ČSN  73 2310   - Provádění zděných konstrukcí  

 ČSN  73 8108   - Podpěrná lešení 

           ČSN 73 0532    - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

 ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

 

3.5.7  Vodorovné nosné konstrukce 
 

 Strop bude rovněž v systému POROTHERM, tvořeného cihelnými vložkami 

MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky. Nosníky POT jsou vyztuženy 

svařovanou prostorovou výztuží, je možno je použít v běžném i vlhkém prostředí 

uzavřených objektů. Délka uložení nosníků je 125mm. Stropní vložky MIAKO 19/62,5 

PTH zajistí dostatečnou únosnost. Celková výška stropní konstrukce je 250mm.  
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 Součástí kompletního stropního systému POROTHERM jsou také věncovky 

POROTHERM V8/23,8, které v kombinaci s tepelným izolantem podstatně omezují 

tepelné mosty obvodových stěnových konstrukcí v místě styku se stropní konstrukcí. 

  
Obr. č. 1  Svislý řez podlahou a stropem POROTHERM, viz výkres č. 8.2 – Detail – uložení stropní konstrukce 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm – Katalog výrobků[24] 
 

 V okolí instalačních šachet je stropní konstrukce řešena dobetonávkou tloušťky 

250mm viz výkres č. 6.1 – Výkres tvaru stropu. 

 

Pro realizaci vodorovných nosných konstrukcí je nutno dodržet zejména níže uvedené platné 

normy a jejich ustanovení: 

 

 ČSN  73 1101   - Navrhování zděných konstrukcí  

 ČSN  73 1901   - Navrhování staveb 

 ČSN  73 2310   - Provádění zděných konstrukcí  

 ČSN  73 8108   - Podpěrná lešení 

           ČSN 73 0532    - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

 ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
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3.5.8  Schodiště a rampy 
 

Schodiště bude řešeno jako trojramenné prefabrikované s železobetonovým základem. 

V každém rameni bude 7 schodišťových stupňů výšky 0,15m a šířky 1,2m. Mezipodesty budou o 

rozměrech 1,2 x 1,2m. Sklon schodiště bude 27°, což odpovídá požadavkům na objekty bytové 

výstavby. Schodiště bude předmětem subdodávky. 

 

Součástí schodiště bude kruhové modřínové madlo napuštěné lazurou a natřené 

bezbarvým lakem pro zachování přírodního vzhledu dřeva. Do zdí bude kotveno speciálním 

úchytem viz výkres č. 9.6 – Zámečnické výrobky. 

 

Při vstupu do objektu je nutno překonat výškový rozdíl 0,18m. Z tohoto důvodu bude 

před vstupem do objektu zřízena přístupová rampa ve sklonu 1:16, šířky 1,5m. Po obou stranách 

rampy budou osazena madla ve výškách 0,75m a 0,9m. Madla budou přesahovat začátek i konec 

šikmé rampy o 0,15m a od svislé konstrukce budou ve vzdálenosti 0,06m. Schodišťový stupeň 

bude o rozměrech 1,8 x 2,0m, protože vchodové dveře se budou otevírat směrem ven. Materiál 

rampy i schodišťového stupně bude zámková dlažba BEST ARCHIA, povrch standard, barva 

karamel. 

 

3.5.9 Konstrukce střechy 
 

 Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová. Spádová vrstva je tvořena 

cementovým potěrem tloušťky minimálně 100mm. Je uložena na stropní konstrukci – 

strop POROTHERM. Střecha je navržena se stejnou výškou u atiky tzn. sklony střechy 

jsou různé: 1,33%, 1,47% a 1,78%. Na spádové vrstvě je vrstva expanzní – asfaltový pás 

PER V13, tloušťky 3mm, který je kladen na sucho na podklad penetrovaný asfaltovým 

lakem. Na expanzní vrstvě je bodově natavena parotěsná vrstva – Paraelast G S40-25, 

tloušťky 4mm. Jako tepelná izolace je zvolena desková izolace FOAMGLAS T4, tloušťky 

200mm. Separační vrstvu tvoří Parasanbit PV RJ,  mechanicky kotvený, na němž je 

hydroizolační vrstva – spodní pás Paraelast PV S40-25, tloušťky 4mm celoplošně 

natavený. Vrchní pás hydroizolačního souvrství je celoplošně natavený asfaltový pás 

Paraelast PV S42-25, tloušťky 4mm.  
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Okraj atiky je navržen ve výšce 9,98m a proti povětrnostním vlivům je chráněn 

oplechováním – provedení Cu, opatřeno ochranným nátěrem hnědé barvy, odstín RAL 

8016. 

 

Odvodnění střechy je řešeno jako vnitřní, pomocí dvou střešních vpustí. Jako 

systém odvodnění byl zvolen systém LORO – střešní vpusti TOPWET – svislá tepelně 

izolovaná střešní vpusť, svodné potrubí LORO SILENT - dvojité potrubí, DN 150, vnitřní 

a vnější trubka z oceli, žárově zinkované, vnitřní trubka dodatečně povrstvená, vnitřní 

tepelná izolace z PU-pěny. Provedení ”SILENT” pro zvýšené požadavky na protihlukovou 

ochranu.  

 

3.5.10  Podlahy 
 

 Skladby podlah jsou různé v závislosti na účelu daných místností. Skladba podlahy 

začíná hydroizolací, případně stropní konstrukcí a končí nášlapnou vrstvou. Přesné 

skladby podlah jsou rozepsány ve výkresech č. 5.1 a 5.2 – Řez A-A a Řez B-B 

 

A -  Podlaha na terénu 180 mm 

- Keramická dlažba leštěná RAKO 71 SL Niger 30x30 25 mm 

- Betonová mazanina  80 mm 

- Ochranná separační vrstva Penefol 650  2 mm  

- Tepelná izolace URSA XPS  70 mm 

- Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu CharBIT AL S40 3 mm 

- Podkladní beton  150 mm 

 

 Keramická dlažba bude nalepena pomocí disperzního lepidla SAKRET FK neutral. 

Bude použita spárovací hmota SAKRET FM bílé barvy. 

 

B -  Podlaha – keramická dlažba 130 mm 

- Keramická dlažba leštěná RAKO 71 SL Niger 30x30 25 mm 

- Betonová mazanina  60 mm 

- Ochranná separační vrstva Penefol 650  2 mm  

- Tepelná izolace ROCKWOOL Steprock ND 40 mm 
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- Stropní konstrukce  250 mm 

  

 Keramická dlažba bude nalepena pomocí disperzního lepidla SAKRET FK neutral. 

Bude použita spárovací hmota SAKRET FM bílé barvy. 

 

C -  Podlaha – palubky 130 mm 

- Podlahové palubky opatřeny lazurovacím lakem IMPRANAL SCH21 19 mm 

- Betonová mazanina  60 mm 

- Ochranná separační vrstva Penefol 650  2 mm  

- Tepelná izolace ROCKWOOL Steprock ND 40 mm 

- Stropní konstrukce  250 mm 

  

3.5.11  Úpravy vnitřních a vnějších povrchů 
3.5.11.1 Vnitřní povrchy 

 

Omítky 

 

Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny minerální přírodně bílou vápenocementovou 

jednovrstvou omítkou s jemným povrchem POROTHERM UNIVERSAL. Tato omítka bude 

nanášena strojně v tloušťce 10mm přímo na zdivo POROTHERM. 

 

Obklady 

 

Výška obložení obkladů je specifikována v legendách jednotlivých místností ve 

výkresech půdorysů. Keramické obklady jsou navrženy od firmy RAKO o rozměrech 20x20cm. 

Barevný odstín si určí sám investor v průběhu výstavby. Keramické obklady budou nalepeny  

pomocí disperzního lepidla SAKRET FK neutral. Bude použita spárovací hmota SAKRET FM 

bílé barvy. 

 

Nátěry 

 

Na stěnách, které nebudou obloženy bude proveden nátěr Primalex malířská směs ve 

třech vrstvách. Barevný odstín si určí sám investor v průběhu výstavby. 
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3.5.11.2  Vnější povrchy 
 

Vnější povrchy jsou opatřeny jednosložkovou probarvenou omítkou Baumit ARTLINE – 

odstíny 3025 a 50R5. Do výšky 300 mm, je použita mozaiková omítka Baumit Mozaik PUTZ – 

odstín 038. 

 

 

Obr. č. 2  Možnosti skladby vnější omítky Baumit 
Zdroj: Omítkové systémy Baumit – Katalog výrobků[30] 

  

 

3.5.12  Výplně otvorů 
  

 Použité dveře, okna a prosklené plochy vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0540-2 - 

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. [4] 
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3.5.12.1 Výplně otvorů - okna 
 

Všechna okna v objektu jsou dřevěná eurookna s izolačním dvojsklem (U = 0,7 W/m2K) 

Albo Trend 2 + IV 78 mm. V případě oken o rozměru 600 x 600 mm je sklo v provedení 

pískované. Součinitel prostupu tepla celého okna je U = 1,1 W/m2K. Okenní rám je čtyřvrstvý 

lepený hranol, materiálem je modřín. Vzduchová mezera v izolačním dvojskle je vyplněna 

argonem. Součástí oken jsou parapety. Vnitřní parapet je z voděodolné DTD desky v barvě 

v barvě přírodního dřeva, vnější parapet je hliníkový, tmavě hnědé barvy, odstín RAL 8016. 

Okna budou ke zdivu kotvena pomocí pásových plechů, tyto plechy budou ke zdi připevněny 

pomocí hmoždinek. Veškeré spáry mezi okenním otvorem a zdivem budou utěsněny montážní 

pěnou.  

 

3.5.12.2 Výplně otvorů - dveře 
  

Vstupní dveře jsou plné jednokřídlé z modřínového dřeva, opatřené světlíky. Zárubeň je 

rovná obkladová z modřínového masivu. Celé dveře jsou napuštěny silnovrstvou vysoce pružnou 

lazurou, odstín modřín N6. Kování je typu klika – klika, v provedení chrom – mat. Dveře jsou 

opatřeny jedním bezpečnostním zámkem a jedním zámkem FAB, samozavíračem a stavěči pro 

rektifikaci v otevřené poloze. Součástí dveří je práh z modřínového dřeva, opatřený bezbarvým 

lakem vysoké kvality a odolnosti. 

 

 Interiérové jsou plné, jednokřídlé z modřínového dřeva. Zárubeň je rovná, obkladová z 

modřínového lepeného masivu. Kování je typu klika – klika, v provedení chrom – mat. Dveře 

jsou opatřeny zámkem FAB. Celé dveře jsou napuštěny lazurou a natřeny transparentním 

bezbarvým lakem, aby byla zachována přírodní barva dřeva. Součástí dveří je práh z 

modřínového dřeva, opatřený bezbarvým lakem vysoké kvality a odolnosti.  

 

3.5.13  Tepelná izolace 
 

Tepelná izolace podlah 1. NP 

 

Tepelná izolace bude položena na podkladním betonu tl. 150mm s hydroizolací  

(asfaltový pás CharBIT AL S40). Je zde navržen extrudovaný polystyren URSA XPS o tl. 70. 
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Tepelná izolace podlah 2. a 3. NP 

 

Je zde navržena tepelná izolace ROCKWOOL Steprock ND tloušťky 40 mm. Jedná se o 

měkký lehký pás z kamenné vlny (minerální plsti) v celém objemu hydrofobizovaný. Mezi jeho 

výhody patří nehořlavost- ochrana proti šíření plamene a požáru a zvuková pohltivost. 

 

Tepelná izolace obvodových zdí 

 

Jako tepelná izolace obvodových zdí byl navržen expandovaný polystyren 

STAROTRADE EPS 100F fasádní tloušťky 100mm. Základová konstrukce bude do hloubky 

1000mm pod úrovní upraveného terénu a 300mm nad jeho úroveň tepelně izolována 

extrudovaným polystyrenem URSA XPS HR-L tloušťky 70mm.    

 

Tepelná izolace střechy 

 

Pro tepelnou izolaci střech byla použita izolace FOAMGLAS T4 o tloušťce 200mm. 

 

3.5.14  Hydroizolace, parozábrany a difuzní folie 
 

Hydroizolace podlah 1.NP 

 

Podlaha prvního podlaží je zaizolována pomocí hydroizolačního pásu z oxidovaného 

asfaltu CharBIT ALS40. 

  

Hydroizolace podlah 2. a 3.NP 

 

Vzhledem k tomu, že ve všech místnostech bude stejné vnitřní prostředí není v konstrukci 

stropu nutná parozábrana. Z důvodu technologické vody při betonáži betonové mazaniny je ve 

skladbě navržena separační vrstva v podobě folie PENEFOL 650. 
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Hydroizolace základů 

Základová deska je do hloubky 1000 mm od upraveného terénu a 300 mm nad terénem 

izolována asfaltovým pásem z oxidovaného asfaltu CharBIT AL S40. 

 

Hydroizolace střechy 

 

Separační vrstvu tvoří Parasanbit PV RJ,  mechanicky kotvený, na němž je 

hydroizolační vrstva – spodní pás Paraelast PV S40-25, tloušťky 4mm celoplošně 

natavený. Vrchní pás hydroizolačního souvrství je celoplošně natavený asfaltový pás 

Paraelast PV S42-25, tloušťky 4mm.  

 

3.5.15  Zvuková izolace 
 

Dodatečná zvuková izolace nebyla shledána potřebnou. Kročejové neprůzvučnosti 

vyhovuje izolace Rockwool obsažená v každé skladbě podlahové konstrukce. 

 

3.5.15  Klempířské konstrukce 
 

Jedná se o oplechování atiky, podokeníku a okapový systém. Vše je provedeno 

z Cu plechu tloušťky 0,55 mm, opatřeného nátěrem hnědé barvy odstín RAL 8016. Bližší 

specifikace klempířských prvků viz výkres č. 9.4 – klempířské výrobky. 

 

3.5.16  Zámečnické konstrukce 
 

Jedná se o úchyt madla, provedení mosaz, výrobce SWN Morava a ocelový žebřík 

s ochranným košem a odnímatelnou spodní částí, uchyceným na chemickou kotvu. 

Povrchová úprava žebříku bude žárové pozinkování. Žebřík bude splňovat požadavky dle 

ČSN 74 3282 – Ocelové žebříky, Základní ustanovení. Bližší specifikace zámečnických 

prvků viz výkresy č. 9.5 a 9.6 – zámečnické výrobky_1 a zámečnické výrobky_2. 
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3.5.17  Tesařské konstrukce 
 

Jedná se o dřevěná eurookna a dřevěné dveře. Bližší popis těchto konstrukcí naleznete 

v kapitole 2.5.12 Výplně otvorů a ve výkresech č. 9.1, 9.2 a 9.3 – Truhlářské výrobky, 

Truhlářské výrobky – okna a Truhlářské výrobky – dveře. 

 

3.6  Bezpečnost práce při provádění stavebních prací 
 

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými zákony, normami, 

vyhláškami, nařízeními vlády a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništích i mimo ně a současně i s platnými technologickými předpisy a ustanoveními 

příslušných ČSN. 

3.7  Napojení inženýrských sítí a technické řešení 

3.7.1  Vodovodní přípojka 
 

Přípojka je napojena na venkovní síť pomocí navrtávacího pásu. Potrubí bude uloženo 

v hloubce 1,0 m do pískového lože tloušťky 115 mm, potrubí je obsypáno zeminou tloušťky 300 

mm, která se zhutní. Pak je rýha zasypána zeminou z výkopu a poslední vrstva je různá podle 

povrchové úpravy pozemku. Na potrubí bude položena fólie, která se omotá drátkem pro 

pozdější snadné hledání potrubí v zemi. Trasa potrubí bude přímá a co nejkratší. Pruh území nad 

přípojkou se v budoucnu nesmí zastavět a musí být přístupný po celé délce. Před zahájením 

výkopových prací musí být v terénu vyznačeny trasy všech sítí za účasti jejich správců. 

 

Přechod přes svislou konstrukci bude proveden v chráničce utěsněné proti vlhkosti trvale 

pružným tmelem.  

 

3.7.2  Kanalizační přípojka 
 

Přípojka bude napojena na jednotnou veřejnou kanalizační síť pod úhlem 30 stupňů 

v místě vysazení odboček. Přípojka bude vedena v hloubce 1,200 m ve spádu 5%. Před 
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zahájením výkopových prací musí být v terénu vyznačeny trasy všech sítí za účasti jejich 

správců. Výkopové práce budou prováděny v pažené rýze při dodržování bezpečnostních 

opatření. Trasa přípojky bude přímá a co nejkratší. Trubky se položí na zhutněnou pískovou 

vrstvu o tl. 100 mm. Před zasypáním potrubí se provede zkouška vodotěsnosti. Po ukončení 

tlakové zkoušky se dokončí zásyp potrubí po stranách trubky, dále krycí obsyp do min. výšky 

300 mm nad horní okraj trubky. Nakonec horní zásyp do úrovně terénu. Pruh území se 

v budoucnu nesmí zastavět a musí být přístupný po celé délce. 

 

 Dešťová voda ze střechy bude odváděna vnitřními odpady číslo SV1 a SV2 (viz výkres 

č. 7.1 – výkres tvaru střechy) o průměru DN150 do dešťové kanalizační sítě. 

 

3.7.3  Rozvod elektrické energie 
 

Do objektu je vedena přípojka z přilehlé elektroměrné skříně, která je umístěna na hranici 

pozemku. Zemí práce se budou provádět stejně, mimo vedení pod komunikaci je proveden 

výkop hloubky 800mm v němž je vedení uloženo v hloubce 700mm. Kabel je zasypán pískem a 

chráněn cihlou (CP 290x140x65mm) cca 200mm, nad kabelem je umístěna výstražná fólie 

červené barvy. Pokud jde o vedení pod komunikaci je proveden výkop hloubky 900mm. Kabel je 

vložen do betonových trub R 100mm, které budou obetonovány.  

Při křížení a souběhu je nutno dodržet minimální vzdálenosti předepsané ČSN 73 6005. 

3.8  Zdůvodnění navrženého řešení stavby 
 

 Navržené řešení stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací a dodržuje obecně 

platné požadavky na výstavbu.  

3.9  Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

3.9.1  Údaje o navrhovaných průzkumech 
 

 Průzkumy realizované na dané parcele: 

- Hydrogeologický průzkum 

- Měření půdního radonu 
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3.9.2  Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území 
 

Přes pozemek vede ochranné pásmo VN v šířce 7m, stavba do tohoto pásma nebude 

zasahovat. 

 

3.9.3  Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení lesů 
 

 Na předmětné parcele se nenachází žádné stávající objekty – bourací práce nejsou nutné. 

Před zahájením výstavby je nutno odstranit nevhodně rostlý porost (keře a menší stromy).  

  

3.9.4  Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu 
 

 Byl proveden zábor parcely číslo 685/106 k. ú. Ostrava. Navržené ubytovací zařízení je 

v souladu s územním plánem – Ostrava. 

  

3.9.5  Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací 
 

 Skrývka ornice bude provedena strojně nakladačem Caterpillar 908H v tloušťce 0,3m. 

Vytěžená ornice bude uložena na předem určenou deponii, kde bude k dispozici pro pozdější 

využití. 

 

 Stavební jáma bude hloubena strojně nakladačem Caterpillar 908H v tloušťce 0,23m. 

Úroveň hloubky dna stavební jámy bude v hloubce 0,53m od původního terénu a toto bude 

ověřeno teodolitem. 

 

 Stavební rýhy budou prováděny strojně rýpadlo – nakladačem Caterpillar 434E a 

v případě potřeby dočištěny ručně. Ruční dočištění je v předpokládaném rozsahu 5% strojových 

výkopů. Z důvodu manipulace stroje ve stavební jámě bude část výkopů prováděna ručně.   

  

3.10  Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 

 Tato problematika není předmětem řešení mé diplomové práce. 
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3.11 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 

3.11.1 Vlivy při výstavbě 
 

Pomineme-li vlastní stavbu jako faktor ovlivňující životní prostředí a vlivy vlastního 

provádění výstavby, pak její provoz nezhorší stávající ŽP. Stavba nenaruší životní prostředí 

vzhledem k tomu, že budou důsledně provedena preventivní opatření k zabránění vzniku 

negativních vlivů 

 

3.11.2 Čistota ovzduší 
 

Stavba svým charakterem neovlivní čistotu ovzduší. Při stavebních pracích se zajistí 

omezení prašnosti v okolí stavby, při dopravě stavebního materiálu se použijí dopravní 

prostředky, které zajistí minimální prašnost a znečištění na přepravních cestách. 

 

3.11.3 Hluk a vibrace 
 

Stavební práce budou doprovázeny hlukem odpovídající stavební činností. Tento hluk 

bude vznikat pouze po dobu trvání stavebních prací, provoz mechanizmů bude pouze v denní 

dobu. 

 

3.11.4 Odpadové hospodářství při výstavbě 
 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími právními 

předpisy. 

 

Odpady budou převedeny do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí, podle § 12 

odst. 3, zák. 185/2001 Sb. 
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3.11.5 Vliv stavby na okolní zeleň 
 

Stavba vyžaduje nezbytné vykácení stromů v důsledku terénních úprav. 

 

3.11.6 Ochrana vod 
 

Při realizaci stavby nesmí být znečištěny spodní vody. Splaškové vody jsou svedeny do 

kanalizační sítě. 

 

3.12 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

3.12.1 Povodně 
 

 Objekt se nenachází v záplavové oblasti, není tedy nutno provádět žádná zvláštní 

opatření. 

 

3.12.2 Sesuvy půdy 
 

Vzhledem k rovinatému charakteru předmětné parcely a okolí není nutno zavádět žádná 

opatření proti sesuvu půdy.  

 

3.12.3 Poddolování 
 

 Objekt se nenachází v oblasti důlní činnosti, není tedy nutno provádět žádná zvláštní 

opatření účinkem poddolování. 

 

3.12.4 Seizmicita 
 

 Objekt se nenachází v oblasti aktivní seizmicitní činnosti, není tedy nutno provádět žádná 

zvláštní opatření.  
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3.12.5 Radon 
 

 Byl proveden radonový průzkum daného pozemku, který lokalitu zařadil do kategorie 

nízkého radonového indexu, kdy dle ČSN 73 06 01 – Ochrana staveb proti radonu z podloží, 

není nutno provádět žádná ochranná opatření. 

 

3.12.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru 
 

 Objekt se nenachází v oblasti zvýšené hladiny hluku, není tedy nutno provádět žádné 

zvláštní opatření. 
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4. Závěr 
 
 Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout ubytovací zařízení pro vysokoškolské 

studenty v Ostravě – Lhotce. Přízemí jsem navrhla pro administrativní využití s pěti 

oddělenými kancelářemi pro jednoho až dva pracovníky. V druhém patře se budou 

nacházet oddělené jednolůžkové pokoje s vlastním hygienickým zařízením a jeden pokoj 

plně bezbariérový pro handicapované osoby. V třetím patře bude kromě jednolůžkových 

pokojů s vlastním hygienickým zařízením byt správce objektu. 

Při tvorbě projektové dokumentace jsem dodržovala vyhlášku č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Veškeré pracovní a technologické postupy provádění jsou navrženy tak, aby byly 

jednotlivé práce provedeny v nejkratší možné době s minimálními finančními náklady a 

přesto byla zachována nejvyšší kvalita. Zařízení staveniště bylo navrženo s ohledem na 

okolní zástavbu a bezpečné provádění stavby.  

Objekt je určen k užívání rovněž osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, proto byla striktně dodržována vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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5 Seznam výkresů 
 

 

Označení Název Měřítko Formát 

1.1 Koordinační situace 1:200 A2 

2.1 Výkopy 1:50 A1 

2.2 Základy 1:50 A1 

3.1 Půdorys 1NP 1:50 A1 

3.2 Půdorys 2.NP 1:50 A1 

3.3 Půdorys 3.NP 1:50 A1 

4.1 Pohledy 1:50 A2 

5.1 Řez A-A 1:50 A1 

5.2 Řez B-B 1:50 A1 

6.1 Výkres tvaru stropu 1:50 A1 

7.1 Výkres tvaru střechy 1:50 A1 

    

8.1 Detail D1 – základy 1:20 A3 

8.2 

8.3 

8.4 

Detail D2 - uložení stropní konstrukce 

Detail D3 – okenní nadpraží 

Detail D4 - parapet 

1:10 

1:5 

1:5 

A3 

A3 

A3 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE - obvodového pláště 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  obvodový plášť 
 Zpracovatel :  Bc. Barbora Hrubá  
 Datum :  31.10.2010 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 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  Porotherm 40 P   0.4000    0.1740   960.0    800.0         7.0   0.0000 
  3  Extrudovaný po   0.0700    0.0340  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
  4  Baumit vnější   0.0150    0.8000   850.0   1800.0        12.0   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 :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.39 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.22 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 :    5.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2046.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         21.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.13 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
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 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     e 
         

 tepl.[C]:   18.1   18.0    0.8  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1269    952    159    138 
 p,sat [Pa]:   2080   2068    649    172    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   0.4100    0.4575   3.259E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.051 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.980 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 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. 
 
 
 
 

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

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 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 obyč  0,400       0,174  7,0 
   3  Extrudovaný polystyren  0,070       0,034  100,0 
   4  Baumit vnější štuková omítka (  0,015       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  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 =   0,22 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. 
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  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: 0,063 kg/m2,rok 
  (materiál: Extrudovaný polystyren). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,063 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0506 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,9795 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 2008, (c) 2007 Svoboda Software 

 

 

Obr. č. 1  Rozložení teplot v typickém místě konstrukce obvodového pláště 

Zdroj: TEPLO 2008 
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Obr. č.4  Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce obvodového pláště 

Zdroj: TEPLO 2008 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – podlaha na terénu 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Bc. Barbora Hrubá  
 Datum :  31.10.2010 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 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  Dlažba keramic   0.0050    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Potěr cementov   0.0800    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Penefol 650   0.0010    0.2100  1470.0    900.0      3150.0   0.0000 
  4  Extrudovaný po   0.0700    0.0340  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
  5  CharBIT AL S40   0.0020    0.2100  1470.0   1200.0     40000.0   0.0000 
  6  Beton hutný 1   0.1500    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  7  Štěrk   0.2000    0.6500   800.0   1650.0        15.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.58 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.36 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.38 / 0.41 / 0.46 / 0.56 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 :    5.2E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.69 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.913 
 



Příloha A – Tepelně – technické posudky 

 

 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1389.15 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.71 C 

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

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,005       1,010  200,0 
   2  Potěr cementový  0,080       1,160  19,0 
   3  Penefol 650  0,001       0,210  3150,0 
   4  Extrudovaný polystyren  0,070       0,034  100,0 
   5  CharBIT AL S40  0,002       0,210  40000,0 
   6  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
   7  Štěrk  0,200       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,508+0,015 = 0,523 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,913 
  

  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 =   0,36 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,71 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – stropní konstrukce nad 1.NP 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  stropní konstrukce nad 1.NP 
 Zpracovatel :  Barbora Hrubá  
 Datum :  31.10.2010 
 
 
 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  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Stropní konstr   0.2500    0.6000   960.0    710.0        18.0   0.0000 
  3  Rockwool Stepr   0.0400    0.0430   840.0    100.0         3.0   0.0000 
  4  Penefol 650   0.0007    0.2100  1470.0    900.0      3150.0   0.0000 
  5  Beton hutný 1   0.0600    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  6  Dlažba keramic   0.0050    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 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 :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    18.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 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   33.0   800.3    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   35.5   860.9    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   39.6   960.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   46.2  1120.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   55.4  1343.5    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   62.0  1503.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   65.1  1578.8    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   64.0  1552.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   56.0  1358.1    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   47.5  1152.0     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   40.2   974.9     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   35.7   865.8    -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 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.42 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.61 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.63 / 0.66 / 0.71 / 0.81 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 :    4.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         37.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.29 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.853 
 
 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     7.0   0.406     3.8   0.265    17.2   0.853    40.7 
    2     8.1   0.408     4.8   0.256    17.5   0.853    43.1 
    3     9.7   0.368     6.4   0.179    18.1   0.853    46.4 
    4    12.0   0.305     8.6   0.036    18.8   0.853    51.7 
    5    14.8   0.201    11.4  ------    19.5   0.853    59.2 
    6    16.5   0.031    13.1  ------    20.0   0.853    64.4 
    7    17.3  ------    13.8  ------    20.2   0.853    66.8 
    8    17.0  ------    13.6  ------    20.1   0.853    65.9 
    9    14.9   0.191    11.5  ------    19.6   0.853    59.7 
   10    12.4   0.294     9.1   0.005    18.9   0.853    52.8 
   11     9.9   0.363     6.6   0.167    18.1   0.853    46.9 
   12     8.1   0.407     4.9   0.252    17.5   0.853    43.2 
           
 

 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 bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   18.3   18.3   18.8   19.9   19.9   19.9   20.0 
 p [Pa]:   1135   1135   1152   1153   1161   1165   1168 
 p,sat [Pa]:   2101   2103   2168   2321   2321   2329   2330 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -7.550E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
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Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  12   0.3000    0.3000   1.10E-0009     0.0029 
   1   0.3000    0.3000   2.75E-0009     0.0103 
   2   0.3000    0.3000   1.36E-0009     0.0136 
   3   0.3000    0.3000  -4.67E-0009     0.0011 
   4    ---       ---    -1.51E-0008     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0136 kg/m2 
         
 

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

 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   strop nad 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  17,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  18,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Stropní konstrukce Hurdis  0,250       0,600  18,0 
   3  Rockwool Steprock ND  0,040       0,043  3,0 
   4  A 400 H  0,0007       0,210  3150,0 
   5  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   6  Dlažba keramická  0,005       1,010  200,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,61 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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Obr. č.5  Rozložení teplot v typickém místě konstrukce podlahy na terénu 

Zdroj: TEPLO 2008 

 
 

 
Obr. č.6  Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce podlahy na terénu 

Zdroj: TEPLO 2008 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE - střešní konstrukce 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  střešní konstrukce 
 Zpracovatel :  Bc. Barbora Hrubá  
 Datum :  31.10.2010 
 
 
 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  Stropní konstr   0.2500    0.6000   960.0    710.0        18.0   0.0000 
  3  Potěr cementov   0.1000    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  4  Asfaltový nátě   0.0020    0.2100  1470.0   1400.0      1200.0   0.0000 
  5  Paraelast G S4   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  6  Foamglas T4   0.2000    0.0400   840.0    120.0    990000.0   0.0000 
  7  Paraelast PV S   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  8  Paraelast PV S   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 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    20.0   45.6  1065.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   48.2  1126.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.0   50.6  1182.5     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   54.5  1273.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.0   61.1  1427.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   66.2  1547.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   68.6  1603.1    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   67.7  1582.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   61.6  1439.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   55.4  1294.7     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.0   50.9  1189.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   48.5  1133.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
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 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.58 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.17 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0015 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        915.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.51 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 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    11.2   0.607     7.9   0.458    19.1   0.957    48.4 
    2    12.1   0.615     8.7   0.453    19.1   0.957    50.9 
    3    12.8   0.569     9.4   0.368    19.3   0.957    52.9 
    4    13.9   0.487    10.6   0.200    19.5   0.957    56.2 
    5    15.7   0.361    12.3  ------    19.7   0.957    62.2 
    6    17.0   0.160    13.5  ------    19.8   0.957    66.8 
    7    17.5  ------    14.1  ------    19.9   0.957    69.0 
    8    17.3   0.011    13.8  ------    19.9   0.957    68.2 
    9    15.8   0.351    12.4  ------    19.7   0.957    62.6 
   10    14.2   0.473    10.8   0.164    19.5   0.957    57.0 
   11    12.9   0.562     9.5   0.354    19.3   0.957    53.1 
   12    12.2   0.616     8.8   0.452    19.1   0.957    51.2 
           
 

 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 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    7-8     e 
         

 tepl.[C]:   18.5   18.4   16.0   15.4   15.4   15.3  -14.5  -14.6  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1285   1285   1285   1285   1284    141    140    138 
 p,sat [Pa]:   2130   2120   1812   1753   1747   1734    172    170    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4762    0.5244   5.570E-0013 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

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

 

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

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Stropní konstrukce Hurdis  0,250       0,600  18,0 
   3  Potěr cementový  0,100       1,160  19,0 
   4  Asfaltový nátěr  0,002       0,210  1200,0 
   5  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   6  Foamglas T4  0,200       0,040  990000,0 
   7  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   8  Sklodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  

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

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

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,720 kg/m2,rok 
  (materiál: Foamglas T4). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 



Příloha A – Tepelně – technické posudky 

 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0001 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 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
 
 

 

Obr. č.7  teplot v typickém místě konstrukce střechy 

Zdroj: TEPLO 2008 
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Obr. č.8  Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce střechy 

Zdroj: TEPLO 2008 
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DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2008 
 
 
 Název úlohy :  vodorovný kout přilehlý k zemině                             
 Zpracovatel :  Bc. Barbora Hrubá                             
 Datum :  31.10.2010      
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     69 
 Počet vodorovných os:     91 
 Počet prvků:  12240 
 Počet uzlových bodů:   6279 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
 0.00000 0.11563 0.23125 0.34688 0.46250 0.57813 0.69375 0.80938 0.92500 1.04063  
 1.15625 1.27188 1.38750 1.50313 1.61875 1.73438 1.85000 1.92500 2.00000 2.10000  
 2.20000 2.30000 2.35000 2.37500 2.38750 2.39375 2.39688 2.40000 2.40200 2.40638  
 2.41075 2.41950 2.43700 2.47200 2.51100 2.53050 2.54025 2.54513 2.55000 2.55200  
 2.55638 2.56075 2.56950 2.58700 2.62200 2.68450 2.74700 2.80950 2.87200 2.93450  
 2.99700 3.05950 3.12200 3.20188 3.28175 3.36163 3.44150 3.52138 3.60125 3.68113  
 3.76100 3.84088 3.92075 4.00063 4.08050 4.16038 4.24025 4.32013 4.40000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
 0.00000 0.10713 0.21425 0.32138 0.42850 0.53563 0.64275 0.74988 0.85700 0.96413  
 1.07125 1.17838 1.28550 1.39263 1.49975 1.60688 1.71400 1.82113 1.92825 2.03538  
 2.14250 2.24963 2.35675 2.46388 2.57100 2.67813 2.78525 2.89238 2.99950 3.10663  
 3.21375 3.32088 3.42800 3.59050 3.75300 3.91550 4.07800 4.17800 4.27800 4.35300  
 4.39050 4.40925 4.41863 4.42331 4.42566 4.42683 4.42741 4.42800 4.42820 4.42865  
 4.42910 4.43000 4.43219 4.43438 4.43875 4.44750 4.46500 4.48250 4.49125 4.49563  
 4.49781 4.50000 4.50100 4.50350 4.50600 4.51100 4.52100 4.54100 4.56100 4.57100  
 4.58100 4.58600 4.60041 4.61481 4.64363 4.70125 4.81650 4.93175 5.04700 5.16225  
 5.27750 5.39275 5.50800 5.62325 5.73850 5.85375 5.96900 6.08425 6.19950 6.31475  
 6.43000  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   69    1   33 
    2  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   17   33   37 
    3  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   53   69   33   62 
    4  Štěrk               0.650     0.650        15        15   45   53   33   62 
    5  Extrudovaný pol     0.034     0.034       100       100   40   45   33   62 
    6  CharBIT AL S40     0.210     0.210     40000     40000   39   40   33   49 
    7  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   17   39   33   48 
    8  CharBIT AL S40     0.210     0.210     40000     40000    1   40   48   52 
    9  Porotherm 40 P+     0.174     0.174     7.000     7.000   19   28   52   91 
   10  Porotherm 40 P+     0.174     0.174     7.000     7.000   28   29   52   91 
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   11  Extrudovaný pol     0.034     0.034       100       100   29   40   52   62 
   12  Extrudovaný pol     0.034     0.034       100       100   29   34   62   91 
   13  Štěrk               0.650     0.650        15        15    1   17   37   39 
   14  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17    1   17   39   48 
   15  Extrudovaný pol     0.034     0.034       100       100    1   19   52   62 
   16  Penefol 650             0.210     0.210      3150      3150    1   19   62   63 
   17  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17    1   19   63   71 
   18  Dlažba keramick     1.010     1.010       200       200    1   19   71   72 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1     72   1710     20.00        0.35      1.29     10.00 
     2   1710   1729     20.00        0.35      1.29     10.00 
     3   3065   3094    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4   3065   3611    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5   3611   4066    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6   4066   4794    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     7   4794   6250    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     8      1   6189      5.00        0.00      0.86      0.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.0        0.35   50   15.50      24.28690           --- 
    2  -15.0        0.04   84  -14.85     -28.12508           --- 
    3    5.0        0.00   99    5.00       3.83271           --- 
 
 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 KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.26    15.50   0.871  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -14.85     ???  ne     ---     --- 
    3    4.86     5.00   1.000  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 ( 20.0 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. 
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 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0055 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     56.2447 W/m 
 Podíl:     -0.0001 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   kout                           
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   19,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,871 
  

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

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

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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Obr. č.9  Teplotní pole v místě konstrukce vodorovný - kout podlahy na terénu 

Zdroj: TEPLO 2008 

 

 

Obr. č.9  Teplotní průběh v místě konstrukce - vodorovný kout podlahy na terénu 

Zdroj: TEPLO 2008 
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- Cihelné bloky POROTHERM 8 P+D 

- Cihelné bloky POROTHERM 14 P+D 

- Cihelné bloky POROTHERM 19 AKU P+D 

- Cihelné bloky POROTHERM 24 P+D 

- Cihelné bloky POROTHERM 30 P+D 

- Cihelné bloky POROTHERM 40 P+D 

- Věncovka POROTHERM VT 8 

- POROTHERM překlad 7 

- POROTHERM strop 

- Tepelněizolační POROTHERM TM 

- Omítka POROTHERM UNIVERSAL 
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Zdroj: Katalog výrobků – POROTHERM [24] 
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Zdroj: Katalog výrobků – POROTHERM [24] 
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1     Členění zařízení 

 

Staveniště se musí zař

přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se mohla stavba 

provádět. Zařízení staveniště se z

vybudování všech objektů a za

ukončení výstavby. Na realizaci objekt

povolení a před uvedením do provozu musí prob

Objekty zařízení staveništ

 

 

Provozní

Zařízení pro ochranu a 
bezpečnost

Komunikace a objekty na 
nich

Sklady a skládky, 
předmontážní plochy

Kanceláře

Energetické zdroje a 
rozvody

  

                                         
 

ízení staveniště 

 se musí zařídit, uspořádat a vybavit potřebnými objekty, mechanizmy a 

ístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se mohla stavba ř

ízení staveniště se zřizuje podle realizační dokumentace, která z

ů a zařízení, tak i provoz, údržbu a způsob jeho likvidace po 

ení výstavby. Na realizaci objektů zařízení staveniště musí být vydáno stavební 

ed uvedením do provozu musí proběhnout jejich kolaudace. 

ízení staveniště se dělí na: provozní, výrobní a sociální a hygienické

Obr. č. 1  Objekty zařízení staveniště 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zařízení staveniště

ízení pro ochranu a 
nost
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Sklady a skládky, 
edmontážní plochy

Energetické zdroje a 
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Výrobny směsi
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hygienické

Šatny, přístř

Hygienická za

Zařízení služeb
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ebnými objekty, mechanizmy a 

ístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se mohla stavba řádně a bezpečně 

ní dokumentace, která zahrnuje jak 

sob jeho likvidace po 

 musí být vydáno stavební 

a sociální a hygienické 

 

Sociální a 
hygienické

řístřešky

Hygienická zařízení

ízení služeb
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1.1 Provozní část zař

 

Tyto objekty a zařízení zabezpe

podmínky pro účelné řízení a administrativu stavby, pro provoz stroj

dopravu a skladování materiálů

energií, pro kontrolu jakosti provád

z hlediska BOZP. 

Provozní zařízení staveništ

 

 

Staveništní

Pracovišt

Staveništní komunikace a 
doplň

Sklady a skládky

Energetické zdroje a za

Zařízení pro ochranu a 
bezpe

  

                                         
 

ást zařízení staveniště 

řízení zabezpečují racionální provoz při realizaci 

ízení a administrativu stavby, pro provoz strojů a jiných mechanizm

dopravu a skladování materiálů a polotovarů, nebo dodávku a rozvody vody a nezbytných 

energií, pro kontrolu jakosti prováděného díla a pro jeho ochranu protipožární, majetkovou a 

ízení staveniště dělíme na staveništní a mimostaveništní.

 

Obr. č. 2  Provozní zařízení staveniště 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Provozní zařízení 
staveniště
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Ústřední zkušebny
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i realizaci stavby. Vytvářejí 

ů a jiných mechanizmů, 

, nebo dodávku a rozvody vody a nezbytných 

ranu protipožární, majetkovou a 

líme na staveništní a mimostaveništní. 
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2. Popis staveniště 

 

Staveniště se nachází v Ostravě v městské části Lhotka na ulici Hlohová. Staveniště je 

obdélníkového tvaru o rozměrech 51 x 56 m. Terén je převážně rovinatý s nadmořskou 

výškou 379,950 m.n.m. B.p.v.= srovnávací rovina ± 0,000 m. Před započetím výstavby 

nejsou nutné demoliční práce. Staveniště bude napojeno na stávající inženýrské sítě v ulici 

Hlohová. 

 

Plocha staveniště: P= 2856 m
2 

Obvod staveniště: O= 214m 

 

3. Přístup na staveniště 

 

Na staveniště je přístup ze stávající komunikace III. třídy – z ulice Hlohová. 

 

4 Provozní část zařízení staveniště 

4.1 Pracoviště pro administrativu stavby 

Pro řízení stavby, provozní přípravu práce, kontrolní činnost a další nezbytnou 

administrativu je staveniště vybaveno dočasnými objekty. Jedná se o typizované prostorové 

firmy AB – Cont.  
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Pro stavbyvedoucího je navržena 1 typizovaná prostorová buňka o ploše cca 15 m2 

s označením AB 6/WC (ve výkrese „K4“)  

 

Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 

Izolace: standard  

Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace včetně topení  

Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor  

 

Základní vybavení:  

1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 

1 x sanitární okno 600x600 mm Segment  

WC: 1 x toaletní kabina se záchodovou mísou,  

vnitřní dveře  

1 x držák na papír 

1 x keramické umyvadlo  

1 x průtokový ohřívač  

1 x zrcadlo  

1 x věšák na oblečení                                  

                                                                    Obr. č. 3  Typizovaná prostorová buňka AB6/WC 

                                                             Zdroj: Katalog výrobků – AB – CONT [29] 

 

 Pro technický personál, mistry a následné porady mistrů s jednotlivými pracovními 

četami je navržena 1 typizovaná prostorová buňka o ploše cca 15 m2 s označením AB 6/ 

předsíňka (ve výkrese „K5“) 

Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm  

Izolace: standard  

Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace  

Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor  
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Základní vybavení:  

1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 

1 x předsíňka s vnitřními dveřmi 

 

 

 

                                                                                  Obr. č. 4  Typizovaná prostorová buňka AB6/předsíňka 

                                                                                Zdroj: Katalog výrobků – AB – CONT [29] 

 

4.2 Objekty pro údržbu a opravy 

 

Tyto objekty slouží k odstraňování poruch strojů, technických zařízení, dopravních 

prostředků a nářadí. Vzhledem k malému rozsahu stavby tyto objekty na staveništi 

nenavrhuji. 

 

4.3 Staveništní komunikace a doplňující objekty 

 

Na severní straně staveniště je situován vjezd ze stávající komunikace, ul. Hlohová. 

Dočasná komunikace je vedena kolem objektu z východní strany a na straně jižní je situováno 

obratiště. Vozovka je navržena jako jednoproudová s nejužším místem širokým 3,0 m. 

Panelová vozovka se navrhuje bez podélného sklonu. Příčný sklon se navrhuje 2%. Oblouk na 

vozovce je navržen R=10 m pro dobré otáčení nákladních automobilů. Maximální dovolená 

rychlost pojezdu vozidel na staveništi je 10 km.hod-1. Dočasná komunikace bude 

zabezpečovat plynulé zásobování staveniště. Je navržena ze silničního panelu o rozměrech 

1000x3000mm, uložených do štěrkopískového lože. Pod tělesem vozovky je již sejmuta 

ornice, podklad je nutno vyrovnat, vyspárovat a zhutnit. 
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4.4 Sklady a skládky 

 

Pro uskladnění sypkého materiálu je navržen uzavřený sklad s podlahou a stěnami 

firmy AB-CONT s označením „Skladovací kontejner“ - 3m ( ve výkrese „S3“) 

 

Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 3000 x 2591 mm  

Konstrukce: zcela svařený ocelový rám z hraněných 3-4 mm profilu stěny, střecha,  

Venkovní obloženi: trapézový plech tl. 1,3 mm příp. 1,5 mm  

Podlaha: z ocelového rýhovaného plechu 3+1mm "slza"  

Vrata: dvoukřídlá vrata dle ISO-norem,jištěna uzavíracími tyčemi (2x),  

opatřena profilovou těsnící gumou 

 

 

 

 

                                                      

                                                        Obr. č. 5  Typizovaná prostorová buňka AB6/WC 

                                                         Zdroj: Katalog výrobků – AB – CONT [29] 

 

 

 

Pro uskladnění zdícího materiálu je navržena otevřená skládka o rozměrech 5000 x 

6000 mm (ve výkrese „S1“) . 

 

 

 

 



Diplomová práce 

Technická zpráva k zařízení staveniště   

                                          8  

   

 

5 Napojení staveniště na zdroje 

5.1 Stanovení vody pro potřeby staveniště 

 

- Voda nezbytná pro provozní účely  

  �� = ��∙��

	∙
���
= �∙�,�

�∙
���
= 0,0023 l/s = 0 l/s 

Kde: 

SV …spotřeba vody za den…SV = 2580 l (stavba/60dní) =45 l (odhad) 

kn …koeficient nerovnoměrnosti odběru …kn=1,5 

t …čas, po který je voda odebírána (pracovní doba) …t= 8 h  

 

- Voda pro sociálně hygienické účely 

  �� =
��∙��∙��

	∙
���
= ��∙��∙�,�

�∙
���
= 0,134  /"  

   

Kde: 

pp …počet pracovníků …pp=15 pracovníků 

NS …norma spotřeby doby na osobu a den …NS=95l 

kn …koeficient nerovnoměrnosti odběru …kn=2,7 

t …čas, po který je voda odebírána (pracovní doba) …t= 8 h  

 

- Voda pro protipožární účely 

  �# = 0  . "%� 

   

Množství vody pro požární účely je nepředmětné jelikož ve vzdálenosti 50m od hranice 

staveniště se nachází veřejný hydrant s vydatností minimálně 3,3 l/s po dobu jedné hodiny. 

Tzn. nahrazuje staveništní hydrant.  
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5.2 Napojení  a staveništní rozvody vody 

 

Vodovodní přípojka je napojena na stávající vodovodní řád na ulici Hlohová. 

Provizorní vodoměrná šachta je navržena z betonových skruží o průměru 800mm a tloušťce 

stěny 80mm. Výška vodoměrné šachty je 1200mm. Vodoměrná šachta je chráněna ocelovým 

poklopem. Definitivní vodovodní přípojka vede k hranici staveniště a je ukončena provizorní 

šachtou. Po ukončení stavebních prací a zrušení zařízení staveniště bude provizorní šachta 

odstraněna a napojení se dokončí dle projektové dokumentace.  

 

Obr. č. 6  Vodoměrná šachta chráněná ocelovým poklopem 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozvody vodovodní sítě zařízení staveniště budou tvořeny plastovým potrubím pro 

jeho snadnou montovatelnost i demontovatelnost a nízkou hmotnost. Potrubí bude vedeno 

v hloubce 650mm.  
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5.3 Odvodnění  kanalizace staveniště 

 

Kanalizační přípojka je napojena na stávající vodovodní řád na ulici Hlohová. 

Rozvody kanalizační sítě zařízení staveniště budou tvořeny plastovým potrubím pro jeho 

snadnou montovatelnost i demontovatelnost a nízkou hmotnost. Potrubí bude vedeno 

v hloubce 800mm.  

 

5.4 zajištění staveniště elektrickou energií 

 

 & = 1,1 ∙ '(0,5. *� + 0,8. *� + *
-� + (0,7. *�-� 

 & = 1,1 ∙ '(0,5.34,97 + 0,8.0,93 + 0-� + (0,7.34,97-� = 00, 12 34 

 

- Instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

   56 = 07, 82 34 

Příkony elektromotorů stavebních strojů 

Stavební stroj Příkon 
elektromotoru 

Výtah nosnost 850 kg 4 kW 

Příklepová vrtačka Dewalt 0,77 kW 

Kompresor 8 barů, pojízdný 28 kW 

Elektrické ruční míchadlo 1,1 kW 

Stavební míchačka 0,5 kW 

Pneumatické kladivo 0,6 kW 

Celkem 34,97 kW 

 

Tab. č. 1  Příkony elektromotorů stavebních strojů na staveništi 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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- Instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

   59 = :, 80 34 

Osvětlení vnitřních prostor 

Místnosti Plocha m
2
 Výkon W/m

2
 Výkon W 

Administrativní 
práce 

44,22 13 574,86 

Šatny, WC, Sprchy 58,87 6 353,22 

Celkem   928,08 

 

Tab. č. 2  Osvětlení vnitřních prostor 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

- Instalovaný výkon vnějšího osvětlení       

   50 = : 34 (Osvětlovací věž V9 viz kapitola 6.4.) 

 

6 Zajištění ochrany a bezpečnost provozu staveniště 

6.1 Oplocení staveniště 

 

Pro oplocení staveniště je navržen systém mobilního oplocení firmy Hepas. Na 

západní, východní a jižní straně, kde je staveniště v kontaktu s okolní zástavbou je navržen 

systém oplocení CITY, který zamezuje pohledu na stavby, zachycuje nečistoty unikající ze 

staveb.  

Technická data 

rám: horizontální U profil 60x40x60mm, síla stěny 2m 

výplň rámu: kovový trapézový plech 

průměr trubky: vertikální 42 mm vertikálně 

rozměr pole: 2 160 x 2 070 mm 
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hmotnost: 38,5 kg  

Jednotlivé panely jsou spojeny bezpečnostními svorkami. 

Příslušenství oplocení: 

Betonová patka, recyklovaná patka, bezpečnostní svorka, trojúhelníková podpěra (patka), 

ocelová deska nahrazující patku, otočný kloub, jištění proti vyháknutí, držák ostnatého drátu, 

transportní kontejner oplocení, podpěra oplocení a další. 

 

 

 

 

Obr. č. 7, 8, 9  Systém mobilního oplocení staveniště 

Zdroj: Katalog výrobků – HEPAS[30] 

 

Severní strana přilehlá ke komunikaci bude oplocena systémem M96. Plot M96 je 

oproti jiným typům oplocení těžší a stabilnější, má menší velikost ok a větší sílu  drátu. 

Plotové dílce jsou zinkovány až po svaření, což jim zaručuje vyšší životnost. Je zde situována 

vjezdová brána a branka pro pěší. 

 

Technická data 

průměr drátu:  3,5 mm horizontálně / 3,5 mm vertikálně 

velikost oka:  100 x 250 mm 

průměr trubky:  25 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

rozměr pole:  3 472 x 2 000 mm 

hmotnost:  22 kg 

 

                                                                   Obr. č. 10,11  Systém mobilního oplocení staveniště 

                                                                         Zdroj: Katalog výrobků – HEPAS [30] 
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Příslušenství oplocení 

Betonová patka, recyklovaná patka, bezpečnostní svorka, trojúhelníková podpěra 

(patka), ocelová deska nahrazující patku, otočný kloub, jištění proti vyháknutí, držák 

ostnatého drátu, transportní kontejner oplocení, podpěra oplocení a další. 

 

6.2 Vrátnice 

 

Po levé straně při vjezdu je situována vrátnice. Vrátný bude mít řádný dohled nad 

vozidly a osobami pohybujícími se v areálu staveniště. Jako vrátnice bude navržena 

prostorová mobilní buňka firmy  AB-CONT s označením AB 3 (ve výkresu „V“) 

 

Venkovní rozměry: D/Š/V 3000 x 2438 x 2600 mm  

Izolace: standard  

Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace, včetně topení  

Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor  

 

Základní vybavení:  

1 x venkovníocelové dveře 875 x 2000 mm 

1 x plastové okno 900 x 1200 mm s roletami 

 

                                                                                   Obr. č. 12  Typizovaná prostorová buňka AB6 

                                                                                   Zdroj: Katalog výrobků – AB – CONT [29] 

 

6.3 Zařízení pro protipožární ochranu 

 

Vzhledem k ohrožení života pracujících a možnosti vzniku značných materiálních 

škod při eventuálním požáru na staveništi jsou zapotřebí protipožární opatření dle ČSN 73 
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0872 – Požární bezpečnost staveb, ČSN 73 0821 – požární odolnost stavebních konstrukcí a 

další navazující předpisy: 

 - Zabránění šíření požáru uvnitř objektu a mezi objekty 

 - umožněn účinný zásah hasičskému sboru 

 - možnost bezpečně a rychle evakuovat osoby z prostoru staveniště 

  

Vzhledem k nedalekému veřejnému hydrantu se nenavrhuje na staveništi staveništní 

hydrant. Na staveništi se pouze uchovávají hasící přístroje s pěnovou a práškovou náplní. 

Tyto přístroje jsou skladovány ve skladu a v kanceláři stavbyvedoucího.  

 

6.4 Zařízení pro bezpečný provoz na staveništi 

 

Návrh zařízení staveniště je navržen, aby byl přehledný a bezpečný, ale zároveň 

pružný a fungující. Křížení různorodých komunikací je omezeno na minimum. Platí zde také 

zákaz nesení břemen nad sociálními a správními objekty zařízení staveniště.  

 Vjezd na staveniště je napojen na méně frekventovanou veřejnou obslužnou 

komunikaci  a označen piktogramem – Nepovolaným vstup zakázán.  

 Obecně platí na staveništi Zákon č.324/90 Sb. O bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. 

Osvětlení staveniště je řešeno pomocí osvětlovací věže V9 společnosti  Bobcat CZ, 

a.s.  

Základní specifikace V9 

- Světelný zdroj: 4 x 1000 W 

- Výkon: 8,4 kW (1500 ot/min.) 

- Spotřeba: 1,69 l/hod. 

- Objem nádrže: 130 l 

- Hmotnost přepravní: 1167 kg 

- Vnejší hladina hluku: 88 Lwa 
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Obr. č. 13, 14  Osvětlovací věž V9 

Zdroj: Katalog výrobků – BOBCAT CZ, a.s. [31] 
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7 Sociální a hygienické objekty zařízení staveniště 

7.1 Sociální objekty 

 

Na staveništi není nevržena jídelna ani ubytovna.  Pracovníci se budou stravovat 

v nedalekém restauračním zařízení. 

  

Na staveništi je navržena jedna prostorová mobilní buňka firmy AB-CONT, která 

slouží ke shromažďování pracovníků o pauze. Buňka slouží jako jednoduchá kuchyňka 

s rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou ohřevu svačiny, stoly a židlemi. Označení buňky 

AB 6/ předsíňka (ve výkrese „K3“) 

 

Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm  

Izolace: standard  

Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace  

Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor  

 

Základní vybavení:  

1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 

1 x předsíňka s vnitřními dveřmi 

                                                                                          Obr. č. 14  Typizovaná prostorová buňka AB6/předsíňka 

                                                                                                Zdroj: Katalog výrobků – AB – CONT [29] 
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7.2 Objekty hygienického zařízení 

 

Jako šatna je navržena dvojitá buňka firmy AB-CONT s předsíňkou. Podlahová plocha 

této buňky je 28m2, která je vyhovující až pro 22 pracovníků na jedné směně. Na staveništi 

bude 15 pracovníků, tudíž je dodržena podmínka, že na jednoho pracovníka připadá 1,25m2 

plochy podlahy. Interiér šaten je vybaven dvoudílnými uzamykatelnými skříňkami a lavicemi.  

Označení buňky je DB/ předsíňka (ve výkrese „K1“) 

 

Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 4876 x 2600 mm  

Izolace: standard  

Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace, včetně topení 

Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor  

 

Základní vybavení:  

1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 

2 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 

1 x předsíňka s vnitřními dveřmi 

1 x spojovací materiál  

                                                                                           Obr. č. 15  Typizovaná prostorová buňka DB/předsíňka 

                                                                                             Zdroj: Katalog výrobků – AB – CONT [29] 

 

  

Na šatny navazují 2 mobilní prostorové buňky firmy AB-CONT s hygienickým 

zařízením. V každé buňce je: 4 x WC, 2x pisoár, 2x sprcha a 4x umyvadlo. Označení buňky je 

SAN 600 (ve výkrese „K2“) 

 

Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm  

Izolace: standard  
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Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace, včetně topení 

Vnitřní obložení: bílý dekor  

Základní vybavení:  

1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 

3 x sanitární okno 600x600 mm 

1 x mezistěna s vnitřními dveřmi  

Segment sprcha:  

2 x sprchovací kabina 

1 x elektrický boiler 220 l  

4 x keramické umyvadlo  

4 x zrcadlo  

2 x věšák na oblečení  

Segment WC:  

2 x toaletní kabina se záchodovou mísou,  

vnitřní dveře  

2 x držák na papír 

2 x pisoár 

                                                                                           Obr. č. 16  Typizovaná prostorová buňka SAN600 

                                                                                            Zdroj: Katalog výrobků – AB – CONT [29] 
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8 Seznam výkresů 

 

 

 

Označení Název Měřítko Formát 

01 Zařízení staveniště 1:200 A3 

02 Zařízení staveniště řez A-A 1:200 A3 

03 Skrývka ornice 1:100 A3 

04 Hloubení stavební jámy 1:100 A2 

05 Hloubení rýh 1:100 A2 

06 Výkres odvodnění 1:200 A3 
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1 Úvod 

 

Svislé a vodorovné nosné i nenosné konstrukce v řešeném objektu jsou navrženy 

v systému POROTHERM. Pracovní postup provádění těchto konstrukcí je tedy omezen, 

respektive korigován předpisy výrobce, tj. společností Wienerberger cihlářský průmysl, a.s..  

 

 

2  Přehled materiálů zděného konstrukčního systému 

POROTHERM 

 

Pro obvodové zdivo byly navrženy cihelné bloky POROTHERM 40 P+D.  Pro 

odstranění lineárních tepelných mostů jsou tyto bloky doplněny koncovými cihlami pro 

ostění, parapety a doplňkovými polovičními a rohovými cihlami v rozích a koutech. 

Pro vnitřní nosné zdivo byly zvoleny cihelné bloky POROTHERM 30 P+D a 

POROTHERM 24 P+D. 

Pro vnitřní nenosné zdivo oddělující jednotlivé pokoje byl z požadavků na zvukovou 

izolaci zdiva navržen systém cihelných bloků POROTHERM 19 AKU P+D, který splňuje 

akustické požadavky. 

Vnitřní nenosné zdivo – příčky bude tvořeno cihelnými bloky POROTHERM 8 P+D a 

POROTHERM 14 P+D. 

Vnější zdi budou vyzděny na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Tato malta 

zvyšuje tepelný odpor zdiva o 22%, zjednodušuje a urychluje samotný proces zdění a je 

hygienicky nezávadná. 

Vnitřní zdi budou vyzděny na maltu POROTHERM CB. 

Překlady budou tvořeny systémem POROTHERM 7 v délkách 1000, 1250, 1500, 1750, 

2000 a 2500mm. 

Stropní konstrukce bude tvořena POROTHERM nosníky POT v délkách 1750 a 

5250mm, stropními vložkami MIAKO 16/62,5 PTH 250 a věncovkami POROTHERM VT 

8/23,8. 
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3  Mechanizace, pracovní pomůcky a doplňky 

 

Těžká mechanizace: autojeřáb TATRA AD28 

                                    stavební výtah GEDA 500/ZP 

                                    čerpadla 

 

Lehká mechanizace: stavební míchačka 

                                    elektrické ruční míchadlo 

                                    příklepová vrtačka  

                                    pneumatické kladivo 

                                    kotoučová pila 

                                    frézka drážkovací 

 

Zednické pomůcky:  zednická lžíce 

 naběrák 

 olovnice 

 zednické kladivo 

 gumová palička 

 vodováha 

 dvoumetr 

 hoblovaná lať (se značkami po 125 mm pro kontrolu délkového a 

výškového modulu) 

 pomůcka pro přesné maltování  

 ocelové stěnové spony (z nerezového plechu tloušťky 0,75 mm pro 

kotvení nosných i nenosných stěn) 

 

Upevňovací technika: hmoždinky a vruty pro upevňování rámů oken a dveří, obkladů stěn,   

                                    instalačních vedení a různých zařizovacích předmětů 
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4  Technologické postupy 

4.1  Zdění za normálních podmínek 

 

Při zdění za normálních podmínek je třeba dodržet následující požadavky stanovené 

společností Wienerberger: 

·  zdící prvky vlhčit vždy, když je nebezpečí, že by nadměrně odebíraly vodu 

maltě, 

·  před zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí navlhčit 

zaschlé ložné plochy, 

·  zdivo na cementovou a vápenocementovou maltu chránit za suchého 

horkého počasí před vysoušením a to zakrytím a vlhčením, 

· před použitím speciálních tmelů, suchých maltových směsí se vždy 

dokonale seznámit s technologií jejich přípravy pro zdění a dbát pokynů 

výrobce těchto hmot. 

 

 

4.2  Zdění za nízkých teplot 

 

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

nižší než + 5 °C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. Při zdění za nízkých teplot se 

sledují teploty prostředí, malty, zdících prvků a povrchu uloženého zdiva (min. 

+10 °C). Zdící prvky musí být vždy chráněny proti provlhnutí (deštěm, sněhem 

apod.). Při nízkých teplotách je možné zdít jen za těchto opatření: 

 

klesne-li teplota pod +5 °C:  

k výrobě malty přednostně použít mletého vápna max. 3 měsíce starého (vyvine větší teplo) a 

ohřát vodu (max. +60 °C), 

klesne-li teplota pod 0 °C:  

ohřát záměsovou vodu 

použít maltu o jeden stupeň vyšší 

použít ohřívané kamenivo 
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použít přísady a příměsi ovlivňující vlastnosti malty jen když mají certifikát – jejich účinek je 

třeba ověřit při průkazní zkoušce malty podle ČSN 72 24 30 – 3 – Malta pro stavební účely. 

Část 3 : Malty pro zdění z keramických dílců a stykové malty 

klesne-li teplota pod -5 °C:  

doporučuje se ohřát i drobné kamenivo (max. 60 °C) pro výrobu malty a prodloužit dobu 

mísení až na dvojnásobek doby 

mísení za normálních teplot, teplota malty těsně před použitím ke zdění 

nesmí klesnout pod +15 °C, 

povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu nejméně +10 °C 

malty musí být zpracovány nejdéle do 15 minut po rozdělání 

je třeba zdít bez přerušení, maltu rozlévat v malých záběrech, zdící prvky ukládat bez 

předběžného vlhčení a při zdění se nesmí používat řídká malta (cihly je nutné do maltového 

lože řádně zatlačit) 

pro výrobu maltové směsi se nesmí použít zmrzlého kameniva 

zdící prvky je nutné chránit proti dešti a sněhu, není dovoleno zdít z přechlazených či 

zmrzlých zdících prvků 

při přerušení a po ukončení prací musí být položené zdivo chráněno proti mrazu přikrytím 

tepelně izolačním materiálem (PE fólie nejsou vhodné) a to na tak dlouho, dokud krychelná 

pevnost malty nedosáhne nejméně 50% krychelné pevnosti odpovídající značce malty uložené 

v místě zhotovené zděné konstrukce – pro kontrolu nutno zhotovit min. 3 krychle 

100x100x100 mm 

na zamrzlém nebo jinak narušeném zdivu (např. rozmáčeném) se nesmí vyzdívat – části 

zdiva, které jsou tímto nebo jiným vlivem narušeny, se musí před dalším zděním odstranit, 

přičemž musí být zajištěno spojení nově ukládaného zdiva se starým nepoškozeným zdivem 

pro pórobetonové tvárnice je nepřípustné použít přísad proti mrazu do stavebních lepidel 

(popř. omítkovin) 

není přípustné používání rozmrazovacích solí. [24] 
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4.3  Podmínky pro zachování tepla ve zdivu 

 

Mezi základní podmínky pro zachování tepla ve zdivu patří: 

- Ochrana cihel před povětrnostními vlivy 

- Ohřívání malty (vody a písku) 

- Přikrývání zdiva pro vyzdění  [24] 

 

 

5  Příprava staveniště a podkladu pro zdivo 

 

Před zahájením zdění musí být co do rozsahu i kvality překontrolováno řádné 

zhotovení a dokončení předcházejících konstrukcí a ostatních prací. Je to 

zejména kontrola: 

- základové konstrukce, 

- hydroizolace proti zemní vlhkosti a hydroizolace proti vodě s ochranným potěrem 

nebo omítkou 

- ocelové a jiní konstrukce 

- podlahové konstrukce. 

Přitom se musí zkontrolovat, zda jsou dodrženy odchylky přesnosti stanovené 

pro dané konstrukce v ČSN. Hodnoty rovinnosti ploch a svislosti jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. [24] 

 

Předmět 

Výška konstrukce v m 

do 2,5 2,5 – 4,0 nad 4,0 

Stěny +) ± 5,0 ± 8,0 ± 12,0 

Sloupy +) ± 4,0 ± 6,0 ±10,0 

+) Určené povrchové přímky nebo hrany 

Tab. č. 3:  Mezní odchylky v mm svislosti konstrukcí 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSN 73 0205 
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Pro delší rozměr plochy v m 

Předmět Do 1,0 1,0 – 4,0 4,0 – 10,0 10,0 – 16,0 Nad 16,0 

Nedokončené povrchy stropů 4,0 6,0 12,0 15,0 20, 

Nedokončené povrchy stropů se zvýšenými  

nároky 
Podle funkčních požadavků 

Stěny s nedokončeným povrchem 6,0 12,0 15,0 20,0 25,0 

Stěny s nedokončeným povrchem se 

zvýšenými nároky 
Podle funkčních požadavků 

 

Tab. č. 4:  Tolerance místní rovinnosti v mm povrchu rovinných ploch 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSN 73 0205 

 

- nejprve, pokud je to potřebné, se vyrovná podlaha (podklad) maltou. Pro zdění se 

používá dobrá plastická malta. První vrstva cihel se uloží do nejméně 10 mm tlustého 

maltového lože. Od druhé vrstvy se osazují cihly se spárou cca 12 mm. V případě, že 

délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm, je možné použít tzv. vyrovnávací cihly 

- Je-li nutné provést vodorovnou izolaci proti vlhkosti, pak se na zatvrdlou maltu položí 

pásy hydroizolačního materiálu o šířce- 550 mm.  

- Pro kontrolu délkového a výškového modulu při zdění je vhodné připravit rovnou 

hoblovanou lať, na které jsou značky s roztečí 125 mm. Délka latě musí odpovídat 

projektované výšce hotové zdi (násobek 250 mm). 

 

 

6  Složení pracovní čety 

 

Pracovní četa pro proces zdění bude tvořena šesti pracovníky. Pracovní četu povede 

osoba s patřičným vzděláním a potřebnou praxí – zedník zakladač. Rohy, kotvení, křížení, 

napojování a jiné složitější konstrukce budou zhotovovány zedníky s odpovídajícím 

vzděláním, seznámenými s danými technologiemi výstavby.  Pod dohledem těchto zedníků 

budou pracovat zaškolení a s technologií zdění seznámení pracovníci.  
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Pracovní četa:  3x zedník (zdící práce)  

 2x pomocník (řezání, příprava malty) 

                                          1x pomocník (obsluha míchačky) 

                                          1x pomocník (obsluha jeřábu) 

   

     

7  Provádění spár 

7.1  Ložná spára 

 

Tloušťka ložné spáry by měla být v průměru 12 mm. Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté 

ložné spáry snižují pevnost zdiva. Ložná spára u obvodového a vnitřního nosného zdiva bude 

promaltována zplna.  

U vnitřního nenosného zdiva bude realizována tzv. přerušovaná ložná spára (maltováním 

v pruzích). Přerušovanou ložnou spárou docílíme toho, že tepelný most tvořený obyčejnou 

maltou v ložné spáře je jednou nebo dvakrát přerušen vzduchovou mezerou šířky 30 až 50 

mm. Toto opatření zvyšuje tepelný odpor zdiva o 1 až 3%, ale zároveň významně snižuje 

pevnost zdiva (př. u zdiva tloušťky 400mm dvě vzduchové mezery tloušťky 50mm snižují 

jeho pevnost o 25% - z toho důvodu se u nosných a obvodových zdí tento dokládá statickým 

výpočtem). [24] 

 

 

7.2  Styčná spára 

 

Styčná spára se u cihelných bloků typu P+D nevyplňuje maltou. 

 

 

8  Zdění  

8.1 Skladování a doprava 

 

Cihelné bloky POROTHERM musí být uskladněny tak, aby byly chráněny před 

povětrnostními vlivy. Je nutné zabránit jejich provlhnutí, čemuž zabraňuje neporušená balící 

fólie, v níž je stavivo dopravováno na stavbu. Teplota vzduchu při procesu zdění nesmí 

během dne ani noci klesnout pod +5°C, aby nedošlo k narušení chemických procesů 
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probíhajících v maltě. Při zdění se nesmí používat zmrzlé cihly, ani cihly, na kterých ulpívá 

led či sníh. Hotovou zeď je rovněž nutno chránit před provlhnutím, jelikož hrozí 

nashromažďování vody ve vodorovných komůrkách cihel, která by vysychala dlouhou dobu. 

Zvláště vrchní plochy stěn a parapetů se přikrývají nepropustnými obaly, aby se nevyplavila 

malta ze spár a aby se zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot. 

[24] 

 

 

8.2  Zdění stěn 

 

Při prováděná zdění stěn bude potřeba striktně dodržovat postup stanovený výrobcem tj. 

společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Postup je následující: 

 

- pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn se použije  vápenocementová malta 

POROTHERM Profi AM, nikoli tepelněizolační maltu POROTHERM, která je více 

nasákavá a tím zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zatečení stavby. 

- nejdříve se osadí cihly v rozích stěn. Bude se přitom dbát na správné směrování i 

systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly spojte zednickou šňůrou vedenou z 

vnější strany zdiva. 

 

Obr. č. 17  Zdění stěn, osazování cihly v rozích 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 

 

 

- malta ložné spáry se nanese na podklad ve stejné šířce jako je tloušťka stěny tj. 

400mm. viz 6.1 Ložná spára. 
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- do čerstvé malty bude pokládána cihla po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby 

se vzájemně dotýkaly (systém per a drážek zde slouží jako šablona pro přesné 

ukládání jednotlivých cihel). Poloha cihel bude korigována podle vodováhy a latě 

pomocí gumové paličky. Přesah cihelných bloků přes hranu základu nebo stropu může 

být max. 1/6 tloušťky zdiva. 

- malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat 

přes hrany cihel a proto přebytečná malta vytékající z ložné spáry po položení cihel 

bude stažena zednickou lžící. [24] 

                              

Obr. č. 17, 18, 19  Zdění stěn, osazování dalších cihel 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 

 

- před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel se navlhčí vrchní část cihel 

poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do 

svislých otvorů v cihlách. 

- zdění následujících vrstev se provede stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých 

spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125 mm. 

- je třeba průběžně kontrolovat  jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a 

kontrolu svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice. Vhodné je také občas 

zkontrolovat správnou polohu šňůry. [24] 
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Obr. č. 20  Zdění stěn, osazování dalších cihel, přesah styčné spáry 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 

 

Obr. č. 21, 22  Zdění stěn, provedení vazby rohů obvodových stěn 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 

 

 

8.3  Zdění příček 

 

- nejprve se vyrovná podlaha v místě budoucí příčky maltou. První vrstva příčkových 

cihel se uloží do nejméně 10 mm silného maltového lože naneseného na pás 

izolačního materiálu. Od druhé vrstvy osazujte cihly se spárou cca 12 mm. 

- ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém 

směru, maltování atd. Viz 7.1 Zdění stěn. 
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Obr. č. 23  Zdění příček 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 

 

- při napojování nosné příčky z cihel POROTHERM 30 P+D, 24 P+D a 19 AKU se 

vnější stěna cihly namaltuje z boku a namaltovanou stranou k ní přisadí a přimáčkne. 

V každé druhé spáře se nosná příčka zaváže do obvodové stěny.  

 

Obr. č. 24   Zavázání nosné příčky do nosné stěny 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 

 

- Při napojování nenosné příčky na nosnou se opět cihla namaltuje z boku a 

namaltovanou stranou přisadí a přimáčkne k nosné stěně. V každé druhé ložné spáře 

se provede vyztužení v místě napojení jednou plochou stěnovou sponou z 

korozivzdorné oceli, která se ohnutá do pravého úhlu vmáčkne do malty ložné spáry a 

svislou částí se přišroubuje vrutem a hmoždinkami k nosné stěně.  
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Obr. č. 25   Vyztužení napojení nenosné příčky 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 

 

 

 

8.4  Provádění zárubní 

 

- dveřní zárubně se vyrovnají pomocí klínů a zafixují šikmými latěmi. Zárubně se v 

příčkách upevňují maltou nebo napěňovanou izolační hmotou. Nad zárubněmi se 

umístí překlady. 

 

Obr. č. 26   Provádění zárubní 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 
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8.5  Provádění drážek a výklenků 

 

- drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nemají procházet překlady nebo 

jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny.  

 

8.5.1  Provádění svislých drážek a výklenků 
 

 Dodatečně prováděné drážky a výklenky Vyzdívané drážky a výklenky 

Tloušťka stěny 

(mm 

Největší hloubka 

(mm) 
Největší šířka (mm) Největší šířka (mm) 

Min. zbytkový 

tloušťka stěny 

85 až 115 30 100 300 70 

116 až 175 30 125 300 90 

176 až 225 30 150 300 140 

226 až 300 30 175 300 175 

Vice než 300 30 200 300 215 

 

Tab. č. 5:  Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým 

výpočtem 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSN 73 0205 
 

 

- přitom se za největší hloubku drážky nebo výklenku uvažuje hloubka otvorů 

předvrtaných při vytváření drážky nebo výklenku. 

- svislé drážky nedosahující výše než do třetiny výšky patra nad stropní desku mohou 

mít u stěn tloušťky > 225 mm hloubku do 80 mm a šířku do 120 mm. 

- vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo mezi drážkou a výklenkem 

nebo otvorem ve stěně nebude menší než 225 mm. 

- vodorovná vzdálenost mezi dvěma sousedními výklenky bez ohledu, zda leží na stejné 

nebo opačných stranách, a mezi drážkou a otvorem ve stěně nebude menší než 

dvojnásobek šířky širší drážky. 

- součet šířek svislých drážek a výklenků nebude větší než 0,13 násobek délky stěny. 

[24] 
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8.5.2  Provádění vodorovných a šikmých drážek 
 

 Největší hloubka drážky 

Tloušťka stěny (mm Neomezená délka Délka ≤ 1250 mm 

85 až 115 0 0 

116 až 175 0 15 

176 až 225 10 20 

226 až 300 15 25 

Vice než 300 20 30 

 

Tab. č. 6:  Rozměry vodorovných a šikmých drážek ve zdivu přípustné bez posouzení statickým 

výpočtem  
Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSN 73 0205 

 

 

- největší hloubka drážky nebude překročena ani v místech otvorů, které byly 

předvrtány při vytvoření drážky. 

- vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem ve stěně nebude menší než 500 

mm. 

- vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky nebude menší než 

dvojnásobná délka delší z nich, bez ohledu na to, zda leží na stejné nebo opačných 

stranách stěny. 

- u  stěn o tloušťce > 175 mm se smí přípustná hloubka drážky o 10 mm zvětšit, pokud 

bude drážka vyřezána na danou hloubku. 

- šířka drážek nebude větší než polovina tloušťky stěny v místě oslabení. [24] 

 

 

9  Překlady 

9.1  Skladování a doprava překladů 

 

- překlady POROTHERM budou skladovány na rovném a nerozbřídavém terénu. 

Budou uloženy na dřevěné hranoly tak, aby se vlastní tíhou nedeformovaly. Mohou se 
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také skladovat přímo na paletách či na paketech tak jak budou baleny výrobcem. 

Překlady ani palety, či pakety se mezi sebou nebudou prokládat a maximální výška 

slohy skladovaných překladů bude 3000mm. 

- při přepravě na autech, či vagónech bude dbáno stejných zásad jako při skladování. 

Překlady na vozidle budou zajištěny proti posunutí při dopravě a ukládány do vrstev 

podle výšky bočnic, nosnosti dopravního prostředku, stavu vozovky atd. 

- v zimním období budou překlady chráněny proti povětrnostním vlivům [24] 

 

 

9.2  Osazování překladů 

 

- překlady POROTHERM 23,8 budou osazeny na zdivo svou užší stranou (na výšku) 

do lože z cementové malty. 

- u líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým rádlovacím drátem proti překlopení. 

Požadovaná kombinace překladů se sestaví na podlaze na dvou prokladech, sdrátují se 

dostatečně nosným drátem. Za tento drát se zdvihnou a osadí do předem připraveného 

maltového lože. Pro přesnější výškové usazení budou použity dřevěné klínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 27  Sestava překladů 23,8 pro obvodové zdivo tl. 400mm 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 
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- Překlady budou osazovány na zdivo s předepsanými minimálními délkami uložení  

 

Délka překladu (mm) Délka uložení (mm) 

1000, 1250, 1500, 1750 125 

2000 200 

2500 250 

Tab. č. 7:  Minimální délky uložení stropních nosníků  
Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 

 

 

 

 

 

Obr. č. 28  Uložení překladu 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 

 

- překlady nesmí být zásadně uloženy na dělené cihly (upravené oříznutím či 

odseknutím). V místě uložení lze použít pouze cihly celé nebo poloviční, které však 

jako poloviční již byly vyrobeny. [24] 
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10  POROTHERM strop 

10.1 Skladování a doprava stropu 

 

- při manipulaci a skladování budou nosníky podkládány ve vzdálenosti 500 mm od 

konců nosníků dřevěnými proklady o rozměrech 40x20 mm. 

- proklady jednotlivých vrstev budou uspořádány vždy svisle nad sebou  a v místě svaru 

příčné výztuže s horní výztuží. 

- při ukládání nosníků na ložnou plochu dopravního prostředku na ní budou nosníky 

ležet v celé své délce. 

- nosníky budou na skládkách ukládány podle délek. 

- při skladování stropních vložek MIAKO bude dodržen maximální počet dvou palet na 

sobě. 

- v zimním období budou nosníky chráněny proti povětrnostním vlivům [24] 

-  

 

Obr. č. 29  Uložení stropní vložky MIAKO mezi POT nosníky 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 
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10.2  Osazování stropu 

 

- stropní nosníky budou ukládány na nosné zdivo do 10 mm tlustého lože z cementové 

malty. Skutečná délka uložení bude na každé straně nejméně 125 mm.  

- nosníky je nutno podepřít provizorními podporami (např. Vodorovnými dřevěnými 

hranoly se sloupky) již při ukládání na nosné stěny symetricky tak, aby vzdálenost 

mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1,8 m. 

                          

 

Obr. č. 30, 31  Provizorní podpory POT nosníků 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 

 

- provizorní podpory budou zavětrovány, podloženy a podklínovány 

- osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) nepřekročí 1,5 m. 

- při osazování stropů ve všech podlažích, budou stát sloupky svisle nad sebou. 

- únosnost podpor (průřezy hranolů a sloupků) bude stanovena ve statickém výpočtu 

- stropní vložky MIAKO budou kladeny na sucho na osazené a podepřené nosníky v 

řadách rovnoběžných s nosnou stěnou postupně od jednoho konce nosníků ke 

druhému (viz Schéma montáže stropu). 
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2.  

Obr. č. 32  Schéma montáže stropu 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 

 

- v místě uložení stropní konstrukce na nosnou stěnu bude přivyztužení podporovými 

příložkami ve tvaru L z důvodu přenesení záporných moment vznikajících částečným 

vetknutí stropu do zdiva. Podporové příložky se připevní ke konstrukční výztuži 

průměru 6 mm ukládané shora na stropní vložky ve směru kolmém k podélné ose 

nosníků. Podporové příložky se umístí nad nosníky. Délka příložek ve směru nosníku 

bude 1/5 světlého rozpětí, tj. 1050 a 350 mm. 

- po uložení vložek po celé délce nosníku započne betonáž 

- dutiny krajních vložek není nutno uzavírat proti zátekům betonu, neboť délka záteků 

je pouze 10 mm. 

- po navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami, příp. 

nad plochými vložkami v místě příčného ztužení vyplní betonem třídy C20/25 (XC1) 

měkké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry budou 

vybetonovány také pozední věnce nad nosnými zdmi a betonová vrstva nad stropními 

vložkami v tloušťce 60 která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou výšku 250 mm. 

Stropní konstrukce bude betonována v pruzích, které mají směr nosníků. Betonáž 
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pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed 

stropních vložek.  

 

 

Obr. č. 33, 34  Uložení stropu v příčném a dopěném směru 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm [24] 

 

- při manipulaci s materiálem během montáže budou na osazené stropní vložky 

pokládána prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatížení stropu bylo rozloženo na 

více nosníků nebo vložek, byly tlumeny otřesy a zároveň aby nebyla deformována 

ocelová příhradovina nosníků.  

- celkové plošné montážní zatížení stropu osobami a materiálem nepřekročí 1,5 kN/m
2 

(navíc k zatížení vložkami a rozprostřeným betonem).  

- při betonáži musí být zabráněno hromadění betonu na jednom místě. 

- po zhotovení stropu bude beton udržován ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí, aby se 

eliminoval vznik smršťovacích trhlin. 

- podpory nosníků budou odstraněny, až když beton stropní konstrukce dosáhne 

normou stanovené pevnosti, která je mu příslušnou třídou předepsána. Při 

odstraňování podpor bude postupováno vždy od horního podlaží k spodnímu. [24] 
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V okolí instalačních šachet a schodišťového prostoru bude provedena dobetonávka viz 

výkres č. 6.1 – Výkres tvaru stropu nad 1.NP. Dobetonávka bude provedena železobetonem 

třídy C20/25 v celkové tloušťce 250mm. Množství betonu viz výkres č. 6.1 – Výkres tvaru 

stropu nad 1.NP. 
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1 Úvod 

 

Před prováděním základových konstrukcí objektu je nutné zohlednit konstrukční úpravy 

vyvolané prostupem instalačního potrubí vodovodu a kanalizace. Dle projektové 

dokumentace se pečlivě osadí prostupy vodovodního a kanalizačního potrubí základy a 

zkontroluje se správnost jejich umístění Teprve poté je možno provést zabetonování 

základové desky. Objekt nebude napojen na rozvod plynu. 

 

 

2 Připojení inženýrských sítí  

2.1 Vodovodní přípojka 

 

Přípojka je napojena na venkovní síť pomocí navrtávacího pásu. Potrubí bude uloženo 

v hloubce 1,0 m do pískového lože tloušťky 115 mm, potrubí je obsypáno zeminou tloušťky 

300 mm, která se zhutní. Pak je rýha zasypána zeminou z výkopu a poslední vrstva je různá 

podle povrchové úpravy pozemku. Na potrubí bude položena fólie, která se omotá drátkem 

pro pozdější snadné hledání potrubí v zemi. Trasa potrubí bude přímá a co nejkratší. Pruh 

území nad přípojkou se v budoucnu nesmí zastavět a musí být přístupný po celé délce. Před 

zahájením výkopových prací musí být v terénu vyznačeny trasy všech sítí za účasti jejich 

správců. 

 

Přechod přes svislou konstrukci bude proveden v chráničce utěsněné proti vlhkosti 

trvale pružným tmelem.  
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Obr. č. 35  Příčný řez vodovodní přípojkou 

Zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.  

 

 

2.2 Kanalizační přípojka 

 

Přípojka bude napojena na jednotnou veřejnou kanalizační síť pod úhlem 30 stupňů 

v místě vysazení odboček. Přípojka bude vedena v hloubce 1,200 m ve spádu 5%. Před 

zahájením výkopových prací musí být v terénu vyznačeny trasy všech sítí za účasti jejich 

správců. Výkopové práce budou prováděny v pažené rýze při dodržování bezpečnostních 

opatření. Trasa přípojky bude přímá a co nejkratší. Trubky se položí na zhutněnou pískovou 
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vrstvu o tl. 100 mm. Před zasypáním potrubí se provede zkouška vodotěsnosti. Po ukončení 

tlakové zkoušky se dokončí zásyp potrubí po stranách trubky, dále krycí obsyp do min. výšky 

300 mm nad horní okraj trubky. Nakonec horní zásyp do úrovně terénu. Pruh území se 

v budoucnu nesmí zastavět a musí být přístupný po celé délce. 

 

 Dešťová voda ze střechy bude odváděna vnitřními odpady číslo SV1 a SV2 (viz 

výkres č. 7.1 – výkres tvaru střechy) o průměru DN150 do dešťové kanalizační sítě. 

 

2.3 Rozvod elektrické energie 

 

Do objektu je vedena přípojka z přilehlé elektroměrné skříně, která je umístěna na 

hranici pozemku. Zemí práce se budou provádět stejně, mimo vedení pod komunikaci je 

proveden výkop hloubky 800mm v němž je vedení uloženo v hloubce 700mm. Kabel je 

zasypán pískem a chráněn cihlou (CP 290x140x65mm) cca 200mm, nad kabelem je umístěna 

výstražná fólie červené barvy. Pokud jde o vedení pod komunikaci je proveden výkop 

hloubky 900mm. Kabel je vložen do betonových trub R 100mm, které budou obetonovány.  

Při křížení a souběhu je nutno dodržet minimální vzdálenosti předepsané ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [10]. 

 

2.4 Koordinace inženýrských sítí 

 

Trasy inženýrských sítí budou korigovány s ostatními sítěmi technického vybavení dle 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [10]. Před zahájení 

výkopových prací pro přípojky budou vytýčeny všechny inženýrské sítě, které budou dotčené 

přípojky křížit, případně s nimi budou souběžné. Před zasypáním přípojky bude provedena 

pečlivá kontrola a případná poškození budou neodkladně opravena. 
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Druh sítí Vodovodní potrubí Stoky a kanalizační 

přípojky 

Silové kabely   

NN do 1 kV 0,4 m (0,4 m) 0,5 m (0,3 m) 

VN do 10 kV 0,4 m (0,4 m) 0,5 m (0,3 m) 

VN do 35 kV 0,4 m (0,4 m) 0,5 m (0,5 m) 

VVN do 220 kvV 0,4 m (0,4 m) 1,0 m (0,5 m) 

Vodovodní sítě a přípojky 0,6 m 0,6 m (0,1 m) 

 

            Tab. č. 8:  Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu (křížení) podzemních sítí 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSN 75 6005 

 

 

 

Druh sítí Chodník Vozovka Volný terén 

Silové kabely    

NN do 1 kV 0,35 m 1,0 m 0,35 m 

VN do 10 kV 0,5 m 1,0 m 0,7 m 

VN do 35 kV 1,0 m 1,0 m 1,0 m 

VVN do 220 kV 1,3 m 1,3 m 1,3 m 

Vodovodní sítě a přípojky 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Stoky a kanalizační přípojky 1,0 m 1,8 m 1,0 m 

             

Tab. č. 9:  Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí 

                          Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSN 75 6005 
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3 Rozvody v základech  

 

V základové kostrukci se snažíme vždy zvolit variantu s co nejmenším počtem 

prostupů, které vždy, byť nepatrně, ovlivňují mechanické vlastnosti betonu. Před 

vybetonováním základové desky objektu  je nutno zohlednit konstrukční úpravy vyvolané 

prostupem instalačního potrubí vodovodu a kanalizace. Dle projektové dokumentace se 

pečlivě osadí prostupy vodovodního a kanalizačního potrubí základy a zkontroluje se 

správnost jejich umístění. Teprve poté je možno provést zabetonování základové desky.  

Při provádění prostupů  pod úrovní terénu musí být podle vyhlášky 137/98 Sb., § 11 

odst. 4 zajištěna i jejich plynotěsnost. Převládá mylný názor, že stačí vstupy kabelů nebo 

trubek utěsnit pěnou nebo maltovou směsí. O tom, že většina běžných pěn pro utěsnění vstupů 

není nejlepším řešením, se již mnozí měli možnost přesvědčit. Ani utěsnění průchodu 

maltovou směsí není ideální. Ta pronikání vody a plynu nezamezí. Nejedná se ve všech 

případech pouze o spodní vodu.  

 

Obr. č. 36  Plastová průchodka P-LINER BASIC s třípásmovým těsněním 

Zdroj: Katalog výrobků -  BETTRA s. r. o.[37] 
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Z toho důvodu budou veškeré inženýrské sítě při průchodu základovou konstrukcí 

chráněny v plastové průchodce firmy BETTRA s. r. o. Je známo, že beton se při tuhnutí 

zahřívá, čímž zvětšuje svůj objem, po vytvrdnutí vychladne a smrští se. Na hladkou PVC 

trubku nepřilne a vzniklými kapilárami může do budovy pronikat plyn či voda. Průnik podél 

vnější části průchodky je vyřešen dokonalým spolupůsobením průchodky a betonu.  

V těsné blízkosti základových pásů je potrubní vedení řešeno odskokem tak, aby 

základovými pásy neprocházelo.  

 

4 Řešení rozvodů uvnitř budovy 

 

 Rozvody kanalizace, vodovodního potrubí a vzduchotechniky jsou vedeny 

v instalačních šachtách viz výkresy č. 3.1, 3.2, 3.3 – Půdorys 1., 2., a 3. NP. Instalační šachty 

jsou vyzděny cihelnými bloky POROTHERM 8 P+D a mají pevný rozměr 150 x 250 mm. 

Jelikož objekt musí být mino jiné v souladu s loni revidovanou normou ČSN 73 0810 Požární 

bezpečnost staveb [11], bude instalační šachta rozdělena na požárně dělící úseky. Řešením je 

probetonování šachty s vymezením vůlí pro jednotlivá protipožární dotěsnění (tyto údaje 

stanoví výrobce). Tady je velice důležité dodržet minimální tloušťku betonu, příp. krytí 

výztuže, neboť tato stavební úprava musí mít stejnou požární odolnost jako okolní konstrukce 

a zajistit také dostatečné provázání s původní nosnou konstrukcí. Zde může být také 

problematické podbednění přepážky před vlastní betonáží, zhutnění, apod. 

 

 

1 – požárně ochranná manžeta PROMASTOPR-UniCollarR 

2 – montážní úchytky 

3 – natloukací hřeb 

5 –  plastová trubka s hořlavosti min. C2 dle ČSN 730862 

6 – protihluková izolace, min. C2 dle ČSN 730862, d ≤ 5 mm 

8 – stropní konstrukce 
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Obr. č. 36  Trubní ucpávka potrubí ve stropě 

Zdroj: Katalog výrobků – CERPAD, o.s [36] 

 

Na kanalizační potrubí je osazena hlavice odvětrávacího potrubí (viz výkres č. 7.1 – 

Výkres tvaru střechy) v provedení tvrdého PVC. Hlavice je v oblasti průchodu střešním 

souvrstvím tepelně izolována. Tepelná izolace je opatřena krytem s přírubou pro napojení 

parozábrany. 

 

Ostatní rozvody jsou řešeny drážkami ve zdi viz příloha A– Podmínky pro návrh 

hrubé stavby a hrubých vnitřních konstrukcí kap. 8.5 Provádění drážek a výklenků.  
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1 Úvod 

 

Střešní vpusti jsou navrženy v systému TOPWET. Pracovní postup jejich provádění je 

tedy omezen, respektive korigován předpisy výrobce, tj. společností TOPWET s.r.o. 

 

2 Definice používaných pojmů 

2.1 Vpusť pro vnitřní kanalizaci 

 

Kanalizační armatura, jejíž horní část je vtoková mřížka nebo víčko osazené v úrovni 

dopravní plochy, podlahy nebo střechy, která je určena k odvádění odpadních vod buď otvory 

ve vtokové mřížce anebo potrubím napojeným na těleso vpusti. 

2.2 Nástavec 

 

Část vpusti sloužící k výškovému vyrovnání vtokové mřížky nebo víčka nad tělesem 

vpusti. 

2.3 Spoj 

 

Spojení konců dvou na sebe navazujících součástí včetně těsnění.  

2.4 Hydroizolace 

 

Vodotěsná anebo parotěsná vrstva připojená na vpust buď v 

podlaze nebo na podlaze či na střeše.  

2.5 Dešťové odpadní potrubí 

 

Potrubí (obvykle svislé), které odvádí dešťovou vodu z výtoku 

střešního žlabu nebo střešního vtoku.  
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2.6 Poddajná trouba 

 

Trouba, jejíž únosnost je ohraničena tím, že se pod zatížením deformuje až ke 

konstrukčně předpokládanému nejvyššímu zatížení bez porušení jakosti - na odvod 

dešťových vod není používaná. 

2.7 Tuhá trouba 

 

Trouba, jejíž únosnost je ohraničena tím, že bez znatelné deformace svého příčného 

profilu dojde k porušení nebo přepjetí.  

 

2.8 Polotuhá trouba 

 

Trouba, jejíž únosnost je ohraničena deformací nebo porušením nebo přepjetím. 

 

 

3 Všeobecné požadavky 

3.1 Materiály 

 

Materiály střešních vpustí musí být odolné proti dešťovým vodám, UV záření, vlivům 

místních klimatických podmínek a v případě nutnosti i proti horké živici. Materiály musí 

odolávat předpokládanému namáhání při osazování a provozu. 

 

3.2 Připojení na potrubní systémy 

 

Vpusti musí odpovídat připojení na potrubní systémy v souladu s normami, nesmí 

docházet k žádnému možnému pohybu mezi vpustí a střešní konstrukcí. Pevnostní vlastnosti 
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vpusti a napojovaného potrubí tedy mají být shodné. Povrchy rámu a vtokové mřížky musí 

lícovat s povrchem s výjimkou nepochozích střech. Všechny spoje musí být vodotěsné. 

3.3 Odolnost na teplotní vlivy 

 

Střešní vtoky a jejich součásti musí být odolné proti mrazu při teplotě nejméně - 20°C 

a proti horku při teplotě nejméně + 80°C. Při styku s horkým asfaltem musí být odolné až do 

teploty 220 ± 5°C. 

3.4 Vodotěsnost 

 

Tělo vpusti musí být vodotěsné při vystavení tlaku 0,01 MPa (z toho vyplývá, že i 

příslušné napojení na odpadní potrubí musí splňovat tyto tlakové podmínky). Stejná 

podmínka platí i pro napojení nástavce. 

3.5 Funkční požadavky na vnitřní kanalizace 

 

Vnitřní kanalizace musí zabezpečovat zejména spolehlivé odvádění odpadních vod. Z 

toho vyplývá vysoká náročnost na jednotlivé spoje, zejména pak na spoj mezi střešní vpustí 

(kotvené do střešního pláště) a odtokovým potrubím (zpravidla kotvené do jiné části 

konstrukce stavby). 

3.6 Vodotěsnost spojů 

 

Příslušná norma definuje vodotěsnost spojů jako stav, kdy spoje musí být těsné proti 

hydrostatickému přetlaku bez průsaku. Pokud jsou používány různé druhy materiálů, které 

nemají shodné pevnostní hodnoty, vždy hrozí nebezpečí porušení spoje. Při napojení 

materiálů různých pevnostních vlastností i roztažnosti (např. vpust z měkkého materiálu a 

potrubí z „tvrdého materiálu") reagují obě části jinak na teplo, namáhání. Tím dojde k poruše 

v místě spoje vpusti a kanalizačního potrubí a následné netěsnosti spoje. 

V zájmu pevnosti napojení vpusti a odpadního potrubí je nezbytné, aby vpust odpovídala 

svojí tuhostí tuhosti odpadního potrubí. 
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Odpadní potrubí je výhradně z tuhých pevných materiálů. 

 

 

4 Pravidla pro navrhování typů střešních vpustí k předejití 

následných problémů 

 

- vpusť musí svojí tuhostí odpovídat tuhosti střešního pláště 

- vpusť musí svými mechanickými vlastnostmi odpovídat vlastnostem odpadního 

napojovaného potrubí (viz poddajná, tuhá, polotuhá trouba) 

- vpusť musí jít snadno a bezpečně ukotvit 

- nástavec vpusti (je-li to žádoucí) musí být vodotěsně spojitelný 

- ani při mezních teplotách (viz kapitola 2 - Odolnost na teplotní vlivy) nesmí dojít k 

porušení spojů 

- vpusť i nástavec musí být UV odolný 

- volit kotvení odpadního potrubí tak, aby spoj mezi vpustí a potrubím byl minimálně 

namáhaný 

- dbát, aby nedocházelo ke snížení jmenovité světlosti pod vlastní vpustí, ani dále na potrubí 

- používat zásadně těsnící prvky dodávané výrobcem vpustí a potrubí 

- všechny spoje pro napojení do a z vpusti musí být vodotěsné dle EN 476 

- použité materiály (ČSN EN 1253-1) musí odolávat předpokládanému namáhání při 

osazování a při provozu 

- dodržet odpovídající typ vpusti dle zatřídění projektantem - pokud zatřídění chybí, je nutno 

se řídit ČSN EN 1253-1 

 

 

5 Osazení střešních vpustí a jejich údržba 

 

- Tělo střešních vpustí TOPWET je vyrobeno z PA 6. Tento materiál je velmi odolný proti 

UV záření a zachovává tvarovou stálost v extrémním zatížení. Vpusti TOPWET jsou 

dodávány v provedení svislém nebo vodorovném, a to i jako vyhřívané 230 V s 

připojovacím kabelem. Součástí každé střešní vpusti TOPWET je i ochranný koš. 
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- Takto provedená vpust je napojena na parozábranu, kterou po dobu výstavby odvodňuje. 

Po pokládce tepelné izolace střešního pláště se osazuje nástavec pro střešní vpusti 

TOPWET, na který se napojuje vlastní hydroizolační vrstva střešního pláště. 

- Nástavec TOPWET se pouhým zasunutím osazuje do základní střešní vpusti TOPWET a 

je rovněž opatřen zabudovanou manžetou nebo přírubou. Nástavce TOPWET jsou vždy 

opatřeny těsnícím kroužkem, který zabraňuje proniknutí vzduté vody do tepelné izolace 

střechy při případném ucpání odpadního dešťového potrubí. Elektrické vyhřívání je 

zabudováno do tělesa základní střešní vpusti TOPWET, nástavce TOPWET jsou dodávány 

pouze bez vyhřívání. 

- Střešní vpusti TOPWET jsou standardně dodávány v následujících provedeních 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAČENÍ TYP VPUSTI PROVEDENÍ VNĚJŠÍ 0 (mm) 

BIT 

se zabudovanou 

elastomer - bitumenovou 

manžetou 

svislé vodorovné 75, 110, 125, 150 75, 

110, 125 

PVC 
se zabudovanou 

manžetou z PVC 

svislé vodorovné 75, 110, 125, 150 75, 

110, 125 



Příloha C – Podmínky montáže střešní vpusti TOPWET 
 

FLEX 

se šroubovací přírubou 

pro připojení prováděcí 

firmou 

svislé vodorovné 75, 110, 125, 150 75, 

110, 125 

PE 

s narážecí přírubou pro 

připojení PE parotěsné 

fólie 

svislé vodorovné 75, 110, 125, 150 75, 

110, 125 

STE 
s napojením na 

štěrkovou izolaci 

svislé vodorovné 75, 110, 125, 150 75, 

110, 125 

PL 
pro použití na trapézový 

plech 

svislé vodorovné 75, 110, 125, 150 75, 

110, 125 

 

Tab. č. 10  Provedení střešních vpustí 

Zdroj: Katalog výrobků – TOPWET s.r.o.[34] 

 

5.1 Osazení a připojení střešních vpustí TOPWET 

 

Tělo střešní vpusti TOPWET nesmí být při zabudování nikdy zabetonováno. Při 

aplikaci vlastní střešní vpusti TOPWET do podkladní konstrukce se po usazení mechanicky 

uchytí k betonovému nebo jinému podkladu. U vpusti s připojenou manžetou pomocí 3 ks 

kotevních prvků s přítlačnými podložkami, u vpustí přírubových skrz tělo vpusti. Následně se 

provede odborná pokládka vodotěsné izolace nebo parozábrany u jednoplášťových 

zateplených střech. 

Hydroizolace se musí spolehlivě napojit buď na manžetu vpusti nebo se na vpust 

napojí pomocí kruhové napojovací či svírací příruby. 

U střech s tepelnou izolací se dále aplikuje nástavec TWN. Pomocí těsnícího kroužku 

usazeného pod přírubou je dosaženo 100% těsnosti proti vniknutí zpětné vody do konstrukce. 

Výšku nástavce lze na stavbě upravit dle aktuální tloušťky tepelné izolace. 

Následně se provede odborná pokládka vodotěsné izolace. 
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5.2 Údržba 

 

Střešní vpusti se doporučují čistit a kontrolovat minimálně 2x za rok, a to před a po 

zimním období. Při kontrole je nutno zjistit, zda střešní vpust není ucpaná nebo toto 

nebezpečí nehrozí a zda ochranný koš je správně do vpusti zasazen a nehrozí jeho 

odfouknutí. 

 
Obr. č. 37    Střešní vpusť TOPWET 

Zdroj: Katalog výrobků – TOPWET s.r.o.[34] 

 

 

 

 

6 Doporučené podklady 

 

 ČSN EN 1253-1 Podlahové vpusti a střešní vtoky ČSN 

75 67 60 Vnitřní kanalizace ČSN EN 476 Všeobecné 

požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek 

gravitačních systémů 

Ochranný střešní koš se uchytí přes nerezovou západku pod přírubu nástavce TWN. 
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 Geologické podmínky: 

Na daném území je do průměrné hloubky 0,3 m navážka – třída těžitelnosti I, do 

hloubky 0,7 m je nesoudržná zemina - třídy těžitelnosti II a od hloubky 0,7 m je soudržná 

zemina třídy těžitelnosti III. Stavební jáma je situována v rovinném terénu. Hloubka 

podzemní vody se nachází v hloubce 3,0 m pod úrovní terénu. 

 

 Výpočet kubatury zemin: 

Těžení horniny 

Objem horniny Třída 

těžitelnos

ti 
Výpočet Celkem 

Skrývka ornice �� = 34,2 ∙ 25,12 ∙ 0,3 257,73 m
3
 TR I 

(NA) 

Celkem kubatura zeminy TRI  257,73 m3  

Výkop stavební jámy �� = 26,7 ∙ 15,3 ∙ 0,23 93,96 m
3
 TR II 

(NS) 

Výkop základových pásů 

Kubatura jednotlivých figur viz 

výkres výkopů 

��,���� = 1128,98 m
3
 TR III 

(NS) 

��,����� = 

 

282,25 m
3
 TR III (S) 

 

24,14 m
3 

 

       71,05 �

 

 

TR II 

(NS) 

TR III (S) 

 

Celkem kubatura zeminy TRII 93,96 + 24,14 = 118,10 m3  

Celkem kubatura zeminy TRIII 71,05 71,05 m3  

Tab. č. 11  Výpočet kubatury zemin 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Pro sejmutí ornice a hloubení stavební jámy: Nakladač Caterpillar 908H 

 

 

 

Obr. č. 38    Technické parametry nakladače Caterpillar 908H 

Zdroj: Katalog výrobků – Caterpillar Inc.[34] 
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Skrývka ornice 

 

1 pás (daný šířkou radlice)  1,57 ∙ 34,2 ∙ 0,3 = 16,108 �� 

Množství přepravované zeminy � = �� ∙
��

��
= 1,5 ∙

�,�

�,��
= 2,21 �� 

Součinitel plnění     � = 1,7 

Součinitel nakypření                 ! = 1,15 

Teoretický obsah radlice   �� = 1,5 �� 

V jednom záběru pojezd cca 
�",�#$

�,��
= 7,289 ≅ 8 ' 

 

Hloubení stavební jámy 

 

Zemina bude odvážena automobily T 815-250S01/41 na skládku vzdálenou 10 km z toho 2 

km v terénu.  

Technické parametry: 

Obsah korby    10 m
3
 

Rychlost naloženého vozidla v terénu 15 km.hod
-1

 

Rychlost naloženého vozidla na silnici 20 km.hod
-1

 

Rychlost prázdného vozidla v terénu 30 km.hod
-1

  

Rychlost prázdného vozidla na silnici 35 km.hod
-1 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 39    Automobil TATRA T 815-250S01/41 

Zdroj: www.liaztatra.cz 

 

 

- Výkon jednoho nákladního automobilu T815-250S01/41  [��. ℎ+,-�] 

 

 � =
�"##

�/012
∙ 3 ∙  # ∙  =

�"##

���#,"$�
∙ 8,9 ∙ 1 ∙ 0,664 = 6,34  ��. ℎ+,-�  
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  =  4 .  5 .  6 = 1,00 ∙ 0,83 ∙ 0,80 = 0,664  

 Koeficient pracovní účinnost stroje   =  4 .  5 .  6 

 Koeficient výkonového využití   4 = 1,00 

 Koeficient časového využití   4 = 0,83 

 Koeficient intenzity využití   4 = 0,80 

 Koeficient zeminy    � = 1,00   

- Objem převáženého množství horniny [��] 

 

 3 =
78

9�
=

�" ###

� $##
= 8,9 �� 

 

- Teoretická doba trvání pracovního cyklu [:] 

 

 ;5<�= = ;! + ;?�� + ;?�� + ;@ + ;?�4� + ;?�4� = 

 ;5<�= = 564 + 479,616 + 960,384 + 60 + 363,636 + 823,045 = 3250,681 : =

54,178 �AB    

 

 Přičemž na sklopení výkopku počítáme 60 s a na manipulaci nakladače přičítáme 30s. 

Při výpočtu doby  nakládání počítáme s nejmenším výkonem nakladače. 

 

 ;! =
�"##.C

DEF
+ ;G =

�"##.$,H

"#
+ 30 = 564 :   

 ;?�� =
I

@�
=

� ###

J,��
= 479,616 : ;?�� =

I

@�
=

$ ###

$,��
= 960,384 : 

 ;?�4� =
I

@�
=

 �###

�,��
= 363,636 :   ;?�4� =

I

@�
=

$ ###

H,��
= 823,045 : 

 

 

- Potřebný počet automobilů pro odvoz vytěženého materiálu 

 

 K =
DEF

L
=

"#

",�J
= 9,46 ≅ 10 

 

Pro odvoz vytěženého materiálu na skládku  se použije vozidel  10  ks T 815-250S01/41.0 
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 Pro hloubení základových pásů: Rýpadlo - nakladač Caterpillar 434E 

 

 

 

 
Obr. č. 40    Technické parametry rýpadlo - nakladače Caterpillar 434E 

Zdroj: Katalog výrobků – Caterpillar Inc.[34] 
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 Pro vertikální dopravu na staveništi bude mimo jiné sloužit autojeřáb: TATRA AD28 

 

 

Obr. č. 41, 42, 43    Autojeřáb TATRA AD28 

Zdroj: www.liaztatra.cz 
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Základní parametry autojeřábu AD 28 

Délka (mm) 10700 

Šířka (mm) 2500 

Výška (mm) 3600 

Šířka s vys. opěrami (mm) 5160 

Celková hmotnost (kg) 28 740 

Zatížení náprav (kg) Přední 8660 / Zadní 2x 10040 

Nosnost (kg) 28 000 

Pojezd s břemenem nelze 

Délka základního výložníku (mm) Zasunutý 9500  /  Vysunutý 26000 

Délka výložníku s nástavci (mm) 33 900 

Hydraulická soustava 
2 obvody na podvozku, 

 4 obvody na otočném vršku 

Bezpečnostní zařízení SLI 05 

Ovládání 
mechanické, čtyřpákové ovládání 

 rozvaděčů 

Typ podvozku TATRA T 815 PJ 6x6, 8x8, MAN 6x6 

Výkon motoru (kW) 170 při 2 200 min
-1

 

Maximální dopravní rychlost 

(km/hod.) 
70 

Tažné zařízení nemá 

Tab. č. 12  Základní parametry autojeřábu AD28 

Zdroj: www.liaztatra.cz 
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Předinvestiční fáze výstavby 

Předinvestiční fáze výstavby zahrnuje práce na stavebním projektu. Jedná se o první 

podněty na investici do stavby a rozhodování o variantě projektu. Časté podceňování 

přípravné fáze výstavby vede ke ztrátám v další přípravě a realizaci. Má-li v závěru přípravné 

fáze investor rozhodnout, zda bude projekt realizován a v případě kladného rozhodnutí - jaké 

budou jeho ověřitelné cíle, a která koncepční varianta bude nejvhodnější, musí management 

investičního projektu v této fázi připravit kvalitní podklady pro rozhodnutí investora.  

Prvním krokem v této fázi je zpracování podnikatelského záměru, kdy dochází 

k formulování představ a požadavků investora. Doba zpracování podnikatelského záměru byla 

odhadem stanovena na 30 dní.  

Následuje zpracování studie proveditelnosti, která specifikuje technické a ekonomické 

řešení projektu a prokazuje, že vybraná varianta řešení je ta nejvhodnější. Doba zpracování 

studie proveditelnosti byla odhadem stanovena na 30 dní.  

Dalším krokem je zpracování dokumentace k územnímu řízení, což je dokumentace 

obsahující projekt dokládající základní tvarové hmotové, materiálové, technologické a 

technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu, popřípadě jejich souboru především 

z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, 

popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území. Projekt 

musí vyhovovat podmínkám ochrany zdravých životních podmínek, ochrany přírodních a 

krajinných složek životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, ochrany 

zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, vod, ovzduší, 

podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a obecným technickým 

požadavkům na výstavbu a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popřípadě speciálním předpisům 

stanovujícím základní technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti 

konstrukční, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení a podobné. 

Projekt se předkládá spolu s příslušnými vyjádřeními k návrhu na vydání územního 

rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístění stavby. Doba zpracování dokumentace k územnímu 

řízení byla vzhledem k rozsahu stavby stanovena na 60 dní.  

Následuje územní řízení. V územním řízení posuzuje stavební úřad navrhovanou 

stavbu z hlediska souladu s územním plánem, vlivů stavby na životní prostředí, polohového a 

výškového umístění stavby, odstupů od hranic pozemku a sousedních staveb, výšky stavby, 

požadavků vyplývajících z blízkosti chráněných území a ochranných pásem apod. Výsledkem 



Příloha E – Harmonogram předinvestiční fáze výstavby 

 

územního řízení je vydání územního rozhodnutí. Doba pro územní řízení je zákonem č. 

183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [12] stanovena na 90 

dní.  

Období předvýrobní přípravy je zakončeno rozhodnutím o umístění stavby. 

Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je schválený územní plán obce, resp. regulační 

plán, případně jiné územně plánovací podklady. Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 77 je územním rozhodnutím rozhodnutí o  

a) umístění stavby nebo zařízení, 

b) změně využití území, 

c) změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, 

d) dělení nebo scelování pozemků, 

e) ochranném pásmu. 

Doba vydání územního rozhodnutí je stanovena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [12] stanovena na 15 dní. 
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Obr. č. 44    Harmonogram předinvestiční fáze výstavby 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Anotace 

 Předmětem diplomové práce je stavebně technologická studie stavby občanské 

vybavenosti. Jako stavba občanské vybavenosti bylo zvoleno ubytovací zařízení pro 

vysokoškolské studenty s administrativní částí v přízemí v Ostravě – Lhotce. Součástí mé 

diplomové práce je rovněž vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle 

platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Stavebně technologická studie pak bude 

obsahovat podmínky pro návrh hrubé stavby a hrubých vnitřních konstrukcí, podmínky pro 

návrh technických zařízení budov, podmínky montáže, návrh mechanismů, zařízení staveniště 

a harmonogram předinvestiční fáze.  

 

 

Klíčová slova 

 Hrubá stavba, zdivo, vnitřní konstrukce, zdění, podmínky montáže, technické zařízení 

budov.   

 

 

Abstract 

The subject of diploma theses is constructionally technological study of civic 

amenities construction. For civic amenities building was chosen an accommodation facility 

for university students with an administrative part in a ground floor in Ostrava – Lhotka. A 

part of my diploma theses is also elaboration of project documentation for building 

construction according valid laws, public notices, government regulations and standards. 

Constructionally technological study will contain conditions for proposal of carcassing and 

interior constructions, conditions for proposal of technical building equipment, conditions of 

assembly, proposal of mechanisms, building site equipment and a schedule of preinvestment 

period.  
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