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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1.  Identifikace stavby 

�

Název stavby:  Rekreační středisko  

Místo stavby:   Písek u Jablunkova 

Stavbou dotčené pozemky:  1645/1 

Charakter stavby:   Novostavba 

Stupeň PD:    Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Investor:   Obec Písek u Jablunkova 

Adresa:   Obecní úřad Písek, 739 84 Písek 51 

Projektant:    Zbigniew Niemiec (zbycho.n@seznam.cz) 
    Hutnická 184 

739 61 Třinec 

Základní charakteristika stavby:  

Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt rekreačního střediska zastřešený převážně

plochou střechou. Zastřešení výstupu na střechu tvoří střecha pultová. Půdorysně jde o stavbu 

takřka čtvercového tvaru s dvěma výklenky na rozích. Hlavní fasáda je orientována 

k příjezdové komunikaci směrem na severovýchod.  

V 1.NP jsou situovány šatny, bazén, fitness, prádelna a sušárna, a část zázemí pro restauraci, 

která je v následujícím podlaží. V 2.NP se nachází restaurace včetně kuchyně a zbytku zázemí 

pro zaměstnance a hygienické prostory pro návštěvníky. V 3.NP jsou pokoje pro rekreanty a 

úklidová místnost. Jedná se o dva jednolůžkové pokoje, dva dvoulůžkové pokoje a dva 

trojlůžkové pokoje. Výstup na střechu je zajištěn z hlavního schodiště v 3.NP. 

 Na pozemku stavby se budou dále realizovat stavby hřiště pro míčové sporty, hřiště pro 

beachvolleyball, dětské prolézací hřiště a venkovní bazén. Celý areál tak umožní vydatné 

sportovní vyžití nejen pro rekreanty, ale i pro širokou veřejnost. Výrazně tak přispěje ke 

zvýšení rekreační atraktivity tohoto území.  
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1.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích 

V současné době se na uvažované parcele nachází zahrada pana Jana Sikory. S majitelem je 

podepsána smlouva o koupi pozemku. Novostavba objektu, včetně zpevněných ploch a 

přípojek na vedení inženýrských sítí je umístěna na p.č. 1645/1. Stavební pozemek pro řešený 

objekt má cca 4620m2 a je pravidelného obdélníkového tvaru. Parcela je rovinná 

s minimálním sklonem na jih. Výškový rozdíl v rozích pozemku je cca 1 m. 

č.parcely       výměra(m2) druh pozemku způsob využití vlastník

1645/1  4620  stavební pozemek zahrada  Jan Sikora 

1.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Radonový průzkum Pro dokumentaci byl proveden radonový průzkum, podle kterého je 

budoucí pozemek určený pro stavbu zařazen do kategorie nízkého radonového indexu, kdy 

není nutné podle ČSN 730601 – Ochrana staveb proti radonu, z podloží provádět ochranná 

opatření. 

Geologický průzkum Základové podmínky pro stavbu byly shledány jako dobré. Není 

potřeba zavádět zvláštní opatření. 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno napojením na přilehlou komunikaci na 

severní straně objektu. Podél této komunikace vede stávající rozvod vody, kanalizace, plynu a 

elektrické energie NN. Na tyto rozvody napojeno rekreační středisko pomocí navržených 

přípojek. 

1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky byly při zpracování projektu splněny. 

1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Objekt splňuje obecné technické podmínky na výstavbu. 
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1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě

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

Navržená stavba je v souladu s novou územně plánovací dokumentací. 

1.7. Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území 

Pro výstavbu rekreačního střediska není potřeba žádných podmiňujících staveb, takže jeho 

výstavba, včetně okolních zpevněných ploch na pozemku, nebude ovlivněna okolní 

výstavbou.  

1.8. Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 4/2012 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 2/2013 

Postup výstavby:   

- Příprava pozemku, sejmutí ornice, terénní úpravy a výkopové práce.  

- Základy, napojení inženýrských sítí.  

- Hrubá stavba, dokončovací práce.  

- Úprava okolního terénu, zpevněné plochy. 

1.9. Bilance ploch 

plocha řešeného území:    4620m2

plocha stavebníhopozemku:  4620m2    

plocha staveniště:     4620m2

zastavěná plocha:    335m2

zpevněná plocha:   200m2

plocha hřiště pro míčové sporty:  425m2

plocha beachvolleybal:  332m2

plocha podlažní 1.NP:   249,5m2

plocha podlažní 2.NP:   250,5m2

plocha podlažní 3.NP:   251,6m2
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plocha výstupu na střechu:  8m2

obestavěný prostor:   3615m3 

1.10. Závěr 

Projektová dokumentace objektu rekreačního střediska je zpracována v podrobnostech a 

náležitostech potřebných pro realizaci stavby a je v souladu s vyhláškou č. 137/98 Sb. O 

obecných technických požadavcích na výstavbu. Při provádění stavebně-montážních prací je 

nutné dodržovat bezpečnost dle vyhlášky číslo 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích včetně jejich doplňků, změn, aktualizací a ustanovení ČSN a 

mimo jiné dle předpisů: 

ČSN 73 0420 - PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

ČSN 73 2400 - PROVÁDĚNÍ A KONTROLA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

ČSN 73 3050 - ZEMNÍ PRÁCE 

ČSN 73 3130 - TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 

ČSN 73 3150 - TESAŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 

ČSN 73 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČSN 73 3440 - SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 

ČSN 73 3610 - KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 

ČSN 73 4130 - SCHODIŠTĚ A ŠIKMÉ RAMPY 

ČSN 73 4201 - NAVRHOVÁNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ

ČSN 73 4210 - PROVÁDĚNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ A PŘIPOJOVÁNÍ 

SPOTŘEBIČŮ PALIV 

ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

ČSN 06 1008 - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST LOKÁLNÍCH SPOTŘEBIČŮ PALIV A 

ZDROJŮ TEPLA 

ČSN 74 4505 - PODLAHY. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

ČSN 73 05 40 - TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 
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Jakékoliv změny proti projektové dokumentaci, které neodpovídají povoleným 

úpravám uvedeným v úvodu dokumentace, je nutné předem projednat 

s projektantem a následně se stavebním úřadem. Elaborát může být použit jen 

k tomu účelu, ke kterému byl zpracován. Další použití je možné jen se souhlasem 

zpracovatele.
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2.1.1. Zhodnocení staveniště

Jedná se o novostavbu rekreačního střediska. Plocha určená pro výstavbu tohoto objektu 

v současnosti slouží pro účely pana Jana Sikory jako zahrada, ale již je s ním podepsána 

smlouva o odkoupení pozemku obcí. Její vhodnost po technické stránce byla ověřena 

geologickým a radonovým průzkumem. Území je rovinatého charakteru s minimálním 

spádem na jih, výškový rozdíl na rozích pozemku je cca 1 m. 

2.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba rekreačního střediska. Stavba je navržena 

v obci Písek u Jablunkova na parcele č. 1645/1. Pozemek se nachází nedaleko centra obce a je 

dobře dostupný z místních pozemních komunikací. V sousedství jsou převážně rodinné domy 

s rozlehlými zahradami. Jde především o dvou až třípodlažní budovy. Objekt je umístěn v 

severní části pozemku a od přilehlé pozemní komunikace jej dělí parkoviště pro hosty 

střediska. V jižní části pozemku jsou situovány hřiště pro míčové hry, beachvolleyballové 

hřiště, dětské prolézací hřiště a venkovní bazén. Pozemek je obdélníkového tvaru, rovinatý 

s minimálním sklonem na jih, výškový rozdíl na rozích parcely činí cca 1 m. Rekreační 

středisko je navrženo jako nepodsklepené, třípodlažní s výstupem na střechu v úrovni 4.NP. 

Půdorysně jde o takřka čtvercový tvar s dvěma výklenky v protilehlých rozích objektu. 

V 1.NP se nachází šatny, fitness, bazén s úklidovou místností, prádelna a sušárna a část 

zázemí pro restauraci, která je v 2.NP. V 2.NP se nachází restaurace včetně kuchyně a zbytku 

zázemí pro zaměstnance a hygienické prostory pro návštěvníky. V 3.NP jsou pokoje pro 

rekreanty a úklidová místnost. Jedná se o dva jednolůžkové pokoje, dva dvoulůžkové pokoje 

a dva trojlůžkové pokoje. Výstup na střechu je zajištěn z hlavního schodiště v 3.NP. Vstup do 

budovy je ze severní strany od přilehlého parkoviště. Vjezd pro zásobování restaurace je 

z východní strany. 
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2.1.3. Technické řešení a popis stavby 

Nosný systém stavby bude tvořit ŽB monolitický skelet založený na ŽB patkách a pásech 

z prostého betonu. Nosné ŽB sloupy budou  450x450 mm a jednosměrné nosné ŽB průvlaky 

budou  450 x 450 mm. Stropní konstrukci bude tvořit ŽB monolitická stropní deska tl. 200 

mm. Obvodové a vnitřní ztužující stěny budou realizovány z cihel Porotherm 30 P+D. Dělící 

příčky budou z cihel Porotherm 15 P+D. Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová. 

Zastřešení výstupu na střechu v úrovni 4.NP bude pomocí pultové střechy. Objekt bude 

zateplen kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl. 150 mm. 

Prostory respektují bezbariérové požadavky dle Stavebního zákona č. 50/1976 Sb.. 

novelizovaného zák. č. 83/1998 Sb. a vyhlášky č. 369/2001 Sb., které zabezpečují užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

1.NP 

V tomto podlaží se nacházejí dva vstupy do objektu. Jeden je umístěn ze severní strany 

budovy a slouží jako hlavní vstup pro rekreanty a zaměstnance střediska. Na tento vstup 

navazuje vstupní hala. Na halu navazuje schodiště do 2.NP, výtah a chodba do sportovní části 

podlaží, ze které jsou přístupny šatny, fitness a bazén. Druhý vstup, vjezd pro zásobování, je 

situován na západní straně objektu a přímo na něj navazuje zásobovací část pro restauraci 

v 2.NP a zásobovací výtah. 

2.NP  

Zde je umístěna restaurace včetně kuchyně a veškerého zázemí pro zaměstnance i hosty. 

Z haly je přímo přístupná kancelář vedoucího střediska a samotný prostor restaurace. 

Z restaurace jsou přístupny toalety pro hosty restaurace. Z druhé strany od zásobovacího 

výtahu, na který přímo navazuje chodba je přístupná šatna pro zaměstnance, toalety pro 

zaměstnance a kuchyň restaurace včetně skladů, prostorů pro přípravu jídel a mytí nádobí.  

3.NP 

V 3.NP jsou umístěny pokoje pro ubytované hosty a úklidová místnost. Z haly, která navazuje 

na schodiště je přístupná chodba, ze které jsou vstupy do jednotlivých pokojů. Jedná se o dva 

jednolůžkové, dva dvoulůžkové, dva trojlůžkové pokoje. 
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Výškové osazení objektu:  

Jako ±0,000 byla určena výšková úroveň 259,500 m. n. m. (v Bpv).  

Technické řešení objektu    

Základové konstrukce: 

Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu a patkách z ŽB. Úroveň

základové spáry patek je navržena v -1,320, pro pásy je navržena úroveň -1,110 pro obvodové 

a -0,890 pro pásy vnitřní. Mezi pásy a patkami bude na štěrkový hutněný podsyp provedena 

podkladní deska z ŽB. Jako výztuž bude použita kari síť. 

Svislé konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce budou tvořeny ŽB sloupy o průřezu 450x450mm. Ztužující 

obvodové a vnitřní stěny budou z cihel Porotherm 30 P+D. Vnitřní dělící příčky budou z cihel 

Portoherm 15 P+D. Objekt bude z vnější strany zateplen EPS tl. 150 mm. 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Vodorovné nosné konstrukce budou ŽB průvlaky, ztužující věnce a stropní desky. ŽB 

průvlaky budou průřezu 450 x450 mm a její výztuž bude provedena z oceli B 420 B. Ztužující 

věnce budou  průřezu 300 x 450 mm, 300 x 200 mm, a 150 x 200 mm s výztuží B 420 B. 

Konstrukce stropů v jednotlivých podlažích je navržena jako ŽB deska s výztuží B 420 B. 

Celková tloušťka stropu je 200 mm. 

Schodiště: 

Je navrženo jako železobetonové s výztuží  B 420 B. Tloušťka podesty a schodišťového 

ramene je shodná s tloušťkou stropní desky, tj. 200 mm. 

Schodiště je navrženo jako trojramenné s mezipodestami. Šířka schodišťového ramene je 

1200 mm, výška jednoho stupně je v 1.NP 165 mm, v 2.NP  160 mm a v 3.NP 185 mm a jeho 

šířka je 300 mm. 
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Výplně otvorů: 

Okna vstupní dveře jsou navržena jako dřevěná eurookna a splňují předepsané podmínky na 

tepelné požadavky budovy dle ČSN 73 0540. Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné do ocelové 

zárubně. 

Výtahy 

V budově jsou navrženy dva výtahy. Jeden slouží pro přepravu hostů, druhý bude sloužit jako 

výtah zásobovací.  

Pro přepravu hostů je navržen výtah Koné EcoSpace B3, který je poháněn kompaktním 

bezpřevodovým pohonem. Díky jeho síle a efektivitě převodu sil, nepotřebuje žádnou 

strojovnu. 

Jako zásobovací výtah je navržen Koné TranSys, poháněný rovněž bezpřevodovým pohonem. 

Výtah se vyznačuje tichým a plynulým pohybem a nakládání a vykládání usnadňuje přesnost 

zastavení +/- 5mm.    

2.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno napojením na přilehlou komunikaci na 

severní straně objektu. Podél této komunikace vede stávající rozvod vody, kanalizace, plynu a 

elektrické energie NN. Na tyto rozvody napojeno rekreační středisko pomocí navržených 

přípojek. 

Inženýrské sítě viz koordinační situace. 

2.1.5.  Dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na svažitém území 

Stavba bude realizována na pozemku rovinatého charakteru 
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2.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Vliv na půdu 

Pozemek v současné době slouží jako zahrada, po odkoupení parcely obcí, bude tato plocha 

dále charakterizována jako stavební parcela. 

Vliv na vodu 

Záměr neovlivní odtokové poměry v lokalitě. Vlastní výstavba nepředstavuje významnější 

riziko ohrožení kvality vod v případě respektování dobrého stavu techniky používané při 

výstavbě. 

Pro eliminaci rizika během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření: 

�  všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v 

dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska 

možných úkapů ropných látek 

� zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke 

kontaminaci podloží 

� konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné 

komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové 

dokumentace 

Vliv na ovzduší 

Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno. 

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 

přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály. Při realizaci 

budou stavební práce prováděny postupně. Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout 

zejména organizačními opatřeními - koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti 

kropením, udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření 

jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí 

tuhých látek (zejména prachu) na okolí považovat za nepodstatný. Po své realizaci objekt 

bytového domu s kavárnou nezmění negativně stávající stav kvality ovzduší. 
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Vliv na zeleň

V současné době jsou na pozemku vzrostlé listnaté stromy, ty bude třeba porazit, a po 

výstavbě střediska a zpevněných ploch budou vysazeny nové listnaté stromy. Druh stromů

bude určen po dohodě s investorem. 

Návrh na odstranění nebo minimalizaci případných negativních účinků

V navrhované budově nejsou umístěny žádné zdroje, produkující škodliviny. Odpady budou 

likvidovány dle příslušných předpisů. Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 

185/2001 Sb. odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů. 

Vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné 

vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné 

podle druhů a kategorií, zabezpečí před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na 

vyžádání předloží dokumentaci a bude poskytovat úplné informace související s odpadovým 

hospodářstvím. Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. 

Odpady vznikající při provozu Bytového domu s kavárnou budou v souladu s platnou 

legislativou, provozovatelem tříděny a ukládány do doby odvozu k využití nebo odstranění 

oprávněnou organizací, se kterou bude uzavřena příslušná smlouva. Pro jednotlivé druhy 

odpadů bude nutno zabezpečit vhodné nádoby a jejich umístění. Odpad, který má nebo může 

mít nebezpečné vlastnosti, musí být odkládán do zvlášť k tomu určených kontejnerů. Tyto 

kontejnery musí být vyrobeny z nepropustného materiálu s ochranou proti zatečení dešťových 

vod. Kontejnery musí být umístěny tak, aby byly průběžně kontrolovatelné zaměstnanci, kteří 

budou odpovědni za nakládání s odpady.  
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Odpad vznikající v období výstavby 

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 

staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 

povinen vést evidenci odpadů. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení stavebních 

prací obecnímu úřadu Písku u Jablunkova. Bude vhodné, aby investor při uzavírání smluv na 

jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil ve smlouvách povinnost zhotovitele k 

odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 

2.1.7. Řešení bezbariérového užívání 

Řešení celého areálu i budovy respektuje bezbariérovou přístupnost. Budou respektovány 

potřebné stavební prvky a detaily interiéru a jejich vybavení tak, aby následně v realizaci 

odpovídaly podmínkám Stavebního zákona č. 50/1976 Sb.. novelizovaného zák. č. 83/1998 

Sb. a vyhlášky č. 369/2001 Sb., které zabezpečují užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Přístupové chodníky a zpevněné plochy pro pěší jsou navrženy ze zámkové dlažby, přičemž 

bude důsledně dodržena vodící linie pro zrakově postižené osoby z betonových tvarovek se 

strukturálním povrchem. Snížení u obrubníku u přechodů bude rovněž vyznačeno tvarovkami 

se strukturálním povrchem s nášlapem. 

Parkoviště se navrhuje ve stejné úrovni jako chodníky pro pěší. 

Povrch chodníků, schodišť a podlah komunikací bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. 

Pochozí šikmé plochy budou mít sklon nejvýše 1 : 12 (8,33 %). Vstupy do budovy jsou 

navrženy z nástupního prostoru přístupného z chodníků. Před vstupem do budovy bude 

vodorovná plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Vstupní dveře budou umožňovat otevření 

nejméně 900 mm. Dveře budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (tzn. 

zaskleny bezpečnostním sklem). 

V objektu jsou navržena hygienická zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
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2.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Byl proveden radonový průzkum. Podle výsledků měření radonového průzkumu je radonový 

index nízký a stavba nevyžaduje protiradonová opatření. 

2.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční, polohový a 

výškový systém 

Všeobecným geodetickým podkladem pro projekt bylo polohopisné zaměření stavby. 

Aktuální stav zaměřeného terénu v době zpracování dokumentace byl porovnán se zaměřením 

prohlídkou. 

Souřadnicový systém S-JTSK 

Výškový systém Bpv 

Vytýčení jednotlivých objektů bude provedeno podle souřadnic v rámci tohoto systému. 

Inženýrské sítě budou vytýčeny v součinnosti se správci sítí v souladu s jejich podmínkami 

pro provádění prací vydanými pro navrhované úpravy. 

2.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavební objekty: 

SO 01 – Rekreační středisko 

SO 02 – Beachvolleyballové hřiště

SO 03 – Hřiště pro míčové sporty 

SO 04 – Bazén 

SO 05 – Dětské hřiště

SO 06 – Zpevněné plochy 

SO 07 – Parkoviště

SO 08 – Přípojka vodovodu 
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SO 09 – Přípojka kanalizace 

SO 10 – Přípojka NN 

SO 11 – Přípojka plynu 

V rámci této technické zprávy je řešen objekt SO 01 Novostavba bytového domu s kavárnou 

včetně okolních zpevněných ploch. 

Provozní soubory nejsou na stavbě zastoupeny. 

2.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Hluk:  v průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 

stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou 

prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější 

zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných 

zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec. Vzhledem ke 

krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území 

významným negativním jevem. 

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  

kolem 75 dB(A). Podle nařízení vlády číslo 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 6 činí nejvyšší přípustná hodnota 

hluku ze stavební činnosti :  

- základní hladina hluku LAeq,T = 50 dB (§ 12, odst.2 NV č.502/2000 Sb.) 

- korekce na využití území  + 5 dB (příl. č. 6 k NV č.502/2000 Sb.) 

- korekce na hluk ze stavební činnosti + 10 dB(§ 12,odst.5 NV č.502/2000 Sb.) 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ze stavební činnosti ve 

venkovním prostoru činí 65 dB 

Vibrace:  stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především 

obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z 

těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od 

místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí 

staveniště. 
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2.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků bude zajišťována dodržováním všech souvisejících 

právních předpisů a ustanovení platných v době provádění stavby, zejména: 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce stanoví vyhláška č. 48/1982 Sb. 

Základní právní normou je zde vyhláška č. 591/2006 Sb. ze dne 31.7.1990 O bezpečnosti 

práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Vyhlášku č. 591/2006 Sb. Je nutné 

kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném rozsahu: 

Nařízení vlády č. 121/90 Sb. O pracovně právních vztazích 

Nařízení vlády č. 523/02 Sb. O podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců

Zákoník práce 

Zákon č. 580/90 Sb. O zdravotním pojištění 

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen. 

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí 

ČSN 83 2612 Bezpečnostní lana 

ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy 

ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy a další související předpisy. 

2.2.  Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a trvanlivost při 

provádění i během užívání po dobu životnosti. Nosné konstrukce jsou navrženy s ohledem na 

statické požadavky. Nenosné konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými požadavky, v 

souladu s technickými podmínkami jejich výrobce a obecnými technickými požadavky. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek:  

a) zřícení stavby  

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření  



    VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

Diplomová práce 

� � � � B�Technická zpráva 

�

- 19 -�
2011/2012  Bc. Zbigniew Niemiec 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce  

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině  

�

2.3. Požární bezpečnost 

Odstupy stavby od hranic pozemku a okolních staveb jsou dostatečné a v souladu s vyhláškou 

o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavební materiál skladovaný na pozemku 

a zařízení staveniště musí být umístěny tak, aby byl zachován průjezd pro požární techniku. 

Viz samostatná požární zpráva. 

2.4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí. Odpad vzniklý při 

provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen na řízenou 

skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, folie a podobné 

materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí 

nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a 

předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven 

ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných 

předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel 

stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud 

dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 

zajistit její dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo 

zneškodňovat na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), 

případně mohou být předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými 

odpady (podle § 3, odst. 3) na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná k 

podnikání na základě autorizace. 
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2.5. Bezpečnost při užívání 

Stavba bude provedena ze zdravotně nezávadných stavebních materiálů. Stavební 

konstrukce nebudou obsahovat žádné ostré hrany, které by mohly způsobit zranění. Veškeré 

konstrukce budou upevněny tak, aby nehrozilo riziko pádu. Při návrhu byly dodrženy 

požadavky vyhlášky na ochranu dle technických podmínek výrobce a dodavatele. V objektu 

budou probíhat pouze běžné revize zařízení. 

2.6. Ochrana proti hluku 

Provoz v budově bude odpovídat jejímu charakteru bytového domu. Obalové konstrukce 

budovy i vnitřní dělící konstrukce vyhovují normovým požadavkům ČSN 730532 Akustika – 

ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti prvků. Řešení je v souladu s 

NV 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací. 

2.7.  Úspora energie a ochrana tepla 

Budova je navržena v souladu s ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov. 

2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Vstupy do budovy jsou navrženy z nástupních prostorů před budovou, ty jsou bezbariérově

přístupné z chodníků nebo po rampě. Před vstupy do budovy bude vodorovná plocha nejméně

1500 mm x 1500 mm. Vstupní dveře budou umožňovat otevření nejméně 900 mm. Dveře 

budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. V objektu je navrženo hygienické 

zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

2.9.  Ochrana před škodlivými vlivy 

Stavba bude provedena standardně v souladu platnými ČSN, svým charakterem nevyžaduje 

zvláštní zřetel na vnější škodlivé vlivy jako je radon, seismicita nebo poddolování. 
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2.10. Ochrana obyvatelstva 

Projekt nebyl podmíněn úpravami z hlediska ochrany obyvatelstva. 

2.11. Inženýrské stavby 

2.11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Projektová dokumentace řeší odvedení dešťových a splaškových vod z hygienického a 

technického zázemí. Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné kanalizace. Kanalizační 

přípojka odvádí dešťové vody z objektu, přilehlých zpevněných a parkovacích ploch společně

se splaškovými vodami z objektu. V objektu vznikají kromě běžné splaškové vody 

komunálního charakteru i splaškové vody z kuchyně restaurace. V rámci tohoto projektu není 

kanalizace z kuchyně řešena. 

2.11.2. Zásobování vodou 

Objekt bude zásoben vodou z veřejného vodovodního řádu – litina DN100. Napojení se 

provede vodovodní přípojkou z trub PE D63. Vodovodní přípojka bude ukončena 

vodoměrnou sestavou umístěnou v přípojkové skříni na kraji pozemku. 

2.11.3. Zásobování energiemi 

Stavba bude napojena na venkovní vedení nízkého napětí. Přípojková skříň s měřením bude 

umístěna v obvodové stěně objektu. Během výstavby bude použito provizorní napojení na 

venkovní vedení nízkého napětí s měřením spotřeby. 

2.11.4. Řešení dopravy 

Parkoviště je navrženo na zpevněné ploše na severní straně objektu pro 13 kolmých stání 

osobních vozidel, z toho 1 stání pro tělesně postižené. Konstrukce vozovky je navržena z 

asfaltobetonu, vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem bílou barvou.  
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Přístup pro automobily je z přilehlé komunikace na severní straně. Příjezd k zásobovacímu 

vjezdu je zajištěn za parkovištěm ze severní strany z přilehlé pozemní komunikace.  

Vozidla zajišťující odvoz odpadu využívají příjezdu k zásobovacímu vjezdu ke kontejnerům.  

Odvodnění parkoviště je navrženo příčným sklonem parkoviště, který zajistí odplavení vody 

do kanálů u souběžné komunikace ze severní strany. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem bílou barvou pro vyznačení 

parkovacích stání. Svislé dopravní značení je navrženo základní velikosti v reflexním 

pozinkovaném provedení s fólií se 7letou životností. Značky budou osazeny na nových 

sloupcích na ocelových patkách. 

2.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, vegetační úpravy 

Součástí stavby jsou zpevněné plochy, které jsou navrženy v místě nástupních prostorů do 

objektu a v místě parkoviště. Nezpevněné plochy v místě kontaktu s okolím budou v rámci 

stavby upraveny do původního stavu. 

2.11.6. Elektronické komunikace 

Nejsou navrhovány. 

2.11.7. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Jedná se o rekreační středisko, v objektu nejsou navrženy výrobní technologie. 
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3. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1.  Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Nosný systém stavby bude tvořit ŽB monolitický skelet založený na ŽB patkách a pásech 

z prostého betonu. Úroveň základové spáry patek je navržena v -1,320, pro pásy je navržena 

úroveň -1,110 pro obvodové a -0,890 pro pásy vnitřní. Mezi pásy a patkami bude na štěrkový 

hutněný podsyp provedena podkladní deska z ŽB. Jako výztuž bude použita kari síť. 

Nosné ŽB sloupy mají navržený průřez 450x450 mm, průřez jednosměrných nosných ŽB 

průvlaků je navržen 450 x 450 mm. Stropní konstrukci bude tvořit ŽB monolitická stropní 

deska tl. 200 mm. Obvodové a vnitřní ztužující stěny budou realizovány z cihel Porotherm 30 

P+D. Dělící příčky budou z cihel Porotherm 15 P+D. Střecha je navržena jako plochá 

jednoplášťová. Zastřešení výstupu na střechu v úrovni 4.NP bude pomocí pultové střechy. 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl. 150 mm, takže celková 

tloušťka stěny činí 450 mm. Schodiště je navrženo jako železobetonové s výztuží B 420 B. 

Tloušťka podesty a schodišťového ramene je shodná s tloušťkou stropní desky, tj. 200 mm. 

Střecha bude jednoplášťová nevětraná s dvojitým modifikovaným asfaltovým pásem tvořícím 

vrchní vodotěsnou vrstvu. Nosný prvkem je monolitický ŽB strop. Zastřešení výstupu na 

střechu bude provedeno pultovou střechou. Střešní krytina bude z TiZn plechu, pod ní bude 

plnit funkci pojistné hydroizolace folie Jutadren mechanicky připevněna na bednění. 

3.2.  Výkopové práce 

V rámci přípravy území bude v ploše budoucího objektu a zpevněných ploch sejmuta ornice v 

tloušťce 300 mm a bude skladována v blízkosti objektu. Poté budou provedeny pomocí těžké 

techniky výkopy základových jam, patek a pásů. Geologický průzkum prokázal v základové 

půdě tuhé jíly třídy těžitelnosti II a III. Jelikož objekt není podsklepen a po sejmutí ornice 

bude nejhlubší výkop činit 1110 mm, není nutno provádět výkopy jako svahované. 

V případě přívalových srážek musí být povrchová voda ihned odstraněna, protože nesmí dojít 

k rozbřednutí podloží základové spáry. Základová spára musí být chráněna před 

povětrnostními vlivy a vysycháním. Z tohoto důvodu se malá vrstva hlíny sejme těsně před 

betonáží. Část zeminy bude uskladněna na staveništi pro pozdější zasypání jam. Zbytek bude 

odvezen na nejbližší skládku.  
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Zakreslené průběhy podzemních sítí je nutno považovat pouze za přibližné a před 

zahájením stavebních prací je nutno nechat jejich přesné průběhy vytýčit jejich správci přímo 

v terénu. 

3.3.  Základové konstrukce 

Výškové osazení objektu: ±0,000 = +259,500 m n.m.

Základy budovy budou tvořeny železobetonovými patkami z betonu C 20/25 a výztuže B 420 

B a základovými pásy z prostého betonu C 20/25. Šířka základových pásů je 400 mm, výška 

je navržena u obvodových pásů 760 mm a u vnitřních 540 mm. Pod základovými pásy bude 

štěrkopísková vrstva tl. 100 mm pro vyrovnání povrchu výkopu. Pásy budou betonovány do 

ztraceného bednění z tvárnic TRI TREG. Rozměry patek jsou 1000x1000x650 mm. Pod 

patkami se nachází podkladní betonová vrstva tl. 100 mm z PB pro bezpečné uložení výztuže 

na plastové distančníky. Mezi pásy a patkami je podkladní betonová deska tloušťky 100 

vyztužena Kari sítí SZ 6/150-6/150 mm, pod kterou je 100 mm hutněného štěrkopísku. 

Dalším prvkem základových konstrukcí je základová deska pro bazén. Její rozměry jsou 

navrženy 3950x8600x200 mm, pod ní bude podkladní beton tl. 100 mm.  

Při hutnění nesmí dojít k znehodnocení a prohnětení podkladních jílových vrstev dle ČSN 73 

10 01 například vibrací kameniva apod. 

Základová spára se nachází -1,320 mm od úrovně 0,000. Základová půda v úrovni základové 

spáry byla předběžně klasifikována jako tuhé jíly třídy těžitelnosti II a III. Uvažuje se  

I. geotechnická kategorie (nenáročná stavba v jednoduchých základových poměrech) a 

předpokládá se, že úroveň hladiny podzemní vody neovlivní zakládání. 

3.4.  Svislé nosné konstrukce 

Prvky svislých nosných konstrukcí budovy jsou ŽB sloupy průřezu 450x450 mm a ztužující 

stěny z cihel Porotherm 30 P+D vyzděné na maltu vápenocementovou MVC 10 MPa o 

maximální tloušťce spáry 15 mm. Pro kompletaci nutno použít i doplňkové cihly poloviční a 
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koncové. Výztuž sloupů a realizace zdění musí být provedena v souladu se všemi 

konstrukčními zásadami požadovanými pro tyto druhy činností.  

3.5.  Vodorovné nosné konstrukce 

Monolitické ŽB průvlaky z betonu C 20/25  a výztuží B 420 B, které mají navržený průřez 

450 x 450 mm, budou sloužit také jako nadotvorové překlady v obvodových i vnitřních 

ztužujících stěnách.

Konstrukci stropů objektu tvoří monolitické ŽB obousměrně vyztužené desky, s výztuží B 

420 B. Součástí stropních desek budou také ŽB ztužující věnce.  

Horní hrana ŽB průvlaků, stropních desek a ztužujících věnců je navržena pro každé podlaží 

ve shodné úrovni. Betonáž těchto konstrukcí se bude provádět současně.  

Při provádění betonáže se nejdříve rozmístí podpěry bednění, následně se na plochu 

jednotlivých stropních desek provede bednění. Ze Statických důvodů je nutno aby prvky 

bednění byly vyskládány tak, aby příčné spáry neprobíhaly v jednom místě ve dvou řadách 

vedle sebe. Jakmile se bednění dokončí, uloží se ocelová výztuž. Následně se celá stropní 

konstrukce zalije betonem třídy C20/25. Celková tloušťka stropu bude 200 mm. 

3.6.  Zastřešení 

Střecha je plochá, jednoplášťová, nepochůzí (vstup jen pro opravy a revize), s vnitřními svody 

a vpustěmi. Střešní plášť budovy je vyskládán na stropní konstrukci 3.NP. Tepelná izolace 

střešního pláště zaručí normovou hodnotou součinitele prostupu tepla pro ploché střechy – 

požadovaná UN = 0,24 W.m-2.K-1 . 

Na nosné konstrukci stropu 3.NP bude provedena spádová vrstva z perlitbetonu tl. 50 – 200 

mm, na tu se nanese asfaltový penetrační nátěr Siplast Primer. Další vrstvou je parotěsný pás 

s mikroventilační vrstvou Alu - Villatherm tl. 5 mm, na který se po nahřátí therm pruhů na 

jeho vnější straně přilepí tepelněizolační dílce Polyroof. Tyto speciální dílce se skládají 

z tepelné izolace EPS tl. 200 mm a nakašírovaného SBS modifikovaného pásu Roofspecial 

PV S5 -25 tl. 3,5 mm. Finální hydroizolační vrstvu tvoří SBS modifikovaný pás Roofspecial 

PV S5 -25 přírodní, tl. 5,2 mm, který se na spodní hydroizolační pás plnoplošně nataví. Dále 
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budou ve skladbě střechy umístěny prostupy pro odvětrání kanalizace a 2 vpusti pro odtok 

dešťové vody dovnitř dispozice objektu. Atika bude vyzděna do výšky 1000 mm od úrovně

stropní desky z cihel Porotherm 24 P+D a bude oplechována titanzinkovým plechem. 

Zastřešení výstupu na střechu bude provedeno pomocí pultové střechy. Nosnou konstrukci 

budou tvořit krokve 100/180 mm uložené na pozednicích. Osová vzdálenost krokví je 

navržena 900 mm, přičemž osy krajních krokví budou vzdáleny 175 mm od vnitřního líce 

zdiva. Na krokve bude provedeno laťování, na laťování OSB desky tl. 20 mm. Na OSB desky 

se mechanicky připevní pojistná HI Jutadren, na kterou se aplikuje střešní krytina z TiZn 

plechu. Plech bude spojován pomocí ležatých a stojatých drážek. 

3.7.  Schodiště

V objektu je situováno pouze jedno schodiště, které zajišťuje vertikální přesun mezi 

podlažími. Jedná se o trojramenné monolitické železobetonové schodiště z betonu C20/25 o 

celkem 60 stupních. Výška jednoho stupně je 1.NP 165 mm, v 2.NP 160 mm a v 3.NP 185 

mm. Šířka stupně bude 300 mm. Podesty schodiště jsou vetknuty do obvodových zdí. 

Šířka schodišťového ramene je 1200 mm a bezpečný přesun po schodišti je zajištěn pomocí 

dřevěného zábradelního madla na vnější i vnitřní straně ramene. 

3.8.  Svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní nenosné svislé konstrukce tvoří cihly Porotherm 14 P+D. Budou vyzděny na maltu 

vápenocementovou s pevnosti v tlaku 10 MPa Nenosné stěny nepřenášejí kromě vlastní 

hmoty žádná jiná zatížení. Mají ve stavbě pouze funkci oddělující a izolující.  

Postup při výstavbě: 

• dodavatel musí bezpodmínečně dodržovat technologický předpis výrobce pro vyzdívání 

příček, včetně všech předepsaných pracovních postupů, technologických přestávek a 

podobně.  

• stavebně – technický dozor musí pravidelně kontrolovat technologický postup montáže 

příček dle technického předpisu výrobce.  
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3.9.  Úpravy povrchů vnitřních 

Vnitřní úpravy povrchů jsou závislé především na užití prostoru, v němž se nachází. 

Obklady 

V místnostech, kde by mohlo dojít ke kontaktu stěny s vodou, nebo znečištění vnitřní stěny 

jsou navrženy obklady materiálově a barevně v závislosti na povrchové úpravě podlah. Jedná 

se o místnosti, jako je kuchyně, skladovací prostory, úklidové místnosti, šatny, hygienická 

zařízení.  

Podklad: 

Před zahájením obkladových prací je potřebné především chránit stěny před provlhnutím tak, 

aby podklad, na který se provádí obklad, byl pevný, bez uvolněných částic a dostatečně

vyschlý. 

Postup: 

Povrch obkládaných stěn se důkladně očistí a odmastí, aplikuje se penetrační nátěre Mapei 

Primer S, který se nechá vyschnout po dobu požadovanou výrobcem. Následně se nanese 

vyrovnávací stěrka Planolit tl. 3 mm, která se také nechá vyschnout. Další vrstvou je 

hydroizolační stěrka Mapei Mapelastic tl. 3mm, do které se kladou keramické obkladačky. 

Jako spárovací hmotu bude použit Mapesil AC. 

Omítky 

Pro běžnou úpravu vnitřních povrchů budou v obytných místnostech použity omítkové 

systémy BAUMIT. 

Bude použita vápenosádrová omítka tl. 20 mm. 

Podklad: 

Před zahájením omítkových prací je potřebné především ukončit konstrukci střechy a 

obvodové stěny ochránit před deštěm a jinými možnostmi provlhutí tak aby podklad, na který 

se omítky nanáší byl pevný, bez uvolněných částic a dostatečně vyschlý.  
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Postup: 

Vnitřní omítky se aplikují po provedení elektrických rozvodů, instalačních drážek a jejich 

zaplnění vhodným materiálem (např. Baumit KantenFixem). Při provádění je třeba 

v oblastech napojování příček, napojení stěn a stropů, přes drážky elektroinstalačních, 

sanitárních rozvodů, rohy okenních a dveřních otvorů vyztužit spodní vrstvu sklotextilní 

síťovinou pro zamezení rizika vzniku trhlin v těchto namáhaných partiích. 

Nepřimíchávat žádné jiné materiály. 

3.10.  Úpravy povrchů vnějších 

Vnější úpravy povrchu jsou kombinací vnější omítky a soklové části. 

Omítka: vápenocemetová omítka Baumit + Baumit silikonová fasádní barva bílá 

Sokl: plastové panely Decobrick, odstín 006 (béžová) 

3.11.  Izolace proti vodě

Objekt bude proti zemní vlhkosti izolován provedením vodorovné hydroizolace. Budou 

použity asfaltové pásy BITAGIT 40 MINERAL. Všechny plochy uvnitř objektu, kde může 

dojít ke styku s vodou (WC, sprchy), budou pod obklady a dlažbou izolovány pružnou 

hydroizolační stěrkou Mapei Mapelastic tl. 3mm. Obklady a dlažby budou pak spárovány 

hydroizolační spárovací hmotou. 

3.12.  Tepelné a zvukové izolace 

Tepelné izolace 

Obvodové stěny budou zatepleny EPS tl. 150 mm. 

V podlaze na terénu je umístěn XPS tl. 160 mm. 

Ve střešním plášti byl navržen dílec Polyroof, který se skládá z EPS tl. 200 mm a 

nakašírovaného SBS modifikovaného asfaltového pásu 

Ve střešním plášti pultové střechy se nachází dvě vrstvy minerální TI ORSIL. První vrstva 

mezi krokvemi tl. 180 mm, druhá vrstva pod krokvemi tl. 80 mm.  
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Zvukové izolace 

Ve skladbě plovoucích podlah  jsou umístěny zvukově izolační desky Steprock HD tl.60 mm. 

Ve skladbě dlažeb je navržena zvukověizolační podložka Ethafoam tl. 5 mm.  

3.13.  Podlahy 

Přiřazení jednotlivých druhů podlah je uvedeno v legendách jednotlivých místností 

uvedených na jednotlivých půdorysech. 

V 1.NP a 2.NP je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby, kromě fitness kde bude PVC. 

V 3.NP je v obytných pokojích navrženo marmoleum, v hygienických prostorách, na 

chodbách a v hale je keramická dlažba. V úrovni výstupu na střechu je navržena dřevěnná 

prkenná podlaha. 

Podrobnou specifikací všech druhů podlah, viz. Specifikace podlah (pořad.č. B.17) 

�

Obecné zásady  

• nerovnost betonového povrchu musí odpovídat ČSN (±2mm na 3m lati)  

• podklad pod dlažby, podlahoviny, nátěry, stěrky, musí být pevný, suchý, nosný, prostý 

dělicích prvků a trhlin, zbavený volných částic, mastnoty  

• podklad podlah musí být po celém svém obvodu oddělen od stěn podlahovým 

dilatačním páskem (např.: ORSIL, MIRELON), který je součástí dodávky podlah  

• pokládání nášlapných vrstev provádět dle technických podmínek pro montáž a 

technologických předpisů  

• u dveří, které nejsou opatřeny prahem a u nichž je rozhraní dvou typů podlah, budou 

osazeny přechodové profily bez viditelného přichycení  

• dodavatel musí bezpodmínečně dodržovat technologický předpis výrobce pro 

provádění – všech druhů podlah, včetně všech předepsaných pracovních postupů, 

úprav podkladu, technologických přestávek a podobně  

�
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3.14.  Výplně otvorů

3.14.1.  Okna 

Nedílnou součástí tohoto odstavce je podrobný popis jednotlivých oken, který je uveden 

v jejich specifikaci.  

Okna jsou navržena dřevěná eurookna TTK Komfort, zasklená izolačním trojsklem. 

Zastoupeny jsou jak jednokřídlová, dvoukřídlová tak sestavy vícedílných oken, které jsou 

otvíravé a současně výklopné, případně jen výklopné, výsuvné nebo pevně zasklené. Barva 

rámu bude S002 (hnědá). Vnitřní parapetní desky budou použity dřevěné a budou součástí 

dodávky oken. Parapety vnější budou provedeny z titanzinku, ale součástí dodávky oken 

nebudou. 

3.14.2.  Dveře 

Nedílnou součástí tohoto odstavce je podrobný popis jednotlivých dveří, který je uveden  

v jejich specifikaci.  

Dveře v objektu je možné rozdělit na dveře vnitřní a venkovní. Dle provedení se jedná o dveře 

dřevěné, ocelové a dřevěné – zasklené bezpečnostním izolačním trojsklem. 

Hlavní vchodové dveře do budovy jsou dřevěné s izolačním trojsklem. Dveře pro vstup do 

zásobovací části restaurace jsou ocelové zateplené. Ostatní vnitřní dveře jsou dřevěné. 

Všechny vnitřní dveře jsou osazeny do ocelových zárubní. 

3.15.  Klempířské výrobky 

Nedílnou součástí tohoto odstavce je podrobný popis jednotlivých klempířských 

výrobků, který je uveden v jejich specifikaci. 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z TiZn plechu. Budou provedeny plechové vnější 

parapety oken, oplechování atiky, prostupů střechou. Tyto TiZn výrobky budou bez 

povrchové úpravy. 
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3.16.   Zámečnické výrobky 

Nedílnou součástí tohoto odstavce je podrobný popis jednotlivých zámečnických 

výrobků, který je uveden v jejich specifikaci. 

Jde o ocelové zárubně vnitřních dveří.  

Povrch těchto výrobků bude opatřen základním protikorozním nátěrem a vrchním nátěrem 

barvy RAL 9006. 

3.17.   Truhlářské výrobky 

Nedílnou součástí tohoto odstavce je podrobný popis jednotlivých truhlářských 

výrobků, který je uveden v jejich specifikaci. 

Jsou to především dřevěné parapetní desky, a schodišťové zábradelní madla. Úprava povrchu 

těchto prvků je matným lakem. 

3.18.    Ostatní výrobky 

Nedílnou součástí tohoto odstavce je podrobný popis jednotlivých ostatních výrobků, 

který je uveden v jejich specifikaci. 

Zde jsou zastoupeny převážně doplňkové prvky, nebo prvky, které nelze zařadit do 

předešlých specifikací. Jedná se o poštovní schránku, střešní vpusti, odvětrávací komínky, 

odvodňovací kanálky, plastové fasádní obklady, a bezpečnostní záchytný systém na střeše. 

3.19.  Malby a nátěry 

Vnější omítka bude natřena silikonovou barvou Baumit bílé barvy.  

Na vnitřní dřevěné parapety bude aplikován matný lak. 

Vnitřní prostory budou natřeny stejnou barvou jako vnější omítka – silikonová barva Baumit 

bílá  

Podklad pod malby musí být připraven dle technologického postupu výstavby. 
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3.20.  Inženýrské objekty 

Touto problematikou se zabývají samostatné zvláštní projektové dokumentace. 

3.21.  Základní protipožární opatření 

Požární zabezpečení objektu je podrobně uvedeno v projektové dokumentaci požární ochrany, 

která tvoří samostatnou část dokumentace pro stavební povolení a kterou obdrží dodavatel od 

objednatele. S dokumentací požární ochrany se musí seznámit všichni dodavatelé 

zúčastnění na stavbě. Jednotlivé prostory v objektu budou pro zajištění prvotního zásahu 

vybaveny potřebným počtem a druhy přenosných hasicích přístrojů (PHP). Hasicí přístroje 

musí být instalovány vždy na trvale přístupných a viditelných místech. 

3.22.  Bezpečnost práce při provádění stavebních prací 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 

nařízeními vlády a zákony, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích i 

mimo ně a současně i s platnými technologickými předpisy a ustanoveními příslušných ČSN.

S ohledem na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

dále na bezpečnostní značky, značení a signály, na předcházení ohrožení života a zdraví v 

návaznosti na rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma, na zákaz výkonu 

některých prací, na odbornou způsobilost, na povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi je nutné dodržovat zákon 309/2006 ze dne 23. května, o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Dále je nutné dodržovat následující zákony, nařízení vlády a vyhlášky: 

Zákony 

Číslo zákona   Název zákona

č. 309/2006 Sb.  Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 

č. 183/2006 Sb.  Stavební zákon 

č. 262/2006 Sb.  Zákoník práce 

Nařízení vlády 

Číslo nařízení   Název nařízení vlády

č. 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích včetně příloh č.1 až 5 a v návaznosti na zákon 

č. 309/2006 b. 

č. 178/2001 Sb.  Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

ve znění nařízení vlády č. 523/2001 Sb. a nařízení vlády 441/2004 Sb. 

č. 378/2001 Sb.  Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

č. 101/2005 Sb.  O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

č. 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

č, 11/2002 Sb.  Kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

Vyhlášky 

Číslo vyhlášky  Název vyhlášky

č. 48/1982 Sb.  Kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení včetně změn upravených vyhláškami 207/1991; 

352/2000; 192/2005 

č. 137/1998 Sb.  Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích 

na výstavbu 

č. 77/1965 Sb.  Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 

stavebních strojů
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Na staveništi je nutno dále dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i 

škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při 

stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování a práci s 

otevřeným ohněm - viz. vyhláška č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Dále je nutné se řídit 

vyhláškou č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v návaznosti na zákon č. 133/1985 Sb. o 

požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 

Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 273/2000 Sb. 

Samostatný dokument pojednávající o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, je uveden ve složce „Zásady organizace výstavby“, která je součástí 

dokumentace pro stavební povolení a kterou obdrží dodavatel od objednatele.  
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4. ZÁVĚR 

�

Dokumentace je zpracována v podrobnosti a náležitostech nutných pro provedení stavby.  

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou 

137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Jakékoliv změny proti projektu je nutné předem projednat s projektantem a stavebním 

úřadem, který vydal stavební povolení. 

Elaborát může být použit jen k tomu účelu, ke kterému byl zpracován. Další použití je možné 

jen se souhlasem zpracovatele. 

V Ostravě, listopad 2011    Vypracoval: Bc. Zbigniew Niemiec
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Nášlapná vrstva: 

P1 – P7 – keramická dlažba 

C1 – PVC 

K1 – Forbo Marmoleum 

D1 – dřevěnná prkna 

Typ nášlapné vrstvy: 

P1, P5 - Rako Travetin DAR35034 30 x 30 x 0,6 cm 

P2, P6  – Rako Color one WAA19470 19,8 x 19,8 x0,6 cm 

P3, P7 – Rako Color one WAA19136 19,8 x 19,8 x 0,6 cm 

P4 – Rako Color one WAA19135 19,8 x 19,8 x 0,6 cm 



C1 - PVC Sens Twin 7230 tl. 2 mm

K1 - Marmoleum click van gogh 753173 

D1 – Dřevená dubová prkna tl. 25 mm + matný lak 

Skladby podlah:

P1 – P4 – Dlažba 1.NP tl. 250 mm 

Vrstva          Tloušťka (mm)

- KERAMICKÁ DLAŽBA       6 

- HYDROIZOLACE - STĚRKA MAPEI MAPELASTIC     6 

- VYROVNÁVACÍ STĚRKA PLANOLIT      3 

- PENETRAČNÍ NÁTĚR MAPEI PRIMER S 

- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA     70  

- PE FOLIE 

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS S     160  

- BITAGIT 40 MINERAL         5 

- ASFALTOVÝ NÁTĚR ALP 

- PODKLADNÍ BETON C 20/25        100  

- ŠTĚRKOPÍSEK         100  



P5 – P7 – Dlažba 2.NP,  3.NP tl. 100 mm (od stropní konstrukce) 

Vrstva          Tloušťka (mm)

- KERAMICKÁ DLAŽBA         6  

- HYDROIZOLACE - STĚRKA MAPEI MAPELASTIC     6  

- VYROVNÁVACÍ STĚRKA PLANOLIT      3  

- PENETRAČNÍ NÁTĚR MAPEI PRIMER S 

- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA + KARISÍŤ 6/150x150   80  

- ZUKOVĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA ETHAFOAM    5  

C1 – PVC 1.NP tl. 250 mm 

Vrstva          Tloušťka (mm)

- HETEROGENNÍ PVC        2  

- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 6/150x150   80  

- PE FOLIE 

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS      160  

- BITAGIT 40 MINERAL         5  

- ASFALTOVÝ NÁTĚR ALP 

- PODKLADNÍ BETON C 20/25        100  

- ŠTĚRKOPÍSEK         100 

K1 – Forbo Marmoleum 3.NP tl. 100 mm (od stropní konstrukce) 

Vrstva          Tloušťka (mm)

- MARMOLEUM         4  

- 2xOSB SUPERFINISH         2x18  

- STEPROCK HD         60 

D1 – Dřevěná prkna, Výstup na střechu tl. 600 mm (od stropní konstrukce) 

Vrstva          Tloušťka (mm)

- 2xPRKNA          2x25 mm 

- PODKLADNÍ TRÁMY        550  
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2008 

 Název úlohy :  stěna porotherm
 Zpracovatel :  Zbigniew Niemiec 
 Zakázka :   
 Datum :   

 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  Baumit jemná š   0.0200    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P   0.3000    0.2700   960.0   1000.0         8.0   0.0000 
  3  Rigips EPS 150   0.1500    0.0350  1270.0     25.0        30.0   0.0000 
  4  Baumit vnější   0.0200    0.8000   850.0   1800.0        12.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo čtu :

 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 :    21.0 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    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
  

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

  

  



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.45 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.18 W/m2K 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 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 :    3.9E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        905.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.2 h 

 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.43 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 

Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
    

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.0   0.956    57.5 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.1   0.956    59.9 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.2   0.956    59.7 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.4   0.956    60.0 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.956    62.7 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.8   0.956    65.3 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.956    66.6 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.956    66.2 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.7   0.956    62.9 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.5   0.956    60.3 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.3   0.956    59.6 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.1   0.956    60.1 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   19.4   19.3   12.3  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1327    928    178    138 
 p,sat [Pa]:   2256   2234   1430    171    169 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 

číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.4258    0.4552   1.180E-0008 

 Celoroční bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.007 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.370 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 

  



 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

 Roční cyklus č.  1

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2008 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,020       0,800  12,0 
   2  Porotherm 30 P+D tř. 1000  0,300       0,270  8,0 
   3  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,150       0,035  30,0 
   4  Baumit vnější štuková omítka (  0,020       0,800  12,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

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

  

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

II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,113 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0067 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,3701 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2009 

 Název úlohy :  Žb sloup
 Zpracovatel :  Zbycho 
 Zakázka :   
 Datum :  11.4.2011 

 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  Železobeton 1   0.4500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  2  Rigips EPS 150   0.1500    0.0350  1270.0     25.0        30.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo čtu :

 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 :    21.0 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    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
  

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



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.60 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.210 W/m2K 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.9E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1565.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.3 h 

 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.16 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.949 

Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.8   0.949    46.5 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    19.9   0.949    48.8 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.1   0.949    50.6 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.3   0.949    53.7 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.6   0.949    59.2 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.8   0.949    63.4 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.8   0.949    65.5 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.8   0.949    64.7 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.6   0.949    59.6 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.4   0.949    54.4 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.1   0.949    50.8 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    19.9   0.949    49.1 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2     e 
         

 tepl.[C]:   19.2   16.8  -14.7 
 p [Pa]:   1367    511    138 
 p,sat [Pa]:   2218   1917    169 

 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.655E-0008 kg/m2s 

 Bilance zkondenzované a vypa řené 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:   

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,450       1,430  23,0 
   2  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,150       0,035  30,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  

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

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

II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
  

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

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2009 

 Název úlohy :  Střecha varianta1
 Zpracovatel :  Zbigniew Niemiec 
 Zakázka :   
 Datum :   

 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  Železobeton 1   0.2000    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  2  Perlitbeton 1   0.1300    0.0910  1150.0    300.0         9.0   0.0000 
  3  Asfaltový nátě   0.0000    0.2100  1470.0   1400.0       280.0   0.0000 
  4  Icopal Alu-Vil   0.0040    0.2100  1470.0   1100.0    375000.0   0.0000 
  5  Rigips EPS 150   0.2000    0.0350  1270.0     25.0        70.0   0.0000 
  6  Roofspecial   0.0080    0.2100  1470.0   1100.0     50000.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo čtu :

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    95.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
  

    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
  

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



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         7.34 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.134 W/m2K 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 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+0013 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1181.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.1 h 

 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.82 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 

Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
    

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.2   0.967    56.6 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.3   0.967    59.0 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.4   0.967    59.0 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.6   0.967    59.5 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.967    62.4 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.8   0.967    65.1 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.967    66.4 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.967    66.0 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.8   0.967    62.6 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.6   0.967    59.8 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.4   0.967    58.9 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.3   0.967    59.2 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6      e 
         

 tepl.[C]:   19.8   19.2   12.4   12.4   12.3  -14.6  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1364   1363   1363    418    409    157 
 p,sat [Pa]:   2311   2218   1441   1441   1433    170    168 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 

číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.5340    0.5340   1.505E-0010 

 Celoroční bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.001 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.005 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 



 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

 Roční cyklus č.  1

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza ční zóna č.  1 
  Hranice kondenza ční zóny  Akt.kond./vypa ř.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      

  12   0.5340    0.5340   4.33E-0011     0.0001 
   1   0.5340    0.5340   5.62E-0011     0.0003 
   2   0.5340    0.5340   4.55E-0011     0.0004 
   3   0.5340    0.5340  -1.68E-0012     0.0004 
   4   0.5340    0.5340  -8.34E-0011     0.0002 
   5    ---       ---    -2.03E-0010     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
      

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0004 kg/m2 
      

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



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   2  Perlitbeton 1  0,130       0,091  9,0 
   3  Asfaltový nátěr 2x  0,000       0,210  280,0 
   4  Icopal Alu-Villatherm  0,004       0,210  375000,0 
   5  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,200       0,035  70,0 
   6  Roofspecial  0,008       0,210  50000,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  

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

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

II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,150 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0048 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN.�
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2009 

 Název úlohy :  Střecha varianta 2
 Zpracovatel :  Zbigniew Niemiec 
 Zakázka :   
 Datum :   

 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  Železobeton 1   0.2000    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  2  Perlitbeton 1   0.1300    0.0910  1150.0    300.0         9.0   0.0000 
  3  Asfaltový nátě   0.0000    0.2100  1470.0   1400.0       280.0   0.0000 
  4  Icopal Alu-Vil   0.0040    0.2100  1470.0   1100.0    375000.0   0.0000 
  5  Rigips EPS 150   0.2000    0.0350  1270.0     25.0        70.0   0.0000 
  6  Roofspecial   0.0080    0.2100  1470.0   1100.0     50000.0   0.0000 
  7  Folie PVC   0.0005    0.1600   960.0   1400.0     16700.0   0.0000 
  8  Expandovaná bř   0.1200    0.1800  1260.0    700.0         3.5   0.0000 
  9  Půda písčitá v   0.2300    2.3000   920.0   2000.0         2.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo čtu :

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    95.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
  

    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
  

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



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         8.11 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.121 W/m2K 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 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+0013 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      11826.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.7 h 

 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.970 

Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
    

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.3   0.970    56.4 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.4   0.970    58.8 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.5   0.970    58.8 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.6   0.970    59.4 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.8   0.970    62.3 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.9   0.970    65.0 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.970    66.4 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.970    65.9 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.8   0.970    62.5 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.6   0.970    59.7 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.5   0.970    58.7 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.4   0.970    59.0 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     6-7    7-8    8-9     e 
         

 tepl.[C]:   19.9   19.3   13.2   13.2   13.1  -11.4  -11.5  -11.5  -14.4  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1364   1363   1363    422    413    162    157    157    157 
 p,sat [Pa]:   2327   2242   1517   1517   1509    230    226    226    174    167 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 

číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.5340    0.5340   1.140E-0010 

 Celoroční bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.006 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 

 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
 Roční cyklus č.  1

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   2  Perlitbeton 1  0,130       0,091  9,0 
   3  Asfaltový nátěr 2x  0,000       0,210  280,0 
   4  Icopal Alu-Villatherm  0,004       0,210  375000,0 
   5  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,200       0,035  70,0 
   6  Roofspecial  0,008       0,210  50000,0 
   7  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   8  Expandovaná břidlice  0,120       0,180  3,5 
   9  Půda písčitá vlhká  0,230       2,300  2,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 
  

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

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

II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,150 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0056 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2008 

Název úlohy :  Podlaha na terénu
 Zpracovatel :  Zbigniew Niemiec 
 Zakázka :   
 Datum :   

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  Dlažba keramic   0.0060    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Mapei Mapelast   0.0060    0.7600  1020.0   1780.0        85.0   0.0000 
  3  Vy\rov. stěrka   0.0030    0.7000   920.0   1700.0       121.0   0.0000 
  4  Penetrační nát   0.0000    0.2100  1470.0   1400.0       280.0   0.0000 
  5  Beton hutný 1   0.0700    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  6  Foalbit   0.0034    0.2100  1470.0   1270.0     46600.0   0.0000 
  7  extrudovaný po   0.1600    0.0300  2060.0     33.0        70.0   0.0000 
  8  Bitagit 40 Min   0.0050    0.2100  1470.0   1300.0     35000.0   0.0000 
  9  Asfaltový nátě   0.0000    0.2100  1470.0   1400.0       280.0   0.0000 
 10  Beton hutný 1   0.1000    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
 11  Štěrk   0.1000    0.6500   800.0   1650.0        15.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo čtu :

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 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 :    21.0 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    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
  

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



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.68 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 :    1.9E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        490.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.3 h 

 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.49 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 

Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
    

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.0   0.958    57.3 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.1   0.958    59.7 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.3   0.958    59.6 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.5   0.958    59.9 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.958    62.6 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.8   0.958    65.3 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.958    66.5 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.958    66.1 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.7   0.958    62.9 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.5   0.958    60.2 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.3   0.958    59.5 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.1   0.958    59.9 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     6-7    7-8    8-9    9-10 
         

 tepl.[C]:   19.5   19.5   19.4   19.4   19.4   19.0   18.9  -13.2  -13.3  -13.3 
 p [Pa]:   1367   1363   1361   1360   1360   1356    801    762    150    150 
 p,sat [Pa]:   2265   2260   2253   2249   2249   2202   2188    194    192    192 

 rozhraní:    10-11     e 
         

 tepl.[C]:  -13.8  -14.8 
 p [Pa]:    144    138 
 p,sat [Pa]:    183    168 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 

číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.2484    0.2484   1.293E-0009 



 Celoroční bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.009 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.016 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 

 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

 Roční cyklus č.  1

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza ční zóna č.  1 
  Hranice kondenza ční zóny  Akt.kond./vypa ř.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      

  11   0.2484    0.2484   4.08E-0010     0.0011 
  12   0.2484    0.2484   7.03E-0010     0.0029 
   1   0.2484    0.2484   7.45E-0010     0.0049 
   2   0.2484    0.2484   7.10E-0010     0.0067 
   3   0.2484    0.2484   4.48E-0010     0.0079 
   4   0.2484    0.2484   2.22E-0011     0.0079 
   5   0.2484    0.2484  -5.33E-0010     0.0065 
   6   0.2484    0.2484  -9.61E-0010     0.0040 
   7   0.2484    0.2484  -1.18E-0009     0.0008 
   8    ---       ---    -1.10E-0009     0.0000 
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
      

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0079 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. 

 STOP, Teplo 2008 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 
   2  Mapei Mapelastic  0,006       0,760  85,0 
   3  Vyrovnávací stěrka  0,003       0,700  121,0 
   4  Penetrační nátěr  0,000       0,210  280,0 
   5  Beton hutný 1  0,070       1,230  17,0 
   6  Foalbit  0,0034       0,210  46600,0 
   7  extrudovaný polystyrén  XPS-R  0,160       0,030  70,0 
   8  Bitagit 40 Mineral  0,005       0,210  35000,0 
   9  Asfaltový nátěr 2x  0,000       0,210  280,0 
   10  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
   11  Štěrk  0,100       0,650  15,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

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

  

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

II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,158 kg/m2,rok 
  (materiál: extrudovaný polystyrén  XPS-R). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0087 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0160 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 

 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software�



Autočerpadla botonových
směsí SCHWING
s výškovými dosahy
16m – 58 m

Minimální poãet zdvihÛ pfii plném v˘konu.
Maximální dopr. mnoÏství pfii klidném v˘loÏníku.
Optimální Ïivotnost otûrov˘ch dílÛ

Auto-
ãerpadlo

KVM 34 X

Technické změny podléhající neu-
stálému vývoji jsou vyhrazeny.
Přesný rozsah sériového vybavení
je definován aktuální nabídkou.

Technická údaje 

Baterie čerpadla Čerpané množství m3/h max. čerpací tlak (bar)

P 2020-3 94 108*

P 2023-3 105 96*

P 2023-4 150 96*

P 2023-5 157 96*

P 2023-6 161 85*

Součastně nelze dosáhnout maximálního čerpaného množství a maximálního

čepacího tlaku

* při provozním čerpání s výložníkem

Výložník KVM 34 X

Světlost potrubí Æ DN 125

Délka koncové hadice m 4

Výškový dosah m 34

Délkový dosah m 30

Rozsah otáčení 550*

Maße in mm MB 2631 / 6 x 4 / 4,1

KVM 34 X

SCHWING - Stetter Ostrava s. r. o.
Kpt. Vajdy 2/ 3017
700 30 OSTRAVA - Zábřeh

Tel.: 00420/596 746 780-2
Fax: 00420/596 746 783
E-mail: info@schwing.cz
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Speciální vybavení:
EASy -  (z něm. Einseitige Abstütz - System) jednostranný podpěrný systém pro
autočerpadla.
EASy zaručuje ideální přizpůsobení autočerpadla na staveništi a minimální náro-
ky na velikost plochy nutné pro zapatkování.

Autočerpadlo KVM 34 X umožňuje jednostranné zapatkování na levé i pravé
straně čerpadla.
Obráek ukazuje pravotočivý pracovní rozsah čerpadla. Stejné parametry vykazuje i
levotočivý pracovní rozsah čerpadla.



Rozdûlovací v˘loÏník:
Pfiední podpûry do „X“, 
potfiebná ‰ífika pouze 6,2 m. Dosah 34 m!

KVM 34 X: Nejlep‰í pomûr cena-v˘kon
ve tfiídû 3-os˘ch podvozkÛ.
Minimální provozní náklady.
Nejoblíbenějšími stroji v servisu čer-
pání betonu jsou autočerpadla s
výškovým dosahem v rozmezí
30-40 m, na tříosých podvozcích.

S novým autočerpadlem KVM
34 X vnáší SCHWING do této opti-
mální třídy znovu nová měřítka.
Nová řada KVM 34 X má s ostatní-
mi druhy autočerpadel shodné na-
nejvýš typové označení. Pokrok v
technickém vývoji stroje se nedá
posuzovat pouze podle délky výlož-
níku. Optimální využití stroje je mno-

hem podstatnějším faktorem, než
maximální výška výložníku. Z inten-
zivních zkoušek, vyhodnocení sta-
tistických výzkumů, ale především z
konzultací s velkým počtem našich
zákazníků vyšlo najevo, že nejvíce
žádanou je výška 34m.
Z tohoto důvodu může provozovatel
výrazně zredukovat rozmanitost
svého parku autočerpadel.
Autočerpadlo SCHWING KVM 34 X
je důmyslnou kombinací:
● sériového podvozku

● výkonné čerpací jednotky
● výložníku s optimálním praco-

vním dosahem
● hmotnostních a prostorových re-

zerv pro rozsáhlé příslušenství.
Nosnými podvozky jsou sériově

vyráběné 3-osá vozidla s povole-
ným zatížením 26t.
Základem pro konstrukci nástaveb
jsou vozy se středně dlouhou kabi-
nou řidiče a krátkým rozchodem ná-
prav (např. MB 2631/4.1 +1,35/6x4),
kterým díky ideálním úložným pro-
storám pro obsluhu a příslušenství

k čerpání dáváme přednost.
Krátký rozchod náprav např. 4,1m
poskytuje vozidlu obratnost, lehkou
manévrovatelnost na silnicích a v
terénu.
Hmotnost nástaveb se pohybuje
pod hranicí povoleného celkového
zatížení náprav (26t).
Neomezené možnosti provozu těch-
to autočerpadel KVM 34 X jsou tak-
to garantovány i v běžném silničním
provozu.



Nástavba s mnoÏstvím pfiíjemn˘ch detailÛ.
Minimální hmotnost.
Optimální pohotovost.

âerpací jednotka : Standardní pracovní zdvih
2000 mm. Max. dopravované mnoÏství 150 m3/ hod.
Minimální rozteã pro zapatkování 6,2 m  vpfiedu.

Nové řídící systémy autočerpadel 
SCHWING nabízejí přesně to, co je již
obsaženo v jejich názvu „ COMFORT “.
To platí nejen pro ovládání, ale i pro
údržbu a případný servis. Dálkové rá0di-
ové ovládání je již zahrnuto v sériovém
provedení. Elektronický systém ovládání
výložníku je z bezpečnostních důvodů
instalován v kabině řidiče. A

Dobře utěsněno, přesto dobře přístupné:
nouzové místní ovládání čerpadla a 
výložníku. Dvouruční ovládání podpěr,
přesně dle bezpečnostních předpisů.
B

Dostatek úložného prostoru pro uložení
příslušenství. Při sklopené bočnici je za-
jištěn pohodlný přístup k uloženému do-
pravnímu potrubí a hadicím.
D

Čerpací jednotka s hydraulickým řídícím
blokem, přehledně umístěná na baterii.
Hydraulické obvody jsou robustní, odol-
né, v provozu bezpečné a spolehlivé.
Tento systém je rozšířen po celém světě
na mnoha tisících zachovaných exemplá-
řích. A

S jistotou můžeme tvrdit, že tento stroj
spotřebuje pro zapatkování nejméně ča-
su současně při skromných nárocích na
prostor. Tuhý torzní rám. Přehledně 
uspořádaná nástavba spolu s dostatkem
místa pro uložení příslušenství.
D

Spojení mezi rámem nástavby a podvoz-
ku je tvořeno posuvnými plechy a konso-
lami. Montáž je prováděna speciální me-
todou nýtování za studena.
B

V sériovém vybavení je již i tlakový roz-
vod vody (20 barů). Vodní čerpadlo je 
umístěno vně stroje na dobře chráněném
místě (na obrázku je hydraulický pohon).
Místo pro odvodnění (v zimním období) je
dobře přístupné. Vodní čerpadlo včetně
vodních rozvodů je možno lehce vy-
prázdnit stlačeným vzduchem z brzdové
soustavy podvozku.
D

Silný vývod na dopravní potrubí je zu-
šlechtěn pozinkováním, robustně a sta-
bilně uchycen.
Veliká nášlapná schodnice poskytuje
bezpečné místo pro náhled do násypky a 
zlehčuje její čistění. Na přání je možno
dodat i kryt násypky. Ten je vhodný ze-
jména pro čistění násypky v blízkosti fa-
sád, karoserií atd.
B

C Spousta prostoru v úložných
skříňkách. Na zadní straně, v chráněném
prostoru se nachází kabelový kanál.
I tehdy, jsou-li skříňky přeplněné přís-
lušenstvím, nemůže tak dojít k poškození
vodičů. Řídící obvody jsou z bezpečnost-
ních důvodů přehledně 
umístěny ještě v další robustní skříni, s
uzavíratelným víkem.

Automaticky sklopné třmeny zabraňují
svévolnému vyklouznutí podložních de-
sek. A

C Účelné umístění hadic hydraulických
výsuvných válců, bez zbytečných
průvěsů a hadicových navijáků.

Stabilní  věncová otoč, dříve pouze u vět-
ších výložníků je nyní k dispozici i u
střední optimální třídy. Objemný sloup
otoče usnadňuje i přístup k vnitřním hyd-
raulickým hadicím a k vnitřnímu výtlačné-
mu potrubí. Uvnitř je možno shlédnout
důmyslně provedené uložení hydraulic-
kých hadic, které výložníku umožňuje
pracovní rádius o velikosti 550o. Z výcho-
zí polohy složeného výložníku je tak mož-
no docílit jakékoliv pracovní pozice výlož-
níku, nehledě na smysl otáčení.
B

Opěra s rolnou pro uložení 4 ramene vý-
ložníku. Jednoduché rozbalení a složení
bez zbytečných škrábanců a odírání je
možné i tehdy, není-li moc času nazbyt.
B



Optimální dosah do v˘‰ky 34 m s 2 tunovou 
hmotnostní rezervou pro pfiíslu‰enství ! *)
Îádné problémy s pfiihlá‰ením

Čerpací jednotka je srdcem kaž-
dého autočerpadla. Pro typ KVM
34 X jsou k dispozici dvě provedení
s rozdílnými průměry pracovních
válců, 200 mm a 230 mm.
Obě jsou montovány zásadně v pro-
vedení s pracovním zdvihem 2000
mm. Ve spojení se dvěma rozdílnými
hydrostatickými pohony je tak možno
docílit pozoruhodných dopravních
výkonů od 90 do 150 m3/hod.
Komfortně dimenzováno je i hydrau-
lické řízení čerpání betonu: rychlé

*) např. MB 2631 / 6 x 4 / 4.1

přepínání i při malém počtu zdvihů
a tlumení rázů při maximálním výko-
nu jsou toho důkazem.
Výložníky definují vlastní nástav-

bu autočerpadla. Konstrukce nové-
ho výložníku KVM 34 X obratně slu-
čuje dovednost s novými pokroko-
vými elementy. Charakteristickými
znaky jsou především:
● 4-ramenný výložník s věncovou

otočí,
● pevný rám s integrovanými pod-

pěrami do tvaru X vpředu a  kol-

mými vzadu, dokonale dimenzo-
vaný proti zkrutu.

Vysoká tuhost svařovaných nosníků
z vysokopevnostní oceli s velkou
vrubovou houževnatostí garantuje
dokonalou stabilitu, minimální  de-
formace při max. vyložení a tím pá-
dem i dlouhou životnost. Při čerpání
betonových směsí jsou  toto hlavní 
předpoklady pro klidné a kontrolo-
vané vedení koncové hadice.

Hmotnostní a prostorové rezervy
pro příslušenství jsou znakem doko-
nalého uspořádání konstrukce ná-
stavby. Nádrže hydraulického oleje
a vody jsou umístěny vedle před-
ních podpěr. Tímto se docílí potřeb-
ného zatížení přední nápravy pro 
dosažení optimálních jízdních vlast-
ností a současně se tak i odlehčí
zadním nápravám, kam je možno
umístit příslušenství.

3-os˘ podvozek s rozchodem 4,1m a 26t povole-
né celkové hmotnosti *). Men‰í prostor pro za-
patkování umoÏní vût‰í dálkov˘ dosah.

C Multifunkční blok pro nastavení dopra-
vovaného množství, ovládání výložníku a
tlumení rázů je pro větší přehlednost
zjednodušen do kompaktní kartridge.

Centrum ovládání a údržby. „Servisní liš-
ta“ s přípojkami pro přívod tlakového 
vzduchu tlakové vody a pro mazání mí-
chací hřídele a „rockschieberu“. Místní 
ovládání opatřené všemi funkcemi pro
čerpání betonu, nouzovým vypínačem a 
klaksonem. Vše je na očích, vše je na
dosah ! A

C Centrální umístěný ventilového bloku
pro oba zpětné (brzdné) ventily zreduko-
valo celkový počet použitého potrubí, ha-
dic a šroubení v celé hydraulické sousta-
vě.

Srdce celého čerpadla – Rockschieber.
Výborná otěruvzdornost a provozní 
spolehlivost je dána jeho jedinečnou ge-
ometrií. Patentováno ve všech zemích
světa. Princip činnosti.
D

*) např. MB 2631 / 6 x 4 / 4.1
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SIPLAST PRIMER®

POPIS VÝROBKU 
SBS modifikovaný živičný impregnační nátěr pro použití za studena. Nátěr se vyznačuje 
krátkou dobou schnutí s rozpouštědlem na  bázi xylenu.  

POUŽITÍ  
Nátěr je vhodný pro zvýšení přilnavosti izolace k podkladu. Aplikace materiálu je možná na 
ocelové, betonové a dřevěné podklady. Na tento nátěr je možno natavovat asfaltové pásy 
plamenem nebo je možné použít horký asfalt. 

SLOŽENÍ 
Složení (hmotnostní v %):  

• 40% SBS modifikovaná živice  
• 60% rozpouštědlo na bázi xylenu. 

HLAVNÍ CHARAKTERISKTIKY VÝROBKU 

Hustota 0,92 
Obsah pevné báze 46,5% 
Doba schnutí (při 23°C a 55% vzdušné vlhkosti) 2 hodiny 
Přídržnost k podkladu 0,4 MPa 

BALENÍ 

balení 2 L 10 L 25 L 200 L 
počet plechovek na paletě 216 69 24 4 

DÁVKOVÁNÍ 
Nanášení musí být prováděno na čistý a suchý podklad štětcem, koštětem nebo válečkem. 
Spotřeba nátěru je cca 0,25 litrů/m2 na betonový podklad a cca 0,1 litr/m2 na ocel. Spotřeba 
je proměnná dle hrubosti podkladu a použitého vybavení při nanášení. 

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE 
Tento výrobek je balen na stojato na paletách. Výrobek musí být skladován na stojato pod 
krytým přístřeškem mimo dosah zdrojů tepla. Je doporučeno používat rukavice a brýle. 
Zákaz kouření. 

DOPLŇKOVÉ INFORMACE 
Bezpečnostní předpisy Siplast Primer®. 







b) nalepení na teplem aktivované THERM pruhy nebo na speciální asfaltovou krycí vrstvu

Někteří výrobci dodávají parozábrany s teplem aktivovatelnými THERM pruhy, nebo se speciální  krycí as-

faltovou vrstvou na vrchní straně parozábrany umožňující po aktivování plamenem hořáku spolehlivé

přilepení tepelné izolace z pěnového polystyrenu. 

c) kotvení pomocí mechanických kotevních prvků

K tomuto kotvení se používají kotevní prvky s oválnou přítlačnou podložkou. Přes kotevní prvky umístěné

v ploše desky je nutné natavit přířez velikosti cca 250 mm x 200 mm ze stejného asfaltového pás. Možnost

spolehlivého kotvení do podkladu je nutno ověřit tahovou zkouškou. Počet kotevních prvků je pro každou

konkrétní střechu dán statickým výpočtem na namáhání sáním větru 

d) nalepením do rozehřátého asfaltu 

K nalepení expandovaného polystyrenu na připravený podklad  se  používá také rozehřátý asfalt AOSI

85/25. Množství asfaltu, kterým se takto vytvoří lepící vrstva musí zajistit spolehlivé přilepení polystyren-

ových desek jak v ploše střechy, tak na okrajích střechy a v rozích střechy. 

Svaření přesahů nakašírovaných asfaltových pásů: Po přilepení nebo přikotvení desek POLYROOF k pod-

kladu je nutné zajistit vodotěsnost nakašírovaného asfaltového pásu v ploše střechy  tím, že se celoplošně

svaří přesahy tohoto pásu tl. 3,5 nebo 4 mm.  Nejspolehlivějším  řešením je svaření těchto přesahů bočním

hořákem s dotlačením přítlačným válečkem. Ke svaření těchto přesahů je v zásadě možné použít i malý

ruční hořák, kterým lze opatrně svařit tyto přesahy pásu s tím, že omezení prošlehnutí plamene hořáku na

polystyren ve spáře mezi jednotlivými deskami je možné zabránit přiložením nášlapné latě těsně vedle

spáry desek jejichž přesah se svařuje. V žádném případě nesmí dojít k poškození polystyrenu plamenem

hořáku při svařování těchto přesahů.  Po svaření těchto přesahů tvoří nakašírovaný asfaltový pás první hy-

droizolační vrstvu střechy, na kterou se následně nataví druhá vrstva vodotěsné izolace.

Vrchní hydroizolační pás Definitivní vrchní vrstva dvouvrstvé vodotěsné izolace střechy  seplnoplošně nataví

na  asfaltový pás nakašírovaný na tepelné izolaci z EPS.  Zpravidla se používá modifikovaný asfaltový pás

(SBS) tl. min. 4,2 mma více, s posypem z drcené břidlice,  s nosnou vložkou z polyesterové rohože nebo se

spřaženou nosnou vložkou. 

Záruka

Výrobce kompletizovaných výrobků POLYROOF poskytuje na uvedené výrobky záruku od 2 do 10 let v závis-

losti na použitém typu polystyrenu a dle výběru nakašírovaného asfaltového pásu. Podmínkou takto vysoké

materiálové záruky je však dodržení maximální lhůty pokládky vrchního asfaltového pásu v období květen

až září do 21 dnů a v ostatním období do 60ti dnů od pokládky kompletizovaných výrobků na střeše.

WWW.ROOFSPECIAL.CZ

TECHNICKÝ LIST

Kompletizované polystyrenové dílce pro ploché střechyKompletizované polystyrenové dílce pro ploché střechyKompletizované polystyrenové dílce pro ploché střechy

Charakteristika 

Kompletizovaný výrobek, který je vytvořen z tepelně izolační

desky z pěnového expandovaného polystyrenu, na kterou je

již ve výrobě nakašírován asfaltový hydroizolační pás. Tento

hydroizolačni pás, který má šířku 1080 mm, je na desku 

z polystyrenu nalepen pomocí  v  pruzích naneseného 

polyuretanového lepidla - tím je zároveň vytvořena mezi 

hydroizolačním pásem a povrchem tepelné izolace expanzní

vrstva.  Na dvou stranách kompletizovaného výrobku 

přesahuje nakašírovaný hydroizolační pás polystyrenovou

desku o min. 80 mm. Při správné aplikaci tohoto výrobku na

stavbě vytvoří  tento nakašírovaný asfaltový pás první 

hydroizolační vrstvu střešního pláště.

Tvar a rozměry kompletizovaných dílců POLYROOF

Deska z pěnového polystyrenu je buď rovinná, nebo spádová.

Rovinná deska může být dodána i s polodrážkou (ozubem),

která minimalizuje vznik tepelných mostů. Na přání je možné

dodat tyto kompletizované výrobky i s příčnými nářezy, které

usnadní jejich pokládku.

Pěnový polystyren

Kompletizovaný výrobek POLYROOF je standardně dodáván 

s  tepelnou izolací  ze stabi l izovaného samozhášivého 

polystyrenu EPS 100 S Stabil, EPS 150 S Stabil (na přání lze

dodat ve variantě EPS 200 S Stabil)

Deska 1x1 m Deska 2x1 m

WWW.ROOFSPECIAL.CZ

TECHNICKÝ LIST

Datum vydání 09/2009

Kompletizované polystyrenové dílce ze stabilizovaného samozhášivého
pěnového polystyrenu s oxidovaným nebo SBS modifikovaným 
asfaltovým pásem

Spádová deska 1x1 m

Vyrábí 

Rigips, s.r.o.

Počernická 272/96

108 03 Praha 10

Kontaktujte svého prodejce
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Nakašírované hydroizolační pásy

Na tepelně izolační dílce jsou nakašírovány asfaltové hy-

droizolační pásy několika typů dle požadavků zákazníka.

Použití výrobku

Kompletizované tepelně izolační deskové výrobky POLY-

ROOF jsou určeny na vytvoření tepelné izolace jedno-

plášťových nevětraných plochých střech. Po pokládce tvoří

ve střešním plášti kvalitní tepelnou izolaci a zároveň první

hydroizolační vrstvu. Používají se jak na nové střechy, tak při

rekonstrukcích  stávajících plochých střech. 

Kompletizované tepelně izolační jednostranné spádové

Název pásu Typ asfaltu Druh nosné vložky Tloušťka pásu 

V 13 oxidovaný skelná rohož 1,0 mm
V 60 S 35 oxidovaný skelná rohož 3,5 mm 
G 200 S 40 oxidovaný skelná tkanina 4,0 mm 
V 60 S 35 -25 modifikovaný SBS (-25 ˚C) skelná rohož 3,5 mm 
G S 40 -25 modifikovaný SBS (-25 ˚C) skelná tkanina 4,0 mm 
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Příklad kladečského plánu

desky POLYROOF s nakašírovaným hydroizolačním pásem tvoří ve střešním plášti jednoplášťových plochých

střech spádovou vrstvu, tepelněizolační vrstvu a první hydroizolační vrstvu. Součástí dodávky těchto výrobků

je i jejich kladečský výkres zpracovaný pro konkrétní střechu. 

Pro vytvoření kladečského plánu je nutné předem dodat následující podklady:

• okótovaný výkres střechy s půdorysnými vnitřními rozměry střechy a s okótovanými polohami střešních vtoků 

• výšku atiky

•minimální a maximální tloušťku tepelné izolace

•minimální požadovaný sklon střechy v % 

• požadovaný typ nakašírovaného hydroizolačního pásu

• typ expandovaného polystyrenu (např. EPS 100 S Stabil.)

• dodací termín

Pokládka výrobku

Kompletizované tepelně izolační výrobky POLYROOF se musí vždy připevnit k podkladu. Volná pokládka

tepelné izolace z pěnového polystyrenu ve střešním plášti je nepřípustná, protože by mohla být v budouc-

nosti  příčinou poruch střešního pláště. Je nutno dbát na pečlivou pokládku tepelné izolace tak, aby mezi

deskami nevznikaly spáry, které nejenže tvoří ve střešním plášti tepelné mosty, ale zároveň mají vliv na stár-

nutí vodotěsné izolace. Z tohoto důvodu proto doporučujeme používat kompletizované dílce s polo-

drážkou. Desky se pokládají vždy na vazbu (spádované desky obvykle na střih) a k podkladu se kotví:

• lepením pomocí vhodného lepidla

• nalepením na teplem aktivované THERM pruhy nebo na

speciální asfaltovou krycí vrstvu 

• kotvením  

• nalepením do rozehřátého asfaltu 

a) lepení

K lepení kompletizovaných výrobků na podklad se používá vhodné lepidlo za studena. Obvykle se používá

lepidlo z polyuretanu, nebo asfaltové lepidlo za studena. Podklad musí být čistý (bez prachu) a suchý.

Množství lepidla (zejména s ohledem na výšku objektu a z toho vyplývající namáhání sáním větru) a tech-

nologický postup určuje předpis výrobce lepidla. U vyšších nebo více exponovaných objektů  je někdy nutné

zajistit větší spolehlivost souvrství střešního pláště z hlediska namáhání sáním větru ještě dokotvením po-

mocí kotevních prvků. Podklad pro nalepení tepelné izolace tvoří obvykle parozábrana z asfaltových pásů

nebo u rekonstrukcí stávající vodotěsná izolace z asfaltových pásů. Stávající izolace z asfaltových pásů musí

být opravena, očištěna a opatřena asfaltovým nátěrem za studena ALN. U více  narušeného povrchu stávající

vodotěsné izolace je lepší provést nátěr ALP (se spotřebou cca 300 g/m2), který je řidší a obsahuje více

rozpouštědla. Protože tyto nátěry obsahují rozpouštědlo (zpravidla lakový benzín) které narušuje poly-

styren,  je nutné je před pokládkou polystyrenových desek řádně odvětrat (24 hodin). Tvoří-li podklad pro

pokládku této tepelné izolace parozábrana z asfaltového pásu, měl by být její povrch opatřen z výroby

jemným popískováním. Tepelnou izolaci není možné lepit běžnými polyuretanovými lepidly, nebo lepidly

na bázi asfaltu za studena na povrch asfaltových pásů opatřených separační PE fólií nebo mastkem. Při

používání lepidel je nutno se řídit pokyny jejich výrobce.

Příklad skladby jednoplášťové ploché střechy

Příklad opravy jednoplášťové ploché střechy

Vlastnost Jednotka EPS 70 S EPS 100 S EPS 150 S EPS 200 S

Stabil Stabil Stabil Stabil

Pevnost v tlaku kPa 70 100 150 200
při 10% stlačení
Trvalá zatížitelnost kg/m2 1200 2000 3000 3600
Deklarovaný součinitel W.m-1.K-1 0,04 0,04 0,04 0,03
tepelné vodivosti
Reakce na oheň E E E E
(dle ČSN EN 13 501-1)
Teplotní odolnost °C 80 80 80 80
Rozměr desek mm 1000 x 1000, 1000 x 2000
Tloušťka mm 10 - 500

Kompletizované polystyrenové dílce pro ploché střechy Kompletizované polystyrenové dílce pro ploché střechy



Charakteristika 

Univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) s vyšší pevností, 

s vysokou dilatační schopností, modifikovaný elastomery

(kaučukem typu SBS), s požárním atestem BROOF(t1) jako součást

systémové skladby určený pro náročné hydroizolační aplikace.

Použití 

Vrchní vrstva vícevrstvé střešní skladby (nepochůzných,

provozních a inverzních střech) / EN 13707.

Jednovrstvá hydroizolace pro nadzemní základy a vícevrstvá

(vrchní) hydroizolace i pro tlakovou vodu (hrubozrnný posyp

zlepšuje statickou i dynamickou odolnost pásu) / EN 13969 typ T.

Určený je pro pevný podklad (beton, tepelná izolace, dřevěné

bednění) se způsobem montáže jako povlaková izolace. 

Zpracování

Pás se plnoplošně natavuje na předem připravený podklad, který

tvoří spodní asfaltový natavitelný pás, tepelněizolační dílce

s nakašírovaným asfaltovým pásem nebo samolepícím pásem.

Podélný přesah pásu je široký 80 mm, příčný přesah se provádí 

v šířce min. 100 mm. Při svařování podélného i příčného přesahu

pásu musí vytékat asfaltový návalek, který je optickou kontrolou

spolehlivě provedeného spoje pásů.

Provedení a označení výrobku

• Pás se vyrábí s ohebností -25°C, má vyšší pevnost, vysokou

dilatační schopnost

• Nosná vložka je polyesterová rohož PV

• Krycí vrstva modifikovaného asfaltu >1 mm umožňuje

natavování pásu hořákem

• Tloušťka pásu je 5,2 mm

• Pásy jsou běžně dodávány v rolích 1,0 x 5 m

WWW.ROOFSPECIAL.CZ

Datum vydání 09/2009

Hydroizolační pás tloušťky 5,2 mm z SBS modifikovaného
asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože

ROOFSPECIAL PV S5 -25 PŘÍRODNÍ

Složení výrobku

1)

2)

3)

4)

5)

1) vrchní úprava
hrubozrnný posyp
+8 cm navarový pruh

2) horní vrstva > 1 mm
modifikovaný asfalt

3) nosná vložka
polyesterová rohož PV

4) spodní krycí vrstva > 1 mm
modifikovaný asfalt

5) spodní úprava
PE fólie

TECHNICKÝ LIST



Povrchová úprava

Pás se vyrábí s ochranným břidličným posypem, který

chrání asfaltovou hmotu proti účinkům UV záření 

a snižuje povrchovou teplotu pásu.

Skladování 

Role se skladují nastojato, role je nutné chránit před

přímým slunečním zářením a sálavými zdroji tepla,

nízké teploty skladování výrobku nevadí.

Zajištění kvality a záruka

• Kvalita výrobků je trvale sledována a kontrolována.

Jsou prováděny pravidelné kontroly jakosti

výrobku dle příslušných evropských zkušebních

norem.

• Výrobcem garantovaná záruka je 10 let na

vodotěsnost za předpokladu, že výrobek byl správně

zabudován do konstrukce.

WWW.ROOFSPECIAL.CZ

Vlastnost Zkušební metoda Hodnota

Šířka EN 1848-1 1,0 m

Délka EN 1848-1 5 m

Tloušťka EN 1849-1 5,2 mm

Vodotěsnost EN 1928 Úspěšně vykonaná

Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E

Maximální tahová síla EN 12311-1 Podélně 1000 N/50 mm (±20%) Příčně 1000 N/50 mm (±20%)

Protažení EN 12311-1 Podélně i příčně 50 % (±20%)

Odolnost proti protrhávání EN 12310-1 Jen v případě potřeby

Ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25°C

Pevnost spoje smyková odolnost EN 12317-2 Podélně 1000 N/50 mm (±20%) Příčně 1000 N/50 mm (±20%)

Odolnost proti nárazu EN 12691 Hodnoty nejsou stanoveny

Odolnost proti statickému zatížení EN 12730 Hodnota není stanovena

Odolnost proti stékání za vyšších teplot EN 1110 100°C

Rozměrová stálost EN 1107-1 Hodnota není stanovena

Šedá

ROOFSPECIAL PV S5 -25 PŘÍRODNÍ

Příklad opravy jednoplášťové ploché
střechy

Příklad skladby jednoplášťové ploché
střechy

TECHNICKÝ LIST

Vyrábí 

Mogat-Werke, Adolf Böving GmbH
Gassnerallee 15
D – 55120 Mainz

Kontaktujte svého prodejce

Identi�kační č. zkušebny: 0958

certi�kát č. WPK (06), DIN EN 13707 / DIN EN 1969

CPD – DK 005/ 1;2, CPD – DK005/ 3;4,

CPD – DK005/ 5;6, CPD – DK005/ 7;8
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i = 0,01 (ca. 1 %) 0,5 l/(s*m)
i = 0,02 (ca. 2 %) 0,74 l/(s*m)
i = 0,05 (ca. 5 %) 1,24 l/(s*m)
i = 0,10 (ca. 10 %) 1,82 l/(s*m)

6,1 l/(s*m)
0,99 m
1,95 m

Technický list Optigrün vododržný panel FKD 60 BO

Ozna ení Ochranný a vododržný prvek FKD 60 BO (CE1313-CPD-4389)
produktu: z protahovaného, ekologicky nezávadného recyklátu HDPE s vododržnou funkcí, 

a odtokovými otvory naho e.
Produkt má ozna ení CE dle normy EN 13252.
Materiál: Recyklát HDPE
Jmenovitá tlouš ka: cca. 60 mm

Plošná hmotnost: 2,8 kg/m2

Barva: šedá/ erná

Technická Pevnost v tlaku p i zapln ní 800 kN/m2 p i stla ení 11 % 

data a (zásyp min. 5 cm nad horní hranu panelu)

vlastnosti: Vodoakumula ní schopnost Objem
cca. 25 litr  bez zásypu cca. 37 litr  po
cca. 17 litr  se zásypem (Perl 8/16) horní hranu panelu

Drenážní schopnost dle DIN EN ISO 12958
20 kPa, m kké/tvrdé, MD. S filtra ní textilií 105 g položenou shora

i = 1 (svisle)
Forma dodávky: Ší ka panelu:

Délka panelu:

Plocha: 1,93 m2

plná paleta á 120 panel : 231 m2

Oblast použití: Pod intenzívní vegeta ní souvrství
Pod do asn  pojížd né vegeta ní souvrství o odpovídající
mocnosti (p íjezd požární techniky, parkovišt , zpevn né louky atd.)

Skladování: P i delší dob  skladování chra te p ed UV
na ležato

Zpracování: Panely na tupý sraz, zapln né drenážním násypem
Ihned p i pokládce panely zapl te vodou jako ochranu proti odvátí v trem 
a kv li chlazení v lét . Do 1 dne pokryjte souvrstvím.

U výše uvedených dat se jedná o orienta ní hodnoty zjišt né ve vlastní laborato i našeho dodavatele

. U hodnot je t eba po ítat s výrobní tolerancí cca. 8-10 %. Data obsažená v t chto informacích

o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v dob  vydání. 

Optigrün si vyhrazuje právo na zm ny a dopln ní o nové aktuální poznatky 

a rovn ž modifikaci uvedených vlastností.
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8,5

0,79 g/l

1,1

6,12 N/mm²

Technický list Drenážní násyp Optigrün Typ Perl 8/16 - BS

Oblast použití:

Materiál:

Vlastnosti/

parametry: cca. 890 kg/m³

Hmotnost za sucha: cca. 750 kg/m³

Maximální vodní kapacita: 9,5 objem.% 

hodnota pH:

Obsah solí:

Vodopropustnost: více než 600 mm/min

Odolnost proti mrazu: podle DIN 4226/3

cca. 5 %

Forma dodávky:

Skladování: v suchu, 
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5,5 - 8,5

1,3

Technický list Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Oblast

použití:

Materiál*:

Vlastnosti/  > 60-75 objem.%

parametry:

Typ "lehký" v suchém stavu od 600 kg/m³

do cca. 1400 kg/m³

od 1000 kg/m³

do cca. 1800 kg/m³

Maximální vodní kapacita: 45 - 65 objem.%

6 - 12 hmot.%

hodnota pH:

Vodopropustnost: > 0,3 mm/min

> 120 mmol/l

Forma dodávky:

Skladování: v suchu,

* Komponenty se mohou lišit v závislosti na regionu ! 


