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Anotace: 

 

Tato práce si klade za cíl vytvořit konstrukci vícepodlažní dřevostavby v pasivním standardu 

tak, aby souvrství sendvičových konstrukcí fungovalo ve všech klimatických oblastech České 

republiky. Pro ztužení stavby jsem zvolil jádro z vápenopískových tvárnic, které zajistí tuhost 

budovy a zlepší její akumulační schopnosti. Dále práce obsahuje technologické předpisy 

podstatných částí stavby. 

 

Vzor citace: 

ŠŤASTNÝ, Milan. Konstrukcní systém vícepodlažní drevostavby bytového domu v pasivním 

standardu. 1. vyd. v České republice. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2012, 86 s. 

 

Klíčová slova: Obvodový plášť, dřevostavba, dřevovláknitá, Steico, OSB deska, dřevo 

 

Annotation: 

This work aims to create a multi-storey wood buildings konstruction in the passive standard 

so that the formation of sandwich construction work in all climatic regions of the Czech 

Republic. For building I chose shank core sand-lime bricks, to ensure rigidity of the building 

and improve its storage capacity. The work includes technical regulations of substantial parts 

of the building. 
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1. Úvod 
 

Dřevo je stavební materiál s dlouhou tradicí. V dávných dobách, kdy existoval jen kámen a 

dřevo, bylo dřevo levným, únosným a snadno opracovatelným materiálem. Kámen naproti 

tomu je studený a jeho opracování vyžaduje mnoho energie a času. Ze dřeva se dá vyrobit 

všechno, nač si vzpomeneme. Dřevo slouží k výrobě papíru, na něm je napsaná tato práce, 

k výrobě nábytku, lodí a dalších věcí včetně budov. Dřevo má samozřejmě svoje nevýhody, 

ale to z něj ještě nedělá špatný stavební materiál. Je třeba na něj pouze nahlížet jiným 

způsobem. S dobou se podoba dřeva ve stavebnictví posunula na novou úroveň a oblast jeho 

použití je mnohem širší. Prvky nejsou omezovány tím, jak strom vyroste díky lepeným 

lamelovým nosníkům, izolace z dřevěných vláken zastoupí minerální vlnu, nebo polystyren 

atd. Dřevo má ze všech stavebních materiálů největší potenciál pro domy v pasivním 

standardu.  

Vzhledem k tomu, že dřevostavby jsou sendvičové konstrukce, je nutné pečlivě vybrat 

materiály, jejich použití a umístění v konstrukci, aby byl tento potenciál dřeva co nejvíce 

využit. V této práci jsem použil materiály na bázi dřeva pro projekt obvodového pláště 

vícepodlažní budovy v pasivním standardu. Vytyčil jsem si za cíl vytvořit skladbu 

obvodového pláště, která by vyhověla na posouzení v programech AREA a TEPLO pro 

všechny klimatické oblasti v ČR.  Tuto skladbu je pak možné použít na Sněžce stejně jako 

v Praze a přesto nedojde k situaci, kdy by například vlivem kondenzace vodních par 

v konstrukci došlo k znehodnocení izolačního souvrství a tím celé stavby. Projekt 

obvodového pláště by měl také počítat s různými způsoby založení. U staveb tohoto typu je 

obvodový plášť to nejdůležitější. Pokud nebude správně navržen a poté i podle toho 

zrealizován, nebude stavba fungovat jak má, což u dřevostaveb může vlivem kondenzace 

vodních par uvnitř izolačního souvrství způsobit zničení tepelné izolace. 
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2. Vstupní hodnoty 

 

Při návrhu obvodového pláště počítám s umístěním v nejméně příznivých podmínkách, a to 

konkrétně na Sněžce. Ze strany interiéru pak při výpočtu v programu TEPLO a AREA 

počítám s koupelnou, která je vybavena řízeným větráním. Obvodové stěny jsou řešeny jako 

difuzně otevřené. 

 

Vnější podmínky: 

 Teplota vnějšího vzduchu: -21°C 

 Vlhkost vnějšího vzduchu: 85% 

Vnitřní podmínky: 

 Teplota vnitřního vzduchu: +24°C 

 Vlhkost vnitřního vzduchu: 55% 

 

Požadavky na součinitel prostupu tepla doporučované pro pasivní domy: 

 Hodnota součinitele prostupu tepla u obvodových stěn domu v pasivním standardu by 

se měli pohybovat mezi Un= 0,15-0,1 W/m2K. 

 Hodnota součinitele prostupu tepla u střechy domu v pasivním standardu by se měli 

pohybovat mezi Un= 0,15-0,1 W/m2K. 

 Hodnota součinitele prostupu tepla u podlahy domu v pasivním standardu by se měli 

pohybovat mezi Un= 0,22-0,15 W/m2K. 
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3. Skladby stěn 
 

Obvodová stěna je řešena jako difuzně otevřená sendvičová konstrukce. Stěna je zhotovena 

z výrobků od společnosti STEICO, které jsou už z výroby určené hlavně pro difuzně otevřené 

skladby. I přesto, že nosníky STEICO mají i nosnou funkci, jsou v tomto projektu 

vícepodlažní dřevostavby použity v kombinaci s nosnou skeletovou konstrukcí, která má 

přenášet většinu sil vznikajících v konstrukci. Nosné sloupy jsou v pravidelném rastru po 

5000 mm a jsou tvořeny dvěma spojenými lepenými lamelovými nosníky 200/100 mm.  

Výhody skeletového systému pro tento typ staveb 

 Velká kompoziční volnost 

 Nosný skelet může být relativně oddělen od obvodového pláště a neoslabuje tepelnou 

izolaci 

Skladba obvodové stěny 

 

Obr. 1.  Schéma skladby obvodové stěny (autor: Milan Šťastný) 

 

Součinitel prostupu tepla této skladby je podle programu Teplo 0,1 W/m2K.  

Požadavek na součinitel prostupu tepla pro začlenění do kategorie pasivních domů je splněn. 

Celý protokol a posouzení v programu Teplo viz. Příloha č. 1 

Vyhodnocení rohu v programu Area viz. Příloha č. 5 
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Obr. 2.  Pole teplo v rohu obvodové stěny (autor: Milan Šťastný) 

 

Ekvivalentní difuzní tloušťky materiálů 

 

Materiál Ekvivalentní difuzní tloušťka Sd (m) 

Deska Fermacell 13 mm 0,17 

Steico flex 60 mm 0,12 

OSB deska 15 mm 0,75 

Steico flex 360 mm 0,72 

Deska Velox WS 25 mm 0,34 

Steico protect 100 mm 0,5 

Fólie Tyvek solid 0,02 
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Skladba dělící bytové stěny 

 

Obr. 3. Schéma skladby dělící bytové stěny (autor: Milan Šťastný) 

Do skladby dělící bytové stěny jsem vložil pro zlepšení akustických vlastností (útlumu) vrstvu 

FeZn plechu tl. 0,6 mm. Požární odolnost posilují sádrovláknité desky Fermacell. Za nimi je 

pak vrstva OSB desek, které zajišťují tuhost. Nosné sloupky jsou kvůli zmenšení průřezu a 

zlepšení akustických vlastností zdvojeny. 

 

Obr. 4. Schéma skladby dělící příčky (autor: Milan Šťastný) 
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4. Skladba mezipatrového stropu 
 

Skladba mezipatrového stropu 

Strop je z podlahových desek Fermacell, které mají také dobré akustické vlastnosti a pro další 

posílení akustických vlastností se podkládají na 10 mm dřevovláknité desky Steico Standart. 

Voštinový zásyp má výrazný účinek proti šíření kročejovému hluku. Výhoda této skladby je 

v rychlejším tempu výstavby, která je prodloužena u tradičních staveb o technologické 

přestávky. Celková tloušťka tohoto stropu je s nášlapnou vrstvou 395 mm viz. výkres č. 21. 

 

Obr. 5. Schéma skladby mezipatrového stropu (autor: Milan Šťastný) 
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Obr. 6.  Pole teplo v napojení stropu a obvodové stěny (autor: Milan Šťastný) 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

5. Skladba střechy 
 

 

Obr. 7. Napojení střechy a obvodové stěny (autor: Milan Šťastný) 

Protože hydroizolace na střeše narušuje koncepci difuzně otevřené skladby a způsobila by 

kondenzaci vodních par, je střecha řešená jako difůzně uzavřená. Střecha je ovšem napojena 

na difuzně otevřené stěny. Tento detail bylo nutné posoudit v programu AREA, aby 

nedocházelo ke kondenzaci vodních par mezi střechou a stěnou. Během modelového roku 

nedochází v konstrukci ke kondenzaci. 

Součinitel prostupu tepla této skladby je podle programu Teplo 0,1 W/m2K. Požadavek na 

součinitel prostupu tepla pro začlenění do kategorie pasivních domů je splněn. 

Detail spodní stavby viz. výkres č. 22. 

Celý protokol a posouzení v programu Teplo viz. Příloha č. 3 

Vyhodnocení detailu střecha- obvodová stěna v programu Area viz. Příloha č. 7 
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Obr. 8.  Pole teplo ve spoji střechy a obvodové stěny (autor: Milan Šťastný) 
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Detail spodní stavby 

 

Stavba je založena na základových pasech. Tato varianta je vhodná pro stavby menšího 

půdorysu, nebo menší rastry sloupů. Stavba je řešena jako nepodsklepená. 

Součinitel prostupu tepla této skladby je podle programu Teplo 0,1 W/m2K. Požadavek na 

součinitel prostupu tepla pro začlenění do kategorie pasivních domů je splněn. 

Vyhodnocení detailu spodní stavby varianta v programu Area viz. Příloha č. 6  

 

Obr. 9.  Detail spodní stavby (autor: Milan Šťastný) 
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Obr. 10.  Pole teplo v detailu spodní stavby (autor: Milan Šťastný) 
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6. Výhody využitých materiálů 
 

Modřínová fasádní deska 

Modřínové fasádní desky jsou oproti jiným druhům dřeva, jako je smrk, nebo borovice 

mnohem odolnější proti působení vnějších vlivů a pokud investorovi nevadí přirozená patina 

dřeva (šednutí), která se na prvcích postupně vytváří je modřín vhodným materiálem. Jako 

alternativu se pak dá použít některá z cizokrajných zemin. Ostatní domácí druhy dřeva jako je 

smrk a borovice na fasádách bez častého obnovování ochranného nátěru degradují. 

Fólie Tyvek solid 

Jedná se o vysoce difuzně otevřenou pojistnou hydroizolační fólii pro ochranu 

dřevovláknitých desek Steico protect. Vysoká difuzní propustnost bráni kondenzaci vodních 

par a chrání dřevěné prvky před vlhkem. 

Dřevovláknitá deska Steico Protect 

Desky na pero a drážku z dřevěných vláken. Desky jsou lehké, difuzně otevřené, stabilní a 

odolné proti vlhkosti. Dřevěná podstata podtrhuje ekologické zaměření stavby. Desky navíc 

disponují třikrát větší tepelnou akumulaci než tradiční tepelně izolační materiály. Tato 

vlastnost je pro dřevostavby důležitá, protože v topné sezóně dochází k rychlému vychladnutí 

obvodového pláště pokud se topení přeruší. 

Dřevocementová deska Velox WS 

Jednovrstvé cementoštěpkové desky. Desky jsou vhodné jako ztracené bednění. Mají vysokou 

pevnost v tahu za ohybu. Desky je jednoduše sbíjejí hřebíky. Jsou zdravotně a hygienicky 

nezávadné. Deska odolává živočišným i rostlinným škůdcům. Dobrá protipožární odolnost. 

Steico Flex  

Desky jsou lehké, difuzně otevřené, stabilní a odolné proti vlhkosti. Snadno zpracovatelné. 

Dřevěná podstata podtrhuje ekologické zaměření stavby. 

Steico wall 

Nosníky jsou skvělé řešení pro eliminaci tepelných mostů, jsou stabilní, vhodné pro velká 

rozpětí, jsou dodávány s dodatečnou tepelnou izolací. 
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OSB deska 

OSB desky jsou u difuzně otevřených skladeb nutností. Desky jsou tvarově stálé a jsou dobře 

opracovatelné. Fungují zde jako parobrzda. Oproti parobrzdným membránám je deska 

masivnější a pokud jsou spoje provedeny precizně, tak jsou lepší variantou díky své odolnosti 

vůči mechanickému poškození. 

Sádrovláknitá deska Fermacell 

Sádrovláknité desky se používají v dřevostavbách ke konstrukční ochraně dřeva. Desky 

zvyšují požární odolnost. Do sádrovláknitých desek se přidává celulózové vlákno. Desky se 

pak lisují pod vysokým tlakem a tím je dosaženo vysoké stability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

7. Technologický předpis obvodové stěny 
 

Obecné informace 

 

Objekt je nepodsklepená, vícepodlažní budova, založená na základových pasech. Obvodová 

konstrukce je tvořena sendvičovou konstrukcí, kde jako hlavní nosný prvek slouží těžký 

dřevěný skelet, doplněný o difuzně otevřenou obvodovou k-ci ze Steico nosníků Wall 360. 

Střecha je plochá s izolační vrstvou přitíženou kačírkem. 

 

Materiál 

 

 Modřínová fasádní deska Rundprofil SL 5 P+D tl. 20 mm 

 Laťování 60x40 mm 

 Difuzně otevřená pojistná hydroizolační folie Tyvek solid 

 Dřevovláknitá deska Steico therm 100 mm 

 Dřevocementová deska Velox WS 25 tl. 25mm 

 Nosník Steico wall 360, pásnice 90/45 mm s vloženou izolací 

 Izolace na bázi dřeva Steico flex tl. 200, 160, 60 mm 

 Dřevoštěpková OSB deska tl. 15 mm 

 Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 mm 

 Airstop páska 

 Spojovací prvky a lepidla 

 

Doprava a skladování 

 

Steico protect, Steico flex: 

Desky se dodávají zabalené do PE folie na paletě. Skladujeme na plocho v suchém prostředí a 

na rovné ploše. Hrany je třeba chránit před poškozením. Foliový obal je možné odstranit až na 

rovné ploše, nejlépe těsně před zabudováním. 
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Modřínová fasádní deska Rundprofil SL 5 P+D tl. 20 mm 

Dodává se ve svazcích. Desky skladujeme na plocho v suchém prostředí, chráněné před 

vlivem povětrnosti a na rovné ploše. Desky je možné stohovat max. 4 svazky nad sebou. 

Hrany je třeba chránit před poškozením.  

 

Laťování 60x40 mm 

Latě skladujeme v suchém prostředí a na rovné ploše. Chráníme před vlivem povětrnosti. 

Svazky latí se pokládají na podkladky o vzdálenosti max. 80 cm. 

 

Difuzně otevřená pojistná hydroizolační folie Tyvek solid 

Fólie je zabalena v rolích a ty jsou uloženy na paletách ve svislé poloze. Role jsou uchyceny 

pomocí obalové folie. Materiál je nutné chránit před povětrnostními vlivy, UV zářením a 

znečištěním v suchých skladech ve svislé poloze. 

 

Desky Velox WS 25 

Desky o stejném půdorysném rozměru se skladují ve vrstvách na sebe, max. však 5 vrstev. 

Desky by měli být uloženy na podložkách z hranolu o maximálním rozpětí 80 cm (je třeba 

dbát na jednotnou výšku podložek, nebo při krátkodobé manipulaci ve svislé poloze. 

Přenášení by mělo, probíhat ve svislé poloze. 

 

OSB desky 

Desky o stejném půdorysném rozměru se skladují ve vrstvách na sebe, max. však 5 vrstev. 

Desky by měli být uloženy na podložkách z hranolu o maximálním rozpětí 80 cm (je třeba 

dbát na jednotnou výšku podložek, nebo při krátkodobé manipulaci ve svislé poloze. 

Přenášení by mělo, probíhat ve svislé poloze. Desky by kvůli aklimatizaci měli zůstat min. 48 

hodin na místě montáže. 

 

Nosník Steico 

Nosníky se skladují v poloze na stojato, chráněné před vlhkem a povětrností. Na nosníky se 

nepokládá žádná další zátěž (ani chůzí). Nosníky se podkládají max. do vzdálenosti 3 m. 

Balící pásky se odstraňují teprve, když je svazek uložen na pevném podkladu. 
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Desky fermacell 

Desky se skladují na ležato na paletách. Krátkodobě je možné je skladovat na stojato. Je třeba 

chránit je před poškozením a vlivy přímé povětrnosti. Není možné skládat palety na sebe. 

 

Airstop páska 

Pásky se dodávají a skladují v krabicích a je nutné skladovat je v uzavřených skladech, 

chráněné před vlivem povětrnosti a vlhkem. 

 

Manipulace 

 

Role a balíky izolace je možné nosit ručně, desky a Steico nosníky nosíme nastojato. 

 

Převzetí dodávek 

 

Stavbyvedoucí při přejímce zkontroluje před vyložením prvky dle objednávky. Kontroluje: 

zda počet objednaných a dodaných kusů, zda souhlasí typ objednaných prvků, značku shody, 

označení CE, poškození obolu, případně namátkově jednotlivé balení. Přejímku potvrdí svým 

podpisem na dodací list a vše zapíše do stavebního deník 

 

Pracovní podmínky 

 

Je třeba pokládat pojistnou hydroizolaci jen do povrchové teploty pásu 50°C (tj. p ři venkovní 

teplotě asi 25°C ve stínu), aby nedocházelo k jejímu znehodnocení 

 

Přejímka staveniště 

 

Pracoviště přebírá vedoucí čety. Musí být sepsán protokol o tomto převzetí a proveden 

záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací, 

přebírá zhotovitel a zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále.  
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Obecné pracovní podmínky 

 

Hydroizolace, ani jejich ochrana se nesmí provádět za deště, sněhu, nebo mrazu, (při teplotách 

nižších než 5 °C). Stejná teplota platí pro lepení fasádních desek. Za jiných okolností musí být 

izolace nebo její ochrana chráněna plachtovými či jinými přístřešky. Taktéž za slunečného a 

hodně teplého počasí (teplota ve stínu 25°C a více) je nutno chránit hydroizolaci, aby nedošlo 

k vytvoření puchýřů. Omítky se nesmí provádět, pokud převládající teplota klesne pod 5 °C. 

 

Personální obsazení 

 

Pracovník     Kvalifikace 

 

Vedoucí, 3-4pracovníci střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, 

klempíř. 

 

Vedoucí pracovní čety:  Organizuje a řídí práci, přebírá pracoviště a 

předává hotové dílo, zodpovídá za průběh a 

kvalitu prováděných prací 

 

Stroje a pomůcky 

 

Pro úpravu podkladu:  škrabky, košťata, případně mechanické stroje na 

odstraňování nerovností podkladu  

Pro stavbu obvodového pláště:  pokosová pila, tesařský úhelník, uhlová bruska, 

vrtací kladivo, kladivo tesařské, vodováha, 

motorová pila, okružní pila, svorka, vrtačka, 

přímočará pila, pistole na tmel, žebřík, hoblík, 

gumové kladívko, pásmo, metr, nůž na lepenku, 

přitlačovací váleček, nůž na izolaci, dláto, 

japonská pila Ryoba Komane 

Ochranné pomůcky:   rukavice, vhodná pracovní obuv, ochranná přilba  

Ochrana proti požáru:   hasící přístroje 
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Pracovní postup 

 

 

Obr. 11.  Detail spodní stavby (autor: Milan Šťastný) 

Do pasů skrze izolační fólii vyvrtáme otvory pro osazení kotevních šroubů. Ke kotvení 

použijeme závitové tyče M16 – pozinkované délky 450 mm (150 mm nad hranou základu), 

matice a podložky 50mm 14/16 DN 440, které zajistíme chemickou kotvou Pattex CF 900. 

Otvor v izolaci dále zatěsníme izolační těsnící páskou. Po výšce sloupů skeletového systému 

upevníme OSB desky. Desky se sesponkují sponkami KG 700 šířky 11,25 mm, průměr 1,53 

mm, délky 55 mm. Spoje desek důkladně protmelíme trvale pružným polyuretanovým 

tmelem, který potom přetřeme a všechny spoje a spáry ještě zatěsníme Airstop páskou. 

V rozích a po vzdálenosti 10 m vytvoříme dilatační spáry, které vyplníme těsnícím 

provazcem. Dilatační spáry je také nutné vytvořit u oken a dveří. Na hydro-izolaci se položí 

základový práh stěny ze Steico ultralam s vyfrézovanými otvory pro kotvy. Nerovnosti mezi 

základem a prahem vyrovnáme vložením tepelně izolačního pásu Miranol.  
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Základový práh stěny ze Steico ultralam se ukotví do patky základů pomocí matic. Na výšku 

budovy se osadí nosníky steico wall v osové vzdálenosti 625 mm a zajistí se tahovým 

kotvením a přibijí ke stropním nosníkům podél obvodu budovy. Mezi nosníky Steico se vloží 

tepelná izolace Steico flex ve dvou vrstvách 200 + 160 mm. Izolace se aplikuje s nadměrkem 

10 mm. Pak se zaklopí deskou Velox WS, která se napojí na nosníky Steico pomocí 

ocelových samo-zařezávacích vrutů HBS 45x3,5 mm a spáry mezi nimi se zatmelí trvale 

pružným polyuretanovým tmelem. Na desky naneseme vrstvu fasádního lepidla a pokládáme 

desky Steico protect na pero a drážku. Jednotlivé desky potom zajistíme talířovými 

hmoždinkami o průměru 8 mm min. délky 155 mm.  

 

Na desky Velox a Steico protect připevníme laťování pro dřevěnou fasádu, které slouží také 

k ukotvení pojistné hydroizolace tyvek solid. K připojení latí použijeme samozařezávací vruty 

HBS 200x8 mm. Latě musí být v pravém úhlu k rovině podlahy. Fasádní desky se připojí 

vruty z ušlechtilé oceli HBS 45x3,5 mm. Šrouby se nezapouštějí příliš hluboko do prkna. 

Ideální je aby hlava šroubu končila zároveň s prknem. Otvory na krajích desek se předvrtají, 

nebo se zachová vzdálenost 5 cm od kraje prkna. Poté dokončíme vrstvu OSB desek z vnitřní 

strany stěny. Desky se k podkladu sesponkují sponkami KG 700 šířky 11,25 mm, průměr 1,53 

mm délky 55 mm. OSB desky a spoje důkladně protmelíme trvale pružným polyuretanovým 

tmelem, který potom přetřeme a spoj ještě zatěsníme Airstop páskou. V rozích a po 

vzdálenosti 10m vytvoříme dilatační spáry, které vyplníme těsnícím provazcem. Z vnitřní 

strany se do rohů a k hranám nosných sloupů připojí sloupek, který ponese rošt vodorovného 

laťování instalační mezery, která se následně zaklopí sádrovláknitou deskou Fermacell.  

 

Latě instalační mezery se připojují vruty HBS 100x5. Desky se přisponkují k laťovému roštu 

instalační mezery. Je nutné dodržet šířku spar ½ tloušťky desky. Tmelící hmotu namícháme 

podle návodu na obalu (600 ml vody na 1 kg tmele), promícháme do hladka a do 35 min. 

zpracujeme. Tmelíme ve dvou vrstvách. Mezi vrstvami je nutné dodržet technologickou 

přestávku 3 dny. První tkz. „hrubé tmelení“ zakryje všechny vady desek, spojovací prvky a 

zatmelí spáry. Případné nerovnosti se po protmelení vybrousí do hladka brusným papírem 

zrnitosti 60. Poté následuje „hladké tmelení“. Je nutné, aby byl tmel z prvního tmelení řádně 

zaschlí a brusný prach odstraněn. Po zatvrdnutí se na desku nanese lepidlo Cemix standart 

s armovací výztužnou tkaninou. Lepidlo i omítku je nutné spracovat do dvou hodin od přidání 

vody. Mezi vrstvou lepidla a finální vrstvou omítky je nutné dodržet přestávku min. 14 dní. 
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Poté se nanáší tenkovrstvá vnitřní omítka Stomix betaDEKOR IF.ID tl. 4mm. 

 

Obr. 12.  Detail rohu obvodové zdi (autor: Milan Šťastný) 

 

Pro konstrukci okna se provede výměna z prvků Steico ultralam viz. Obr. 13. Jako překlad 

slouží dva nosíky Steico Joist 240 mm, mezi které se vloží tepelná izolace. Samotná 

připojovací spára se pak provede v souladu s výkresem viz. obr. 14. 
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Obr. 13.  Schéma pro osazení okna. (autor: Milan Šťastný) 
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Obr. 14.  Detail připojení okna (autor: Milan Šťastný) 

 

Jakost a kontrola kvality 

 

Během výstavby provádíme vizuální kontrolu prvků, poškozené a degradované prvky 

nepoužíváme. Dále provádíme kontrolu spojů a dodržování zásad montáže. Izolační vrstva 

musí být celistvá. Při kontrole provádění prací musí být každá vrstva, než bude zakryta další, 

řádně převzata. Kontroluje se pracovní prostředí, podklad, jednotlivé vrstvy, přelepování 

páskami a kvalita ochranné vrstvy. Zjištěné závady musí být bezprostředně odstraněny a 

všechny podstatné okolnosti zapsány do stavebního deníku. Kontrolu, převzetí a vlastní 

hodnocení provádí stavbyvedoucí za účasti investora. Výsledky se zaznamenají ve stavebním 

deníku. Po dokončení a zatěsnění obvodového pláště se provede Blowerdoor test. Požadovaná 

hodnota intenzity výměny vzduchu je 0,6 n50 (h^(-1)). 
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8. Technologický předpis stopní konstrukce 
 

Obecné informace 

 

Objekt je nepodsklepená, vícepodlažní budova, založená na základových pasech. Obvodová 

konstrukce je tvořena sendvičovou konstrukcí, kde jako hlavní nosný prvek slouží těžký 

dřevěný skelet, doplněný o difuzně otevřenou obvodovou k-ci ze Steico nosníků Wall 360. 

Střecha je plochá s izolační vrstvou přitíženou kačírkem. 

 

Materiál 

 

 Voštinový násyp Fermacell, podlahové voštiny 

 OSB deska 22 mm 

 Lepící páska AIRSTOP Flex 

 Tepelná izolace Steico flex tl. 140 mm 

 Laťe 60/40 mm 

 Fermacell H2O 

 Podlahové desky Fermacell E31 

 Spojovací prvky a lepidla 

 

Doprava a skladování 

 

Voštinový násyp fermacell, podlahové voštiny: 

Násyp se dodává v pytlích po 22,5kg na paletách krytých PE fólií. Je vhodné nechat pytle při 

skladování paletě. Skladování na sobě je možné pro dvě nerozbalené palety. Voštiny se 

dodávají v krabicích a je možné je skladovat v suchých skladech, chráněné před vlivy 

povětrnosti. 

 

Steico flex, Steico standart: 

Desky se dodávají zabalené do PE folie na paletě. Skladujeme na plocho v suchém prostředí a 

na rovné ploše. Hrany je třeba chránit před poškozením. Foliový obal je možné odstranit až na 

rovné ploše, nejlépe až těsně před zabudováním. 
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Laťování 60/40 mm 

Latě skladujeme v suchém prostředí a na rovné ploše. Chráníme před vlivem povětrnosti. 

Svazky latí se pokládají na podkladky o vzdálenosti max. 80 cm 

 

Desky Fermacell 

Desky se skladují na ležato na paletách. Krátkodobě je možné je skladovat na stojato. Je třeba 

chránit je před poškozením a vlivy přímé povětrnosti. Není možné skládat palety na sebe. 

 

OSB desky 

Desky o stejném půdorysném rozměru se skladují ve vrstvách na sebe, max. však 5 vrstev. 

Desky by měli být uloženy na podložkách z hranolu o maximálním rozpětí 80 cm (je třeba 

dbát na jednotnou výšku podložek, nebo při krátkodobé manipulaci ve svislé poloze. 

Přenášení by mělo, probíhat ve svislé poloze. Desky by kvůli aklimatizaci měli zůstat min. 48 

hodin na místě montáže. 

 

Manipulace 

Role a balíky izolace je možné nosit ručně, desky, kari sítě a Steico nosníky nosíme nastojato. 

Palety a svazky můžeme převážet na vysokozdvižném vozíku. 

 

Převzetí dodávek 

Stavbyvedoucí při přejímce zkontroluje před vyložením prvky dle objednávky. Kontroluje: 

zda počet objednaných a dodaných kusů, zda souhlasí typ objednaných prvků, značku shody, 

označení CE, poškození obolu, případně namátkově jednotlivé balení. Přejímku potvrdí svým 

podpisem na dodací list a vše zapíše do stavebního deník 
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Přejímka staveniště 

 

Pracoviště přebírá vedoucí čety. Musí být sepsán protokol o tomto převzetí a proveden 

záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací, 

přebírá zhotovitel a zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále.  

 

Obecné pracovní podmínky 

 

Práce musí být zastaveny při bouři, silném větru, sněžení, tvoření námrazy, při větru o 

rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pomocných konstrukcích a při použití osobního 

jištění. V ostatních případech při rychlosti větru nad 10,7 m/s. Dále při viditelnosti nižší 30 m 

a teplotě nižší než -10 °C. 

 

Personální obsazení 

 

Pracovník     Kvalifikace 

 

Vedoucí, 3-4pracovníci střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, 

klempíř.  

 

Vedoucí pracovní čety:  Organizuje a řídí práci, přebírá pracoviště a 

předává hotové dílo, zodpovídá za průběh a 

kvalitu prováděných prací 

 

Stroje a pomůcky 

 

Pro stavbu střešní konsturkce:  pokosová pila, tesařský úhelník, uhlová bruska, 

vrtací kladivo, kladivo tesařské, vodováha, 

motorová pila, okružní pila, svorka, vrtačka, 

přímočará pila, pistole na tmel, žebřík, hoblík, 

gumové kladívko, pásmo, metr, nůž na lepenku, 
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přitlačovací váleček, nůž na izolaci, dláto, 

japonská pila Ryoba Komane, stahovací latě, 

zednická lžíce, fanka, váleček s hroty 

 

Ochranné pomůcky:   rukavice, vhodná pracovní obuv, ochranná přilba, 

gumáky  

   

Ochrana proti požáru:   hasící přístroje 

 

Pracovní postup 

 

Ze spodní strany nosníků připojíme na stojiny pérovací závěsy a na ně laťový rošt z latí 60/40 

mm. Na rošt se upevní desky Fermacell H2O. Desky se spojují na tupý sraz a řežou se nožem. 

Desky se upevňují pomocí šroubů Fermacell. Desky se lepí spárovacím lepidlem Fermacell. 

Lepidlo se rozmíchá dle návodu na obalu (600 ml vody na 1 kg suché směsy), a spotřebuje se 

do 35 min. Hrany uříznuté na staveništi, musí být absolutně rovné a spáry bez prachu. Lepidlo 

se nanáší na střed desky a při spojení spár musí být ve spáře vidět. Zatuhnuté lepidlo se 

následně odstraní. Převázání spár desek musí být minimálně 200 mm. V koupelnách musí být 

hrany přiléhající ke stěnám doplněny o izolační pásku. Desky se poté zatmelí. Poprvé na 

hrubo, aby tmel zakryl všechny nerovnosti a poté najemno. Mezi tmelením musí být 

minimální technologická přestávka 3 dny.  Nerovnoměrnost se vybrousí brusným papírem o 

hrubosti 60. Mezi nosníky Steico se vloží desky izolace Steico flex o tl. 140mm. 
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Obr. 15.  Detail napojení stěny a stropu (autor: Milan Šťastný) 

Na nosníky Steico joist položíme záklop z OSB desek 22mm a připevním je vruty Rapid 2000 

ze shora ke stojinám nosníků dle kladečského výkresu. Spáry desek se utěsní AIRSTOP 

páskou. Na tento podklad se položí desky voštin Fermacell. Desky mají přečnívající papírový 

pásek, díky kterému je zajištěno dostatečné překrytí. Přířez lze provádět nožem. Voštiny se 

vyplňují voštinovým násypem Fermacell. S plněním se začíná ode dveří a pokračuje takovou 

rychlostí, aby došlo k vyplnění voštin. Násyp zarovnáme pomocí stahovací latě s hranou 

voštin, aby došlo k vyrovnání podkladu.  

Na voštinový násyp se položí dřevovláknitá deska Steico standart a podél zdí se opět osadí 

dilatační pásek 10mm. Při pokládání podlahových prvků Fermacell se u zdí odřízne 

polodrážka (začíná se v rohu, tedy se odříznou polodrážky z obou stran). Při pokládání dbáme 

na to, aby se spáry nepřekřížili a jejich převázání bylo min 200mm. Polodrážky desek se 

spojují podlahovým lepidlem Fermacell. Po nanesení lepidla je nutné položit další desku do 

deseti minut. Lepidlo po vytvrdnutí vypění a ve spáře musí být vidět. Po vytvrdnutí se 

vystupující lepidlo odřízne. Je nutné dbát na to, aby nevznikali křivé spáry. Desky se 

navzájem spojují sponkami Fermacell. 
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Jakost a kontrola kvality 

 

Během výstavby provádíme vizuální kontrolu prvků, poškozené a degradované prvky 

nepoužíváme. Dále provádíme kontrolu spojů a dodržování zásad montáže. Izolační vrstva 

musí být celistvá. Při kontrole provádění prací musí být každá vrstva, než bude zakryta další, 

řádně převzata. Kontroluje se pracovní prostředí, podklad, jednotlivé vrstvy, přelepování 

páskami a kvalita ochranné vrstvy. Zjištěné závady musí být bezprostředně odstraněny a 

všechny podstatné okolnosti zapsány do stavebního deníku. Kontrolu, převzetí a vlastní 

hodnocení provádí stavbyvedoucí za účasti investora. Výsledky se zaznamenají ve stavebním 

deníku.  

9. Technologický předpis střešní konstrukce 
 

Obecné informace 

 

Objekt je nepodsklepený, vícepodlažní bytový dům, založený na základových pasech. 

Obvodová konstrukce je tvořena sendvičovou konstrukcí, kde jako hlavní nosný prvek slouží 

těžký dřevěný skelet, doplněný o difuzně otevřenou obvodovou k-ci ze Steico nosníků Wall 

360. Střecha je plochá s izolační vrstvou přitíženou kačírkem. 

 

Materiál 

 

 Tepelná izolace Steico flex tl. 200, 60 mm 

 Laťe 40/60 mm 

 Fólie Jutafol N AI 170 special 

 Sádro vláknité desky Fermacell H2O 

 Dřevocementová deska Velox WS 25 mm, 35 mm 

 Rockfall izolační desky + spádové klíny 

 Fólie Protan SE 

 Ochranná textilie Arabeva 

 Kačírek 

 



38 

 

Doprava a skladování 

 

Steico flex 

Desky se dodávají zabalené do PE folie na paletě. Skladujeme na plocho v suchém prostředí a 

na rovné ploše. Hrany je třeba chránit před poškozením. Foliový obal je možné odstranit až na 

rovné ploše, nejlépe až těsně před zabudováním. 

 

Laťování 40/60mm 

Latě skladujeme v suchém prostředí a na rovné ploše. Chráníme před vlivem povětrnosti. 

Svazky latí se pokládají na podkladky o vzdálenosti max. 80 cm 

 

Velox WS 25 mm, 35 mm 

Desky o stejném půdorysném rozměru se skladují ve vrstvách na sebe, max. však 5 vrstev. 

Desky by měli být uloženy na podložkách z hranolu o maximálním rozpětí 80 cm (je třeba 

dbát na jednotnou výšku podložek, nebo při krátkodobé manipulaci ve svislé poloze. 

Přenášení by mělo, probíhat ve svislé poloze. 

 

Desky fermacell 

Desky se skladují na ležato na paletách. Krátkodobě je možné je skladovat na stojato. Je třeba 

chránit je před poškozením a vlivy přímé povětrnosti. Není možné skládat palety na sebe. 

 

Fólie Jutafol N AI 170 special, Fólie Protan SE, ochranná textilie Arabeva 

Fólie je zabalena v rolích a ty jsou uloženy na paletách ve svislé poloze. Role jsou uchyceny 

pomocí obalové folie. Materiál je nutné chránit před povětrnostními vlivy, UV zářením a 

znečištěním v suchých skladech ve svislé poloze. 

 

Rockfall izolační desky 

Desky jsou baleny v polyetylénové fólii s označením výrobce a základními údaji o výrobku. 

Klíny jsou baleny do kartonových krabic. Skladují se v krytých skladech na rovném povrchu. 

 

Kačírek 

Dodává se volně ložený. Skladuje se na rovném povrchu. 
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Manipulace 

 

Role a balíky izolace je možné nosit ručně, desky.Palety a svazky můžeme převážet na 

vysokozdvižném vozíku. Kačírek se převáží v kolečkách a za pomoci staveništního výtahu. 

 

Převzetí dodávek 

 

Stavbyvedoucí při přejímce zkontroluje před vyložením prvky dle objednávky. Kontroluje: 

zda počet objednaných a dodaných kusů, zda souhlasí typ objednaných prvků, značku shody, 

označení CE, poškození obolu, případně namátkově jednotlivé balení. Přejímku potvrdí svým 

podpisem na dodací list a vše zapíše do stavebního deník 

 

Pracovní podmínky 

 

Je třeba pokládat pojistnou hydroizolaci jen do povrchové teploty pásu 50°C (tj. p ři venkovní 

teplotě asi 25°C ve stínu), aby nedocházelo k jejímu znehodnocení 

 

Přejímka staveniště 

 

Pracoviště přebírá vedoucí čety. Musí být sepsán protokol o tomto převzetí a proveden 

záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací, 

přebírá zhotovitel a zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále.  

 

Obecné pracovní podmínky 

 

Hydroizolace ani jejich ochrana se nesmí provádět za deště, sněhu, nebo mrazu, ( při teplotách 

nižších než 5 °C ). Stejná teplota platí pro lepení fasádních desek. Za jiných okolností musí 

být izolace nebo její ochrana chráněna plachtovými či jinými přístřešky. Taktéž za slunečného 

a hodně teplého počasí (teplota ve stínu 25°C a více) je nutno chránit hydroizolaci, aby 

nedošlo k vytvoření puchýřů. 
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Personální obsazení 

 

Pracovník     Kvalifikace 

 

Vedoucí, 3-4pracovníci střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, 

klempíř. 

2-3  pracovníci Izolatér 

 

Vedoucí pracovní čety:  Organizuje a řídí práci, přebírá pracoviště a 

předává hotové dílo, zodpovídá za průběh a 

kvalitu prováděných prací 

 

Stroje a pomůcky 

 

Pro stavbu obvodového pláště:  pokosová pila, tesařský úhelník, uhlová bruska, 

vrtací kladivo, kladivo tesařské, vodováha, 

motorová pila, okružní pila, svorka, vrtačka, 

přímočará pila, pistole na tmel, žebřík, hoblík, 

gumové kladívko, pásmo, metr, nůž na lepenku, 

přitlačovací váleček, nůž na izolaci, dláto, 

japonská pila Ryoba Komane, válečky, kartáče  

hořáky na PB (Icopal nebo podobné ) pro 

navařování v ploše mohou být použity i stranové 

hořáky a v detailech, by se měly používat malé 

hořáky určené pro práci v detailech   

nože na živičné izolace, izolatérské špachtle, 

háky na role, rozvinovací držáky, válečky na 

válečkování spojů, vrtačky pro provádění 

mechanického kotvení, nádoba s vodou, mokrý 

hadr nebo houba na zchlazování a přitlačení 

přesahů a hydroizolací v oblasti detailů pásmo, 

lať pro kontrolu rovinnosti, přepravní prostředky  

 

 

Ochranné pomůcky:   rukavice, vhodná pracovní obuv, ochranná přilba,  

   

Ochrana proti požáru:   hasící přístroje 
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Pracovní postup 

 

Obr. 16.  Detail napojení stěny a střechy (autor: Milan Šťastný) 

 

Ze spodní strany nosníků připojíme na stojiny pomocí šroubů desku Velox WS 25 mm  a na 

ni závěsy, na které se upevní laťový rošt z latí 40/60 mm.Mezi latě se vloží tepelná izolace 

Steico flex tl. 60mm a zaklopí deskami Fermacell H2O.Mezi desku a izolaci se vloží 

parotěsná folie napojená pomocí spojovací pásky Jutafol SP1, která zaručí těsnost. U průniků 

se vloží na fólii butylový pás šířky 100 mm Fleeceband. Desky Fermacell se spojují na tupý 
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sraz a řežou se nožem. Desky se upevňují pomocí šroubů Fermacell. Desky se lepí 

spárovacím lepidlem Fermacell.  Hrany uříznuté na staveništi musí být absolutně rovné a 

spáry bez prachu. Lepidlo namícháme podle návodu na obalu (600 ml vody na 1 kg), 

promícháme do hladka a do 35 min. zpracujeme. Lepidlo se nanáší na střed desky a při 

spojení spár musí být ve spáře vidět. Zatuhnuté lepidlo vyčnívající ze spáry se následně 

odstraní. Převázání spár desek musí být minimálně 200 mm. V koupelnách musí být hrany 

přiléhající ke stěnám doplněny o izolační pásku. Desky se poté zatmelí. Poprvé na hrubo, aby 

tmel zakryl všechny nerovnosti a poté najemno. Nerovnoměrnost se vybrousí brusným 

papírem o hrubosti 60.  

Mezi nosníky Steico se vloží desky izolace Steico flex o tl. 200mm ve dvou vrstvách. Na 

nosníky Steico joist položíme záklop z desky Velox WS tl. 35 mm a připevním je vruty Rapid 

2000 ze shora ke stojinám nosníků. Na desku Velox se položí rovné desky Rockfall 80 a 40 

mm a na ně se pak ve spádu 2% (zajišťují desky) pokládají spádové desky. Desky se kotví 

lepením PU lepidlem INSTA-STIK (Dow Chemicals), které je garantované výrobcem. Na 

desky se poté položí izolační fólie Protan SE, která se kotví mechanicky. Pásy se pokládají na 

přesah a svařují. Svár by měl být 30-40mm. Přesah musí být min. 110mm z pásu šířky 1 metr, 

120 mm u pásu šířky dva metry. Kotvící prvek musí být od kraje pásu min. 30mm. Na fólii se 

pak aplikuje ochranná textilie Arabeva a přitíží kačírkem. 

 

 Jakost a kontrola kvality 

 

Během výstavby provádíme vizuální kontrolu prvků, poškozené a degradované prvky 

nepoužíváme. Dále provádíme kontrolu spojů a dodržování zásad montáže. Izolační vrstva 

musí být celistvá, bez puchýřů a prasklin. Při kontrole provádění prací musí být každá vrstva, 

než bude zakryta další, řádně převzata. Kontroluje se pracovní prostředí, podklad, jednotlivé 

vrstvy, přelepování vložek a kvalita ochranné vrstvy. Zjištěné závady musí být bezprostředně 

odstraněny a všechny podstatné okolnosti zapsány do stavebního deníku. Kontrolu, převzetí a 

vlastní hodnocení provádí stavbyvedoucí za účasti investora. Výsledky se zaznamenají ve 

stavebním deníku. 
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10. Technologický předpis skeletu 
 

Obecné informace 

 

Objekt je nepodsklepený, vícepodlažní bytový dům, založený na základových pasech. 

Obvodová konstrukce je tvořena sendvičovou konstrukcí, kde jako hlavní nosný prvek slouží 

těžký dřevěný skelet, doplněný o difuzně otevřenou obvodovou k-ci ze Steico nosníků Wall 

360. Střecha je plochá s izolační vrstvou přitíženou kačírkem. 

 

Materiál 

 

 Sloup LLD KVH 240/240 MM 

 Průvlak KVH GL 24h 240/500 MM 

 Steico Joist 500 MM 

 Steico Joist 240 MM 

 Trámová botka Simpson 239/92 MM 

 Trámová botka Simson 399/92 MM 

 Závitová tyč M16 

 Steico Ultralam 40/140/350 MM 

 Fixační deska FeZn 

 Konvexní hřebíky 100/4,2 MM 

 Profil FeZn 600/200/4 MM 
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Doprava a skladování 

 

Nosník Steico, Steico ultralam, Sloupy a průvlaky 

 

Nosníky se skladují v poloze na stojato, chráněné před vlhkem a povětrností. Na nosníky se 

nepokládá žádná další zátěž (ani chůzí). Nosníky se podkládají max. do vzdálenosti 3 m. 

Balící pásky se odstraňují teprve, když je svazek uložen na pevném podkladu. 

 

Manipulace 

 

Nosníky Steico mohou nosit dva pracovníci ručně. Části skeletu se přepravují jeřábem. 

 

Převzetí dodávek 

 

Stavbyvedoucí při přejímce zkontroluje před vyložením prvky dle objednávky. Kontroluje: 

zda počet objednaných a dodaných kusů, zda souhlasí typ objednaných prvků, značku shody, 

označení CE, poškození obolu, případně namátkově jednotlivé balení. Přejímku potvrdí svým 

podpisem na dodací list a vše zapíše do stavebního deník 

 

Přejímka staveniště 

 

Pracoviště přebírá vedoucí čety. Musí být sepsán protokol o tomto převzetí a proveden 

záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací, 

přebírá zhotovitel a zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále.  

 

Obecné pracovní podmínky 

 

Práce musí být zastaveny při bouři, silném větru, sněžení, tvoření námrazy, při větru o 

rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pomocných konstrukcích a při použití osobního 

jištění. V ostatních případech při rychlosti větru nad 10,7 m/s. Dále při viditelnosti nižší 30 m 

a teplotě nižší než -10 °C. 
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Personální obsazení 

 

Pracovník     Kvalifikace 

 

Vedoucí, 3-4pracovníci střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, 

klempíř. 

 

Vedoucí pracovní čety:  Organizuje a řídí práci, přebírá pracoviště a 

předává hotové dílo, zodpovídá za průběh a 

kvalitu prováděných prací 

 

Stroje a pomůcky 

 

Pro stavbu obvodového pláště:  pokosová pila, tesařský úhelník, uhlová bruska, 

vrtací kladivo, kladivo tesařské, vodováha, 

motorová pila, okružní pila, svorka, vrtačka, 

přímočará pila, pistole na tmel, žebřík, hoblík, 

gumové kladívko, pásmo, metr, nůž na lepenku, 

přitlačovací váleček, nůž na izolaci, dláto, 

japonská pila Ryoba Komane, válečky, kartáče  

hořáky na PB (Icopal nebo podobné ) pro 

navařování v ploše mohou být použity i stranové 

hořáky a v detailech, by se měly používat malé 

hořáky určené pro práci v detailech   

nože na živičné izolace, izolatérské špachtle, 

háky na role, rozvinovací držáky, válečky na 

válečkování spojů, vrtačky pro provádění 

mechanického kotvení, nádoba s vodou, mokrý 

hadr nebo houba na zchlazování a přitlačení 

přesahů a hydroizolací v oblasti detailů pásmo, 

lať pro kontrolu rovinnosti, přepravní prostředky  

 

 

Ochranné pomůcky:   rukavice, vhodná pracovní obuv, ochranná přilba,  

   

Ochrana proti požáru:   hasící přístroje 
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Pracovní postup 

 

Na začátek osadíme ocelové styčníkové desky tl. 8 mm, které zapadnou do vyfrézovaných 

drážek ve sloupech a průvlaku a poté se zajistí ocelovými kolíky.  Na bok průvlaku pak 

umístíme fixační desku z FeZn pomocí konvexních hřebíků, kterým se hotový rám po osazení 

připojí k jádru (viz. výkres stropu – spojení průvlaku a jádra). Sloupy se jeřábem zvednou a 

osadí se do kotvících botek, které jsou spojeny se základem. Osazení provádějí dva 

pracovníci, kteří udržují sloup na místě a jeden montér, který zajišťuje spoj.  Zajistíme jejich 

svislou polohu pomocí vzpěr. Poté zvedneme průvlak a osadíme drážkami do přesahující části 

styčníkové desky. Spoj opět zajistíme ocelovými kolíky. Spojovací prvek jádra se musí 

zasadit do závitových tyčí, které jsou připraveny v jádru. Provedeme kontrolu svislosti a 

osazení. Spoj prvku a jádra se stáhne (ale ne zcela těsně, aby byl umožněn svislý posun) a 

zajistí se kontramatkou. Stejný postup pak opakujeme z druhé strany jádra. Po zajištění 

prvních rámů, které jsou připojeny k jádru, pokračujeme sloupy, které na již vztyčené 

navazují skrze průvlaky. Průvlaky se sloupy stejným způsobem připojíme k rámům, které jsou 

přišroubovány k jádru a stále zajištěny. V místech, kde není rám spojen s jádrem, se 

přišroubují stropnice pomocí trámových botek Simpson, podle výkresu stropu (IUSE 239/92 

pro stropnice 240 mm, IUSE 299/92 pro stropnice 400 mm). Stropnice se montují na vrchní 

polovinu průvlaku pomocí vrutů 35/5 mm. Tím vytvoříme stabilní část skeletu. Poté vztyčíme 

jeden rám, který bude u obvodu stavby. Rám se zajistí proti posunu, a aby se zajistila jeho 

tuhost a stabilita, přišroubujeme na něj stropnice pomocí ocelových spojovacích prvků podle 

výkresu stropu. Poté pokračujeme analogicky na druhé straně. Kolmo na stropnice se pak 

položí OSB desky tl. 22 mm. Desky se kladou na vazbu podle kladečského výkresu. Desky se 

zajišťují vruty 50/5 mm přičemž vzdálenost vrutů od kraje desky nesmí být menší než 20 mm 

a delší jak 50 mm. Po dokončení prvního patra pokračujeme ve vztyčování dalších sloupů a 

průvlaků ale vždy začínáme od jádra směrem k vnějším rámům. Rámy je nutné zajišťovat 

proti odklonu od svislice, až do chvíle, kdy jsou rámy přilehlé k jádru k němu přišroubovány, 

osazeny všechny stropnice a OSB desky. 
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Jakost a kontrola kvality 

 

Během výstavby provádíme vizuální kontrolu prvků, poškozené a degradované prvky 

nepoužíváme. Dále provádíme kontrolu spojů a dodržování zásad montáže. Izolační vrstva 

musí být celistvá, bez puchýřů a prasklin. Při kontrole provádění prací musí být každá vrstva, 

než bude zakryta další, řádně převzata. Kontroluje se pracovní prostředí, podklad, jednotlivé 

vrstvy, přelepování vložek a kvalita ochranné vrstvy. Zjištěné závady musí být bezprostředně 

odstraněny a všechny podstatné okolnosti zapsány do stavebního deníku. Kontrolu, převzetí a 

vlastní hodnocení provádí stavbyvedoucí za účasti investora. Výsledky se zaznamenají ve 

stavebním deníku. 
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11. Související literatura a předpisy 
 

 ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb: Povlakové hydroizolace. 

 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb 

 ČSN EN 300 Desky z orientovaných plochých třísek: Definice, klasifikace a 

požadavky. 

 ČSN 730540 – 2 Tepelná ochrana budov v platném znění 

 ČSN730035 Navrhování konstrukcí 

 ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. 

 ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb: Požadovaná odolnost stavebních konstrukcí. 

 ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

 ČSN EN 336 Konstrukční dřevo: Rozměry, dovolené odchylkym 

 ČSN EN 1194 Dřevěné konstrukce: Lepené lamelové dřevo: Třídy pevnosti a 

stanovení charakteristických hodnot. 

 ČSN EN 12369-1 Desky na bázi dřeva: Charakteristické hodnoty pro navrhování 

dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky. 

 ČSN EN 12369-3 Desky na bázi dřeva: Charakteristické hodnoty pro navrhování 

dřevěných konstrukcí - Část 3: Desky z rostlého dřeva. 

 ČSN EN 12369-2 Desky na bázi dřeva: Charakteristické hodnoty pro navrhování 

dřevěných konstrukcí - Část 2: Překližované desky. 

 ČSN EN 14374 Dřevěné konstrukce: Vrstvené dřevo na nosné účely: Požadavky 

 ČSN EN 594 (732076) Dřevěné konstrukce: Zkušební metody - Výztužná únosnost a 

tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem. 

 ČSN EN 595 Dřevěné konstrukce: Zkušební metody: Zkoušení příhradových nosníků 

pro stanovení únosnosti a přetvárného chování. 

 ČSN EN 596 Dřevěné konstrukce: Zkušební metody: Zkoušení stěnových panelů na 

bázi dřeva měkkým rázem. 

 ČSN EN 335-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva: Definice tříd použití - 

Část 2: Aplikace na rostlé dřevo. 

 ČSN EN 335-3 Trvanlivost dřeva a výrobků ze dřeva: Definice tříd ohrožení pro 

biologické napadení: Část 3: Aplikace na desky ze dřeva. 

 ČSN EN 599-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva: Preventivní účinnost 

ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: 

Specifikace podle tříd použití 

 ČSN EN 599-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva: Preventivní účinnost 

ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 2: 

Klasifikace a značení 
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12. Společná ustanovení BOZP 
 

Pracovníci musí dbát na pořádek na staveništi, zamezit přístupu nepovolaným osobám na 

staveniště a dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb včetně bezpečnostních opatření při práci ve 

výškách a manipulaci s materiálem.  

   

Povinnosti zaměstnavatele: 

Zaměstnavatelé mají povinnost činit opatření k předcházení újmám na životech a zdraví 

zaměstnanců. Tato opatření se musí přizpůsobovat měnícím se podmínkám s cílem zlepšování 

podmínek práce a pracovního prostředí. 

 

Ustanovení § 133 ZP je reakcí na Směrnici Rady Evropských hospodářských společenství 

EEC/391/89 k opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci a 

ustanovení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 153, o bezpečnosti a zdraví pracovníků a 

o pracovním prostředí (č. 20/1998 Sb.). 

 

Přijímá-li zaměstnavatel do pracovního poměru nové zaměstnance, je povinen podle § 35 

odst. 2 ZP je seznámit, mimo jiné, s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Jsou to předpisy na ochranu života 

a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické normy, dopravní předpisy, 

předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami výbušninami, zbraněmi, 

radioaktivními látkami, jedy a jinými látkami škodícími zdraví, pokud upravují otázky 

týkající se ochrany života a zdraví. 

 

Zvláštní ohled při zařazování na práci musí brát zaměstnavatel na některé skupiny 

zaměstnanců. Musí dbát na schopnost a zdravotní stav pracovníků a nepřipustit, aby 

zaměstnanec konal práce, jejichž výkon by byl v rozporu s právními a ostatními předpisy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo s lékařským posudkem, včetně práce 

přesčas nebo v noci. 

 

V případech stanovených orgány státní zdravotní správy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby 

se zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce. Je to 

povinné u zaměstnanců, kteří: 
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 vykonávají činnosti epidemiologicky závažné (např. potravinářství, výroba 

kosmetických výrobků apod.), 

 pracují na pracovištích, kde jsou vystaveni zvlášť nepříznivým vlivům pracovního 

prostředí, 

 mohou ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva (např. řidiči, obsluhy 

stavebních strojů apod.), 

 vykonávají činnosti, pro které je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost (např. 

práce ve výšce apod.). 

 

Pozornost je třeba věnovat i pracovním podmínkám žen a mladistvých a respektovat 

ustanovení ZP, která zakazují těmto kategoriím zaměstnanců určité druhy prací, které jsou pro 

ně fyzicky nepřiměřené nebo škodí jejich organismu, anebo jsou se zřetelem k anatomickým, 

fyziologickým a psychickým zvláštnostem pro mladistvé nepřiměřené, nebezpečné nebo 

škodlivé. 

 

Zaměstnavatelé jsou například povinni vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného 

ohrožení při práci a činit opatření k jejich ochraně, uvádět do provozu stroje, zařízení a 

provozní prostory a zavádět technologické postupy odpovídající požadavkům bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, soustavně seznamovat zaměstnance s právními předpisy k zajištění 

bezpečnosti práce apod. 

 

Mezi základní povinnosti zaměstnavatelů patří poskytovat zaměstnancům pracovní 

prostředky. Stále se však v praxi často vyskytuje, že zaměstnavatelé, než by svým 

zaměstnancům poskytli osobní ochranné pracovní pomůcky (dále jen "OOPP"), poskytnou 

jim raději finanční prostředky na tyto pomůcky s tím, že zaměstnanci si je zakoupí sami. To 

však s sebou nese riziko, že zaměstnanci si peníze ponechají, OOPP si neopatří a ochrana 

zdraví při práci je tak ohrožena. Povinnost poskytovat OOPP nelze nahrazovat finančním 

plněním. 

 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nutné zajistit i v případě, že na jednom pracovišti 

pracují zaměstnanci více zaměstnavatelů. V takovém případě jsou tito zaměstnavatelé povinni 

zajistit koordinovaný postup a tím i bezpečnost a ochranu zdraví všech zaměstnanců. 
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V zájmu dosažení jednotnosti a také v zájmu právního zajištění poskytování OOPP využilo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svého zmocnění v § 133 odst. 8 ZP a připravilo 

vyhlášku, kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP a mycích a čisticích 

prostředků. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1995 a je závazná pro všechna 

pracoviště a zaměstnavatele včetně soukromých podnikatelů. Je vydána ve Sbírce zákonů v 

částce č. 63, číslo 204/1994 Sb. 

 

Ustanovení zmíněné vyhlášky platí přiměřeně též pro zaměstnavatele, který je fyzickou 

osobou a sám též pracuje, dále pro fyzickou osobu, která podniká podle zvláštního předpisu a 

nikoho nezaměstnává a pro jeho spolupracujícího manžela nebo dítě. 

 

Vyhláška také vymezuje, co se rozumí pod pojmem OOPP. Jsou to prostředky určené k tomu, 

aby je zaměstnanci používali nebo nosili a tím se chránili před riziky, která by mohla ohrozit 

jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci, jakož i veškeré doplňky nebo příslušenství 

určené k tomuto účelu. 

 

Ve smyslu zmíněné vyhlášky osobními ochrannými prostředky nejsou: 

 

 běžné pracovní oděvy, obuv a uniformy, které nejsou specificky určeny k ochraně 

zdraví a bezpečnosti při práci, 

 zařízení pro nouzovou záchrannou a havarijní službu, 

 ochranné prostředky, které jsou nošeny nebo používány vojenskými, policejními a 

dalšími složkami zajišťujícími veřejný pořádek, 

 ochranné prostředky stanovené dopravními předpisy pro silniční dopravu, 

 sportovní vybavení, 

 prostředky pro sebeobranu nebo zastrašovací prostředky, 

 přenosné prostředky pro detekci a signalizování rizik a obtěžujících faktorů. 

 Poskytovat pouze ochranné prostředky, které byly schváleny příslušnou autorizovanou 

zkušebnou (§20 zákona č.30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, v platném znění). 

 

Ochranné prostředky musí zaměstnavatel poskytovat podle vlastního seznamu zpracovaného 

na základě zhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovištích a projednaného s 

příslušným odborovým orgánem (§18 odst. 2 ZP). Zhodnocení rizik a úpravu seznamu pro 
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poskytování OOPP provede zaměstnavatel znovu, jakmile dojde ke změnám, které se týkají 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v důsledku zavedení nové technologie, vzniku nových 

pracovních podmínek nebo změně dosavadních pracovních podmínek. 

 

Ochranné prostředky se používají tehdy, nelze-li rizika práce vyloučit nebo dostatečně omezit 

technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami a postupy např. 

organizace práce. 

 

Přidělené ochranné pomůcky musí: 

 být účinné vůči vyskytujícím se rizikům, přičemž jejich používání nesmí představovat 

další riziko, 

 odpovídat existujícím podmínkám na pracovišti, 

 respektovat ergonomické požadavky a zdravotní požadavky na zaměstnance, 

 být přizpůsobeny fyzickým předpokladů zaměstnance. 

 

 Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje,a by zaměstnanec používal současně 

více ochranných prostředků, musí být prostředky vzájemně slučitelné. 

 

 Rozsah vybavení zaměstnanců ochrannými prostředky musí vždy odpovídat povaze 

vykonávané práce a pracovním podmínkám. Podmínky používání OOPP musí být stanoveny 

zaměstnavatelem na základě závažnosti rizika, četnosti rizika, charakteristiky pracoviště a 

parametrů příslušného ochranného prostředku. Tyto podmínky může stanovit též příslušný 

orgán státního odborného dozoru. 

 

Ochranný prostředek je určen pro osobní užívání zaměstnancem. Jeho použití pro více 

zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření která zamezí ohrožení 

přenosnými chorobami. 

 

Zaměstnavatel musí předem informovat zaměstnance o rizicích, před kterými ho přidělované 

ochranné prostředky mají chránit. Zaměstnanci musí být seznámeni s používáním ochranných 

prostředků. Je-li to vhodné musí být též provedeno praktické předvedení jejich používání a 

Zaměstnavatel před vydáním OOPP musí zhodnotit, zda ochranné prostředky splňují všechny 

požadavky, jak je předpokládá vyhláška. Zhodnocení by mělo obsahovat zejména: 
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 analýzu a odhad rizik, kterým se nelze vyhnout jiným způsobem než přidělením 

ochranných prostředků, 

 požadavky na ochranné prostředky z hlediska účinnosti proti daným rizikům (je třeba 

uvážit též rizika, která tyto prostředky mohou event. představovat samy o sobě), 

 srovnání vlastností vybraných OOPP s uvedenými požadavky na odstranění rizik. 

 

 Vyhláška všeobecně zavedla povinnost pro zaměstnavatele poskytovat mycí a čisticí 

prostředky v případě, že toto poskytování není upraveno ve sjednané kolektivní smlouvě nebo 

ve vnitřním předpise. Vyhláška neuvádí množství poskytovaných čisticích a mycích 

prostředků, ale při stanovení minimálního rozsahu lze vyjít z dosavadní praxe. 

 

Mycí a čisticí prostředky přiděluje zaměstnavatel podle vlastního seznamu zpracovaného na 

základě zhodnocení rozsahu znečištění nebo ohrožení zaměstnanců dráždicími látkami. 

Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění kůže 

(kyseliny, louhy, organická rozpouštědla apod.), nebo u nichž může dojít k potřísnění 

dráždicími látkami (dehtové látky, topné oleje, epoxidové pryskyřice apod.), se poskytují 

dezinfekční prostředky podle druhu škodliviny. 

 

Při přidělování mycích a čisticích prostředků hláška tedy nestanoví žádné limity, záleží na 

rozhodnutí zaměstnavatele. 

 

Seznamy pro poskytování OOPP a mycích prostředků, způsob, podmínky a dobu jejich 

používání by si měli stanovit zaměstnavatelé ve vlastním opatření. Předtím by měli 

vyhodnotit četnost a závažnost vyskytujících se rizik, charakteristiky práce a pracoviště, s 

přihlédnutím k vlastnostem ochranných prostředků. 

 

Zaměstnavatel může rovněž využít doporučení orgánů státního odborného dozoru, v nichž 

jsou uvedeny OOPP pro jednotlivé profese a kategorie zaměstnanců. Zaměstnavatelé jsou 

povinni dbát, aby zdraví pracovníků nebylo ohrožováno kouřením na pracovištích. Tuto 

povinnost stanoví zákoník práce v ustanovení § 1433 a má stejnou závaznost pro všechny 

zaměstnavatele. Za tím účelem jsou povinni zabezpečovat dodržování zákazu kouření na 

pracovištích stanoveného zvláštními předpisy (např. pracoviště s výbušninami) a stanovit v 
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pracovních řádech zákaz kouření na pracovištích kde pracují také nekuřáci. Tento zákaz může 

být stanoven i v kolektivní smlouvě. 

 

Jestliže tedy nekuřák bude požadovat na vedoucím pracoviště vyslovení zákazu kouření na 

pracovišti, je vedoucí povinen vyhovět, třeba vytvořením vhodných technickoorganizačních 

opatření (např. společná pracoviště kuřáků či nekuřáků). Jestliže pracují např. v kanceláři tři 

spolupracovníci, z nichž jeden je nekuřák, je postup zaměstnavatele podle § 133 odst 3 ZP 

jasný. Musí stanovit zákaz kouření v této kanceláři, i kdyby nekuřák toto rozhodnutí 

nepožadoval. Postup zaměstnavatele vyplývá přímo ze zákona. Přitom by vedoucí měl 

vymezit prostor pro kouření (např. kuřácké koutky). Potom je však nutné počítat s tím, že 

přesáhne-li doba kouření čas započítávaný do pracovní doby a určený k jídlu a oddechu 

(třicetiminutovou placenou pracovní přestávku), musí pracovník tuto dobu napracovat. 

 

Dále se nesmí kouřit na schůzích, poradách a jednáních konaných v uzavřených prostorách 

(např. pracovní porady, odborové schůze a schůze jiných zájmových organizací), v 

pracovních místnostech, kde účinkům kouření jsou vystaveni nekuřáci, ve zdravotnických 

zařízeních, ve školách, v kulturních a uzavřených sportovních zařízeních s výjimkou prostor 

vyhrazených pro kouření. 

 

Podobně jako u alkoholu, i u tabákových výrobků je stanovena významná pravomoc úřadů 

místní správy a samosprávy (okresních a obecních úřadů). Mohou omezit nebo zakázat prodej 

cigaret v zařízeních veřejného stravování v prodejnách potravina jejich propagování ve 

výkladních skříních. Rovněž se nesmí propagovat kouření. Zaměstnavateli, který poručí zákaz 

kouření na pracovišti a v jiných prostorách nebo při některých příležitostech (např. pracovních 

poradách), může okresní úřad uložit pokutu až do částky 50 000 Kč. Občanům, kteří prodávají 

zboží nebo poskytují jiné služby v souvislosti s prodejem cigaret nebo alkoholických nápojů a 

poručí uvedené povinnosti, může obecní úřad uložit pokutu do výše 5000 Kč. Část této 

finanční částky - pokuty může zaměstnavatel, a tedy i soukromý podnikatel, vymáhat na 

pracovníkovi, který se provinil (např. na zaměstnanci, který si zapálil na zakázaném místě)  
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Likvidace odpadů 

 

Odpady se předávají ke zpracování specializované firmě, nebo je stavební firma zpracovává 

sama. V takovém případě je nutné vést evidenci odpadů a plnit další povinnosti dle zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a takové dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů. 

 

První pomoc 

 

Na staveništi je třeba viditelně označit místa s lékárničkami, zdravotními prostředky, 

ošetřovny, nebo místa k poskytnutí první pomoci. V případě vážnějšího úrazu, je nutné 

neprodleně zavolat záchrannou službu na tel. 155, nebo 112. 
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13. Závěr 
 

Cíle práce spočívající ve vytvoření budovy, tak aby byla vhodná do všech podmínek, které se 

v ČR vyskytují, jsem po zhodnocení tepelně technických posudků na navrhnuté skladby 

splnil. Technologické postupy pak rozvíjejí výkresovou část a doplňují realizační složku. U 

sendvičové konstrukce tohoto rozsahu je jejich zpracování doslova nutností. Nedodržení 

technologických postupů by mohlo vést zejména k disfukci skladby, zničení izolačního 

souvrství vlivem kondenzující vlhkosti a narušení vzduchotěsnosti obálky budovy.  

Během psaní této práce jsem se detailně seznámil s tvorbou obvodových plášťů pasivních 

domů na dřevěném základě. Naučil jsem se dívat se na stavební výkresy ještě v širším smyslu, 

než tomu bylo doposud. Protože dřevostavby si vybudovaly a stále budují své místo v českém 

stavebnictví je kvalitní návrh obvodového pláště, spojů a dalších prvků zásadní znalostí 

projektanta a doslova nutností pro stavbyvedoucího. Mnohokrát jsem musel změnit skladby 

konstrukcí, protože některá část jen v malém detailu nevyhověla a to potom v součtu 

znamenalo neúčelnost, nebo nefunkčnost celé skladby. Zcela jistě to obohatilo moje 

schopnosti realizátora. 
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15. Souhrn výkresové části 
 

Číslo 

výkresu 

Název výkresu Měřítko 

1 PŮDORYS 1.NP M 1:100 

2 STROP 1.-3.NP M 1:100 
3 PŮDORYS 2.-4. NP M 1:100 

4 STROP 4.NP M 1:100 

5 KLADEČSKÝ VÝKRES STROPNÍCH OSB DESEK M 1:100 

6 STŘECHA M 1:100 

7 ZÁKLADY M 1:100 

8 VÝKOPY M 1:100 

9 POHLED SEVERNÍ M 1:100 

10 POHLED JIŽNÍ M 1:100 
11 POHLED VÝCHODNÍ M 1:100 

12 POHLED ZÁPADNÍ M 1:100 

13 ŘEZ A-A´ M 1:100 

14 SITUACE M 1:200 

15 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ  

16 DETAIL 3 – OBVODOVÁ STĚNA M 1:10 

17 DETAIL 4 – SPODNÍ STAVBA M 1:10 

18 DETAIL 5 – NAPOJENÍ PŘÍČKY M 1:10 

19 DETAIL 6 – MEZIBYTOVÁ STĚNA M 1:10 
20 DETAIL 7 – SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY M 1:10 
21 DETAIL 8 – STROPNÍ KONSTRUKCE M 1:10 
22 DETAIL 9 – NAPOJENÍ STŘECHY A STĚNY M 1:10 

23 DETAIL 10 – NAPOJENÍ STROPU A STĚNY M 1:10 

24 DETAIL 11 - PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OKNA M 1:10 

 

 

16. Seznam použitých aplikací 
 

ArchiCAD 13, 15 – Výkresová část 

Google SketchUp 6 – 3D zobrazení skladeb 

MS Word 2007 – Textová část bakalářské práce 
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17. Přílohy 
 

Příloha č. 1 - Základní komplexní technické posouzení obvodové stěny 

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

 
 Teplo 2010 

 

 

 Název úlohy :  Obvodová stěna 
 Zpracovatel :  Milan Šťastný 

 Zakázka :  Bakalářská práce 

 Datum :  7.2.2012 

 

 

 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  Stomix BetaDEK   0.0060    0.6700  1250.0   1750.0        65.0   0.0000 

  2  Fermacell   0.0125    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 

  3  Steico flex   0.0600    0.0480  2100.0     50.0         2.0   0.0000 

  4  OSB desky   0.0150    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 

  5  Steico flex   0.3600    0.0480  2100.0     50.0         2.0   0.0000 

  6  Desky Velox WS   0.0250    0.1100  1580.0    570.0        13.7   0.0000 

  7  Steico protect   0.1000    0.0480  2100.0    265.0         5.0   0.0000 

  8  Tyvek Solid   0.0002    0.3500  1470.0    350.0        87.0   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -21.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    60.0 % 

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

    1        31    24.0   41.5  1237.6    -7.0   82.5   278.5 

    2        28    24.0   41.7  1243.6    -6.8   82.5   283.4 

    3        31    24.0   43.2  1288.3    -5.0   81.9   328.6 

    4        30    24.0   46.9  1398.6    -1.4   80.9   439.8 

    5        31    24.0   48.3  1440.4     3.4   79.3   617.9 

    6        30    24.0   48.6  1449.3     6.5   78.0   754.6 

    7        31    24.0   49.1  1464.2     8.0   77.3   828.8 

    8        31    24.0   49.2  1467.2     8.2   77.2   839.1 

    9        30    24.0   48.4  1443.4     5.3   78.6   699.8 

   10        31    24.0   48.3  1440.4     2.3   79.7   574.3 

   11        30    24.0   45.3  1350.9    -2.8   81.3   393.1 

   12        31    24.0   42.6  1270.4    -5.6   82.0   312.5 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 

 Tepelný odpor konstrukce R :        11.22 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.088 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.11 / 0.14 / 0.19 / 0.29 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 :    1.6E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       5591.9 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.7 h 

 

 

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

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.02 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.978 

 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    13.5   0.661    10.1   0.552    23.3   0.978    43.2 

    2    13.6   0.662    10.2   0.552    23.3   0.978    43.4 

    3    14.1   0.659    10.7   0.542    23.4   0.978    44.9 

    4    15.4   0.661    12.0   0.526    23.4   0.978    48.5 

    5    15.9   0.605    12.4   0.437    23.6   0.978    49.6 

    6    16.0   0.540    12.5   0.343    23.6   0.978    49.7 

    7    16.1   0.507    12.7   0.291    23.7   0.978    50.1 

    8    16.1   0.503    12.7   0.284    23.7   0.978    50.2 

    9    15.9   0.566    12.4   0.382    23.6   0.978    49.6 

   10    15.9   0.625    12.4   0.466    23.5   0.978    49.7 

   11    14.9   0.659    11.4   0.531    23.4   0.978    46.9 

   12    13.9   0.659    10.5   0.544    23.4   0.978    44.3 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

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

 tepl.[C]:   23.0   23.0   22.8   18.0   17.5  -11.8  -12.7  -20.8  -20.8 

 p [Pa]:   1789   1567   1475   1407    980    570    375     91     79 

 p,sat [Pa]:   2812   2806   2780   2056   1999    220    203     95     95 

 

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

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

    1   0.4535    0.4535   1.137E-0007 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.271 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.993 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 

 

 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -21,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -21,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Stomix BetaDEKOR IF. ID  0,006       0,670  65,0 

   2  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 

   3  Steico flex  0,060       0,048  2,0 
   4  OSB desky  0,015       0,130  50,0 

   5  Steico flex  0,360       0,048  2,0 

   6  Desky Velox WS  0,025       0,110  13,7 
   7  Steico protect  0,100       0,048  5,0 

   8  Tyvek Solid  0,0002       0,350  87,0 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,865+0,000 = 0,865 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,978 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,26 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,09 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,713 kg/m2,rok 

  (materiál: Desky Velox WS). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,2709 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,9932 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Příloha č. 2 - Základní komplexní technické posouzení podlahy 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 

 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Šťastný Milan 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  5.8.2012 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Dlažba keramic   0.0015    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Fermacell   0.0200    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  3  Steico flex   0.1200    0.0380  2100.0     50.0         2.0   0.0000 
  4  Fermacell pods   0.0800    0.0900  1260.0    400.0         2.5   0.0000 
  5  Beton + Kari s   0.1000    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  6  Protan G   0.0015    0.1500  1500.0   1200.0     13000.0   0.0000 
  7  Styrotrade XPS   0.1000    0.0300  2060.0     45.0       200.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    60.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         7.52 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.130 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 :    2.3E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.39 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.968 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       557.34 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.14 C 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická  0,0015       1,010  200,0 
   2  Fermacell  0,020       0,320  13,0 
   3  Steico flex  0,120       0,038  2,0 
   4  Fermacell podsyp  0,080       0,090  2,5 
   5  Beton + Kari síť  0,100       1,430  23,0 
   6  Protan G  0,0015       0,150  13000,0 
   7  Styrotrade XPS  0,100       0,030  200,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,679+0,000 = 0,679 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: velmi teplá podlaha - dT10,N = 3,8 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,14 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Příloha č. 3 - Základní komplexní technické posouzení střechy 

 

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

 
 Teplo 2010 

 

 

 Název úlohy :  Střecha 
 Zpracovatel :  Milan Šťastný 

 Zakázka :  Bakalářská práce 

 Datum :  7.2.2012 

 

 

 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  Fermacell   0.0125    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 

  2  Jutafol N AL 1   0.0002    0.3900  1700.0    850.0    938600.0   0.0000 

  3  Steico flex   0.0600    0.0460  2100.0     50.0         2.0   0.0000 

  4  Desky Velox WS   0.0250    0.1100  1580.0    570.0        13.7   0.0000 

  5  Steico flex   0.4000    0.0440  2100.5     50.7         2.0   0.0000 

  6  Desky Velox WS   0.0350    0.1100  1580.0    570.0        13.7   0.0000 

  7  Rockfall spádo   0.1200    0.0390   840.0    150.0         1.0   0.0000 

  8  Protan SE   0.0016    0.1500  1500.0   1250.0     13000.0   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -21.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    25.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    25.0   39.4  1247.4    -7.0   82.5   278.5 

    2        28    25.0   39.5  1250.5    -6.8   82.5   283.4 

    3        31    25.0   41.0  1298.0    -5.0   81.9   328.6 

    4        30    25.0   44.5  1408.8    -1.4   80.9   439.8 

    5        31    25.0   45.8  1450.0     3.4   79.3   617.9 

    6        30    25.0   46.1  1459.5     6.5   78.0   754.6 

    7        31    25.0   46.5  1472.2     8.0   77.3   828.8 

    8        31    25.0   46.6  1475.3     8.2   77.2   839.1 

    9        30    25.0   45.9  1453.2     5.3   78.6   699.8 

   10        31    25.0   45.8  1450.0     2.3   79.7   574.3 

   11        30    25.0   43.0  1361.3    -2.8   81.3   393.1 

   12        31    25.0   40.5  1282.2    -5.6   82.0   312.5 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 

 Tepelný odpor konstrukce R :        14.07 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.070 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.09 / 0.12 / 0.17 / 0.27 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 :    1.1E+0012 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      16398.7 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.9 h 

 

 

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

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.20 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.983 

 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    13.6   0.645    10.2   0.539    24.4   0.983    40.7 

    2    13.7   0.644    10.3   0.537    24.4   0.983    40.8 

    3    14.2   0.641    10.8   0.528    24.5   0.983    42.3 

    4    15.5   0.640    12.1   0.510    24.5   0.983    45.7 

    5    16.0   0.581    12.5   0.422    24.6   0.983    46.8 

    6    16.1   0.517    12.6   0.330    24.7   0.983    47.0 

    7    16.2   0.482    12.7   0.279    24.7   0.983    47.3 

    8    16.2   0.478    12.8   0.272    24.7   0.983    47.4 

    9    16.0   0.543    12.5   0.368    24.7   0.983    46.8 

   10    16.0   0.602    12.5   0.450    24.6   0.983    46.9 

   11    15.0   0.639    11.6   0.516    24.5   0.983    44.3 

   12    14.0   0.642    10.7   0.531    24.5   0.983    41.8 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

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

 tepl.[C]:   24.2   24.1   24.1   19.9   19.2  -10.0  -11.0  -20.8  -20.9 

 p [Pa]:   1741   1740    258    257    255    248    244    243     79 

 p,sat [Pa]:   3018   2995   2995   2322   2219    260    238     95     94 

 

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

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

    1   0.6527    0.6527   1.586E-0009 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

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

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.050 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 

 

 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
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 Kondenzační zóna č.  1 

  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 

 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.6527    0.6527   1.30E-0011     0.0000 

  12   0.6527    0.6527   2.52E-0010     0.0007 

   1   0.6527    0.6527   3.55E-0010     0.0017 

   2   0.6527    0.6527   3.42E-0010     0.0025 

   3   0.6527    0.6527   2.08E-0010     0.0030 

   4   0.6527    0.6527  -1.32E-0010     0.0027 

   5   0.6527    0.6527  -8.89E-0010     0.0003 

   6    ---       ---    -1.57E-0009     0.0000 

   7    ---       ---        ---          ---   

   8    ---       ---        ---          ---   

   9    ---       ---        ---          ---   

  10    ---       ---        ---          ---   
         

 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0030 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 2010 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název konstrukce:   Střecha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  25,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -21,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -21,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 

   2  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  938600,0 
   3  Steico flex  0,060       0,046  2,0 

   4  Desky Velox WS  0,025       0,110  13,7 

   5  Steico flex  0,400       0,044  2,0 
   6  Desky Velox WS  0,035       0,110  13,7 

   7  Rockfall spádová deska  0,120       0,039  1,0 

   8  Protan SE  0,0016       0,150  13000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,983 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

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

  Požadavek: U,N  =   0,16 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,07 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
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  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,100 kg/m2,rok 
  (materiál: Protan SE). 

  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 = 0,0052 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0502 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Příloha č. 4 - Dvourozměrné stacionární pole teplot a částečných tlaků 

vodní páry ve spoji stropu a stěny 

 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 

 
 Area 2010 

 

 

 Název úlohy :  Spoj stropu a stěny            
 Varianta                                 

 Zpracovatel :  Milan Šťastný                  

 Zakázka :  Bakalářsá práce                

 Datum :  2.4.2012        

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Základní parametry úlohy : 

 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 

 Teplota vzduchu v exteriéru:  -21.0 C 

 Teplota vzduchu v interiéru:   24.0 C 

 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 

 Počet svislých os:     94 

 Počet vodorovných os:    183 

 Počet prvků:  33852 

 Počet uzlových bodů:  17202 

 

Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  Tyvek Solid         0.350     0.350        87        87    1    2    1  183 

    2  Steico protect      0.046     0.046     5.000     5.000    2   13    1  183 

    3  Desky Velox WS      0.110     0.110        14        14   13   15    1  183 

    4  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   15   47    1  183 

    5  OSB desky           0.130     0.130        50        50   47   48    1  183 

    6  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17   48   94   95  111 

    7  Bitagit 20 R Mi     0.210     0.210     25000     25000   48   94   94   95 

    8  Písek               0.950     0.950     4.000     4.000   48   94   86   94 

    9  Vedag Vedatop T     0.170     0.170     25000     25000   48   94   85   86 

   10  Desky CETRIS        0.240     0.240        79        79   48   94   77   85 

   11  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   48   58   69   77 

   12  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   48   58   39   43 

   13  Dřevovláknité d     0.075     0.075        13        13   52   53   43   69 

   14  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   48   52   43   69 

   15  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   53   58   43   69 

   16  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   58   94   39   59 

   17  Dřevo měkké (to     0.180     0.180       157       157   48   54   37   39 

   18  Fermacell           0.320     0.320        13        13   48   94   35   37 

   19  Dřevo měkké (to     0.180     0.180       157       157   90   94   37   39 

   20  Dřevo měkké (to     0.180     0.180       157       157   48   54  111  119 

   21  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   48   54  119  183 

   22  Fermacell           0.320     0.320        13        13   54   56    1   35 

   23  Dřevo měkké (to     0.180     0.180       157       157   48   54   33   35 

   24  Fermacell           0.320     0.320        13        13   54   56  111  183 

   25  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   48   54    1   33 

   26  Stomix BetaDEKO     0.670     0.670        65        65   56   57  111  183 

   27  Stomix BetaDEKO     0.670     0.670        65        65   56   57    1   35 
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Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 

     1      1    183    -21.00        0.03      0.08     20.00 

     2  10359  10431     24.00        0.25      1.79     10.00 

     3  10359  17130     24.00        0.25      1.79     10.00 

     4  10283  17054     24.00        0.25      1.79     10.00 

     5  10249  10283     24.00        0.25      1.79     10.00 

 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 

 

 Zadané průměrné měsíční teploty a vlhkosti (pro roční bilanci vodní páry): 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 

    1        31    24.0   41.5  1237.2    -7.0   82.5   278.7 

    2        28    24.0   41.7  1243.2    -6.8   82.5   283.6 

    3        31    24.0   43.2  1287.9    -5.0   81.9   328.8 

    4        30    24.0   46.9  1398.2    -1.4   80.9   440.1 

    5        31    24.0   48.3  1439.9     3.4   79.3   618.1 

    6        30    24.0   48.6  1448.9     6.5   78.0   754.9 

    7        31    24.0   49.1  1463.8     8.0   77.3   829.1 

    8        31    24.0   49.2  1466.8     8.2   77.2   839.4 

    9        30    24.0   48.4  1442.9     5.3   78.6   700.0 

   10        31    24.0   48.3  1439.9     2.3   79.7   574.5 

   11        30    24.0   45.3  1350.5    -2.8   81.3   393.3 

   12        31    24.0   42.6  1270.0    -5.6   82.0   312.7 
           
 

 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance byl stanoven výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 

TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 

 

 Množství vstupující do konstrukce:   1.5E-0007 kg/m,s. 

 Množství vystupující z konstrukce:   3.4E-0008 kg/m,s. 

 Množství kondenzující vodní páry:   1.1E-0007 kg/m,s. 

 
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 

  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se souč. přestupu 

  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpočtu neuplatnily. 

 

 

 ROČNÍ BILANCE ZKONDENZOVANÉ A VYPAŘENÉ VODNÍ PÁRY: 

 

 Během modelového roku nedochází v detailu ke kondenzaci vodní páry. 

 

 

  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název úlohy:   Spoj stropu a stěny            

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   24,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   24,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   55,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -21,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,865+0,000 = 0,865 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,962 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
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  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  

  Výsledky výpočtu:   V detailu nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

    ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 
Pole teplot spoje obvodové stěny a stropu 
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Příloha č. 5 - Dvourozměrné stacionární pole teplot a částečných tlaků 

vodní páry v rohu obvodové zdi 

 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 

 
 Area 2010 

 

 

 Název úlohy :  Bakalářská práce roh           
 Varianta  1                              

 Zpracovatel :  Milan Šťastný                  

 Zakázka :  Bakalářská práce               

 Datum :  31.3.2012       

 

 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Základní parametry úlohy : 

 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 

 Teplota vzduchu v exteriéru:  -21.0 C 

 Teplota vzduchu v interiéru:   24.0 C 

 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 

 Počet svislých os:     89 

 Počet vodorovných os:     90 

 Počet prvků:  15664 

 Počet uzlových bodů:   8010 

 

Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  Tyvek Solid         0.350     0.350        87        87    2   89    1    2 

    2  Tyvek Solid         0.350     0.350        87        87    2    3    1   90 

    3  Steico protect      0.046     0.046     5.000     5.000   14   89    2   13 

    4  Desky Velox WS      0.110     0.110        14        14   14   16   13   90 

    5  Desky Velox WS      0.110     0.110        14        14   16   89   13   15 

    6  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   16   26   15   19 

    7  Dřevovláknité d     0.075     0.075        13        13   20   22   19   35 

    8  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   16   26   35   39 

    9  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   16   20   19   35 

   10  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   22   26   19   35 

   11  Steico protect      0.046     0.046     5.000     5.000    2   14    2   90 

   12  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   34   45   15   19 

   13  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   34   45   35   39 

   14  Dřevovláknité d     0.075     0.075        13        13   38   40   19   35 

   15  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   34   38   19   35 

   16  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   40   45   19   35 

   17  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   26   34   15   39 

   18  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   45   89   15   39 

   19  OSB desky           0.130     0.130        50        50   16   89   39   45 

   20  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   16   21   45   59 

   21  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   16   21   59   68 

   22  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   39   45   45   59 

   23  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   39   45   59   68 

   24  Dřevovláknité d     0.075     0.075        13        13   21   39   53   54 

   25  Dřevovláknité d     0.075     0.075        13        13   21   39   63   64 

   26  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   21   39   45   53 

   27  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   21   39   54   59 

   28  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   21   39   59   63 

   29  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   21   39   64   68 

   30  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   16   45   68   90 

   31  OSB desky           0.130     0.130        50        50   45   51   45   90 
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   32  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   51   63   45   70 

   33  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   63   71   45   70 

   34  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   73   89   45   55 

   35  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   51   59   74   90 

   36  Fermacell           0.320     0.320        13        13   59   60   70   90 

   37  Fermacell           0.320     0.320        13        13   71   89   55   57 

   38  Stomix BetaDEKO     0.670     0.670        65        65   71   89   57   58 

   39  Stomix BetaDEKO     0.670     0.670        65        65   60   61   70   90 

   40  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   71   73   45   55 

   41  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   51   59   70   74 

 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 

     1     92    180    -21.00        0.03      0.08     20.00 

     2     91     92    -21.00        0.03      0.08     20.00 

     3     91    181    -21.00        0.03      0.08     20.00 

     4    181   7921    -21.00        0.03      0.08     20.00 

     5   5470   5490     24.00        0.25      1.79     10.00 

     6   5470   5650     24.00        0.25      1.79     10.00 

     7   5650   6370     24.00        0.25      1.79     10.00 

     8   6358   6370     24.00        0.25      1.79     10.00 

     9   6358   7978     24.00        0.25      1.79     10.00 

 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 

 

 Zadané průměrné měsíční teploty a vlhkosti (pro roční bilanci vodní páry): 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 

    1        31    24.0   41.5  1237.2    -7.0   82.5   278.7 

    2        28    24.0   41.7  1243.2    -6.8   82.5   283.6 

    3        31    24.0   43.2  1287.9    -5.0   81.9   328.8 

    4        30    24.0   46.9  1398.2    -1.4   80.9   440.1 

    5        31    24.0   48.3  1439.9     3.4   79.3   618.1 

    6        30    24.0   48.6  1448.9     6.5   78.0   754.9 

    7        31    24.0   49.1  1463.8     8.0   77.3   829.1 

    8        31    24.0   49.2  1466.8     8.2   77.2   839.4 

    9        30    24.0   48.4  1442.9     5.3   78.6   700.0 

   10        31    24.0   48.3  1439.9     2.3   79.7   574.5 

   11        30    24.0   45.3  1350.5    -2.8   81.3   393.3 

   12        31    24.0   42.6  1270.0    -5.6   82.0   312.7 
           

 

 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance byl stanoven výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 

 

 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 

 

 Množství vstupující do konstrukce:   8.7E-0008 kg/m,s. 

 Množství vystupující z konstrukce:   2.8E-0008 kg/m,s. 

 Množství kondenzující vodní páry:   6.0E-0008 kg/m,s. 

 
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 

  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se souč. přestupu 

  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpočtu neuplatnily. 

 

 

 ROČNÍ BILANCE ZKONDENZOVANÉ A VYPAŘENÉ VODNÍ PÁRY: 

 

 Během modelového roku nedochází v detailu ke kondenzaci vodní páry. 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název úlohy:   Bakalářská práce roh           

 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   23,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   24,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   55,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -21,00 C 
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 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,865+0,000 = 0,865 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,936 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  

  Výsledky výpočtu:   V detailu nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

    ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

Pole teplot v rohu obvodové stěny 
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Příloha č. 6 - Dvourozměrné stacionární pole teplot a částečných tlaků 

vodní páry v soklu  

 
podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2010 
 
 

 Název úlohy :  Sokl                           
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Milan Šťastný                  
 Zakázka :  BP                             
 Datum :  18.4.2012       
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -21.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   24.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:    106 
 Počet vodorovných os:    107 
 Počet prvků:  22260 
 Počet uzlových bodů:  11342 
 

Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  Půda písčitá vl     2.300     2.300     2.000     2.000    1    7    1   33 
    2  Styrotrade Peri     0.034     0.034       100       100    7   23    1   49 
    3  Železobeton 3       1.740     1.740        32        32   23   74    1   42 
    4  Desky Velox WS      0.110     0.110        14        14   20   21   49  107 
    5  Steico protect      0.046     0.046     5.000     5.000   12   20   49  107 
    6  Tyvek Solid         0.350     0.350        87        87   11   12   49  107 
    7  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   21   40   49  107 
    8  Jutafol N AL 17     0.390     0.390    938600    938600   44   45   87   91 
    9  OSB desky           0.130     0.130        50        50   40   44   49  107 
   10  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   44   53   81   83 
   11  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   44   53   83  107 
   12  Fermacell           0.320     0.320        13        13   53   55   81  107 
   13  Stomix BetaDEKO     0.670     0.670        65        65   55   56   81  107 
   14  Pěnové sklo 1 (     0.044     0.044     40000     40000   23   74   42   49 
   15  Protan G            0.150     0.150     13000     13000   44  106   49   50 
   16  Austrotherm 70      0.030     0.030       200       200   74  106   41   49 
   17  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   44  106   50   61 
   18  PE folie            0.350     0.350    144000    144000   44  106   61   62 
   19  Půda písčitá vl     2.300     2.300     2.000     2.000   74  106    1   41 
   20  FERMACELL PODSY     0.090     0.090     2.500     2.500   44  106   61 
  70 
   21  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   44  106   70   79 
   22  Fermacell           0.320     0.320        13        13   44  106   78   79 
   23  Fermacell           0.320     0.320        13        13   44  106   79   80 
   24  Dlažba keramick     1.010     1.010       200       200   44  106   80   81 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 

     1   5966   5992     24.60        0.25      1.85     10.00 
     2   5966  11316     24.60        0.25      1.85     10.00 
     3   1119   1177    -21.00        0.03      0.08     20.00 
     4    691   1119    -21.00        0.03      0.08     20.00 
     5    675    691    -21.00        0.03      0.08     20.00 
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     6     33    675    -21.00        0.03      0.08     20.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 Zadané průměrné měsíční teploty a vlhkosti (pro roční bilanci vodní páry): 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 

    1        31    24.0   41.5  1237.2    -7.0   82.5   278.7 
    2        28    24.0   41.7  1243.2    -6.8   82.5   283.6 
    3        31    24.0   43.2  1287.9    -5.0   81.9   328.8 
    4        30    24.0   46.9  1398.2    -1.4   80.9   440.1 
    5        31    24.0   48.3  1439.9     3.4   79.3   618.1 
    6        30    24.0   48.6  1448.9     6.5   78.0   754.9 
    7        31    24.0   49.1  1463.8     8.0   77.3   829.1 
    8        31    24.0   49.2  1466.8     8.2   77.2   839.4 
    9        30    24.0   48.4  1442.9     5.3   78.6   700.0 
   10        31    24.0   48.3  1439.9     2.3   79.7   574.5 
   11        30    24.0   45.3  1350.5    -2.8   81.3   393.3 
   12        31    24.0   42.6  1270.0    -5.6   82.0   312.7 
           
 

 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance byl stanoven výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 

TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 
 

 Množství vstupující do konstrukce:   8.9E-0008 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   2.1E-0008 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   6.8E-0008 kg/m,s. 
 
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpočtu neuplatnily. 
 
 

 ROČNÍ BILANCE ZKONDENZOVANÉ A VYPAŘENÉ VODNÍ PÁRY: 
 
  Aktuální míra kond./vypař.  Akumulovaný kondenzát 
 Měsíc   g [kg/(m.s)]   Ma [kg/m] 
        

   1    9.04E-0011      0.0002 
   2   -5.52E-0011      0.0001 
   3   -1.72E-0009      0.0000 
   4           ---              ---   
   5           ---              ---   
   6           ---              ---   
   7           ---              ---   
   8           ---              ---   
   9           ---              ---   
  10           ---              ---   
  11           ---              ---   
  12           ---              ---   
        
 

 Na konci modelového roku je detail suchý. 
 
 Poznámka:  Roční bilance byla vypočtena za stejných předpokladů jako toky vodní páry výše. 
 
 
 STOP, Area 2010 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Sokl                           
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   24,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   24,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   55,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -21,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,866+0,000 = 0,866 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,951 
  

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

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

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

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

  Výsledky výpočtu:   V detailu dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
    Maximální množství kondenzátu: Mc,a = 2,420 e-04 kg/m2 
    Kondenzát se stačí odpařit. 
    ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 
 

 

 

Pole teplot v soklu 
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Příloha č. 7 - Dvourozměrné stacionární pole teplot a částečných tlaků 

vodní páry ve spoji střechy a obvodové zdi 
 

 

 

podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2010 
 
 

 Název úlohy :  Střecha                        
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Milan Šťastný                  
 Zakázka :  Bakalářská práce               
 Datum :  18.4.2012       
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -21.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   24.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:    105 
 Počet vodorovných os:    115 
 Počet prvků:  23712 
 Počet uzlových bodů:  12075 
 

Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  Rockwool Rockfa     0.041     0.041     1.000     1.000   51  105   85   90 
    2  Protan SE           0.150     0.150     13000     13000   51  105   90   91 
    3  Štěrk               0.650     0.650        15        15   53  105   91   98 
    4  Tyvek Solid         0.350     0.350        87        87   17   26   78   79 
    5  Steico protect      0.046     0.046     5.000     5.000   18   26    1  114 
    6  Tyvek Solid         0.350     0.350        87        87   17   18    1  114 
    7  Desky Velox WS      0.110     0.110        14        14   26   28    1  114 
    8  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   28   47    1  114 
    9  OSB desky           0.130     0.130        50        50   47   51    1  114 
   10  Rockwool Rockfa     0.041     0.041     1.000     1.000   51  105   70   85 
   11  Desky Velox WS      0.110     0.110        14        14   51  105   68   70 
   12  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   73  105   52   68 
   13  Desky Velox WS      0.110     0.110        14        14   73  105   51   52 
   14  Jutafol N 110 S     0.390     0.390    210154    210154   51   52   44   68 
   15  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   73  105   48   51 
   16  Fermacell           0.320     0.320        13        13   73  105   44   48 
   17  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   51   61   33   43 
   18  Fermacell           0.320     0.320        13        13   61   63    1   43 
   19  Steico flex         0.038     0.038     2.000     2.000   51   61    1   33 
   20  Stomix BetaDEKO     0.670     0.670        65        65   63   64    1   43 
   21  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   52   73   44   68 
   22  Jutafol N AL 17     0.390     0.390    938600    938600   51  105   43   44 
   23  Fermacell           0.320     0.320        13        13   64  105   38   43 
   24  Protan SE           0.150     0.150     13000     13000   51   53   91  114 
   25  OSB desky           0.130     0.130        50        50    9   59  114  115 
 

 

 

 

 



78 

 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 

     1   6078  12058    -21.00        0.03      0.08     20.00 
     2   6078   6094    -21.00        0.03      0.08     20.00 
     3   6094   6784    -21.00        0.03      0.08     20.00 
     4   6784   6785    -21.00        0.03      0.08     20.00 
     5   1035   6785    -21.00        0.03      0.08     20.00 
     6   1034   1035    -21.00        0.03      0.08     20.00 
     7   1034   1954    -21.00        0.03      0.08     20.00 
     8   1919   1954    -21.00        0.03      0.08     20.00 
     9   1918   1919    -21.00        0.03      0.08     20.00 
    10   1841   1918    -21.00        0.03      0.08     20.00 
    11   7283  11998     24.00        0.25      1.79     10.00 
    12   7246   7283     24.00        0.25      1.79     10.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 Zadané průměrné měsíční teploty a vlhkosti (pro roční bilanci vodní páry): 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 

    1        31    24.0   41.5  1237.2    -7.0   82.5   278.7 
    2        28    24.0   41.7  1243.2    -6.8   82.5   283.6 
    3        31    24.0   43.2  1287.9    -5.0   81.9   328.8 
    4        30    24.0   46.9  1398.2    -1.4   80.9   440.1 
    5        31    24.0   48.3  1439.9     3.4   79.3   618.1 
    6        30    24.0   48.6  1448.9     6.5   78.0   754.9 
    7        31    24.0   49.1  1463.8     8.0   77.3   829.1 
    8        31    24.0   49.2  1466.8     8.2   77.2   839.4 
    9        30    24.0   48.4  1442.9     5.3   78.6   700.0 
   10        31    24.0   48.3  1439.9     2.3   79.7   574.5 
   11        30    24.0   45.3  1350.5    -2.8   81.3   393.3 
   12        31    24.0   42.6  1270.0    -5.6   82.0   312.7 
           
 

 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance byl stanoven výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 

 

TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 

 

 Množství vstupující do konstrukce:   1.0E-0007 kg/m,s. 

 Množství vystupující z konstrukce:   2.2E-0008 kg/m,s. 

 Množství kondenzující vodní páry:   7.8E-0008 kg/m,s. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Střecha                        
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   23,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   24,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   55,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -21,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,865+0,000 = 0,865 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,910 
  

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

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

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

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

  Výsledky výpočtu:   V detailu nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
    ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Pole teplo ve spoji střechy a obvodové zdi 

 

 

 


