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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ENÍ 

 

V   - objem (m3) 

A   - plocha (m2) 

U   - sou initel prostupu tepla, (W/m2.K) 

HT   - m rná ztráta konstrukce prostupem tepla (W.K-1) 

EP   - energetická náro nost budovy (GJ/rok) 

EPA   - m rná spot eba energie na celkovou podlahovou plochu (kW. m2.rok-1) 

Ti   - návrhová vnit ní teplota (o C) 

Tae   - návrhová venkovní teplota (o C) 

Tai   - návrhová vnit ního vzduchu (o C) 

RHi   - relativní vlhkost interiéru (%) 

Mc   - vlhkost (kg/m2 za rok) 

Pa   - tlak vodní páry (Pa) 

M   - hmotnost (kg, tuny) 

Tim   - p evažující návrhová vnit ní teplota (º C) 

Tae   - návrhová venkovní teplota (º C) 

U, em, N  - max. pr m rný sou initel prostupu tepla (W/m2.K) 

U, em   - pr m rný sou initel prostupu tepla (W/m2.K) 

t  - as pot ebný k provedení jednotlivé ásti (h) 

Q  - objem prací (m²) 

P  - m rná jednotka pro jednoho pracovníka (Nh) 

h  - po et hodin v jedné pracovní sm n  (h)
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Identifika ní údaje 

 1.1.1 Identifika ní údaje stavby 

Název stavby:   Hotel Fire (SO01) 

Místo stavby:   U dráhy 56, 747 01, Opava 

Kraj:    Moravskoslezský 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stupe  PD:   Stavební povolení 

 

1.1.2 Identifika ní údaje investora 

Investor:   Opavská sportovní a.s. 

    Hlavní 566 

    Opava 1 

    747 01 

    I : 54658965 

Kontaktní osoba:  Ji í Harazim 

    e-mail: jiri.harazim@osportovní.cz 

    Tel.: +420 721 050 545 

 

1.1.3 Identifika ní údaje zpracovatele projektové dokumentace 

Zpracovatel:   Bc. Ji í Winkler, Mlýnská 357, Velké Hoštice 747 31  

 

1.4 Identifika ní údaje kontrolora projektové dokumentace 

Kontroloval:   doc. Ing. Jaroslav Sola , Ph.D. 

 

1.1.5 Identifika ní údaje dodavatele stavby 

Dodavatel stavby:  dle výb rového ízení 

 

1.2 Popis  

Jedná se o novostavbu hotelu s restaurací a p ilehlou halou pro požární sport, 

novostavba se bude nacházet v m stské ásti Opavy - Kate inky v ulici u dráhy                        

a to na pozemku . 2028/38 o celkové vým e 8.432 m2. V t sné blízkosti je zastávka 

MHD. 
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Vjezd na pozemek je z ulice U dráhy (asfaltová komunikace ší ky 10 m). Parcela                   

je situována na rovinatém území. V sou asné dob  je pozemek zatravn ný s drobným 

k ovinatým porostem. Základová p da je tvo ena pís itojílovitou hlínou pevné 

konzistence. V území nebylo zjišt no riziko pronikání radonu, proto není vyžadováno 

dalšího opat ení p i výstavb . V rámci geologického pr zkumu byla zjišt na hladina 

podzemní vody a to v hloubce 3 m pod základovou spárou. Pozemek je v sou astné 

dob  oplocen (ocelové sloupky + tkané pletivo výšky 1800 mm). Inženýrské                    

sít : kanalizace, plynu, vodovodu, elektrické vedení jsou napojeny z ulice U dráhy 

poloha a umíst ní je z ejmé ze situace stavby. 

 

1.3 Architektonické, funk ní, dispozi ní a urbanistické ešení 

1.3.1 Urbanistické ešení 

Novostavba hotelu bude situována v katastrálním území m sta Opavy a to na ulici                

U dráhy v m stské ásti Opava – Kate inky. Poloha objektu je v souladu s regula ní 

árou ur enou stavebním ú adem m sta Opavy. Vstup do hotelu bude z východní strany. 

Vstup pro p ší se bude nacházet také z východní strany a to p es parkovišt  pro osobní 

automobily. Další vjezd bude ur ený pro dopravce a zásobování hotelu, restaurace                

a také pro zam stnance hotelu. Celý komplex spl uje podmínky ur ené regula ním 

plánem m sta Opavy v roce 2012. 

 

1.3.2 Architektonické a dispozi ní ešení 

Hotel má p dorysný tvar obdélníku o rozm rech 36,4 m x 12 m, vstup se nachází                  

z východní ásti, objekt má ty i nadzemí a jedno podzemní podlaží. Celá stavba                   

je navržena na železobetonových patkách. Konstruk ní systém hotelu je navržen               

jako železobetonový prefabrikovaný skelet, kdy jako výpl ové zdivo je použit cihelný 

systém Porotherm 400 P+D. Pro stropní konstrukce jsou použity filigránové desky. 

Zast ešení je ešeno pomocí jednopláš ové ploché st echy s klasickým po adím vrstev. 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem Baumit Open Premium. 

P i návrhu novostavby hotelu bylo p ihlédnuto k okolní zástavb  v m stské ásti                  

Opava – Kate inky, aby nemohlo dojít k nežádoucím vliv m. 

 

1.3.3 Dispozi ní ešení  

Podzemní podlaží se rozd luje na ur ité úseky. Zázemí pro kuchy , restauraci                      

a technický úsek hotelu, dále na sociální za ízení pro sportovce z kryté haly                     
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pro požární sport. Do podzemního podlaží vede rampa, která slouží pro p íjem zboží 

hotelu a také schodišt  pro p íchod zam stnanc  hotelu. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází kuchy , restaurace, recepce a kancelá e vedení 

hotelu, dále vstupní hala s centrálním schodišt m a výtahem. Do tohoto podlaží                   

se vchází p es hlavní vchod, který je umíst n na východní stranu. Další vchod                        

na západní stranu bude sloužit pro p echod sportovc  do kryté haly. Mezi objekty             

bude vybudován krytý pr chod. Od druhého nadzemního podlaží do tvrtého 

nadzemního podlaží se nacházejí jednotlivé pokoje pro hosty. Sou ástí t chto pokoj                   

je i sociální za ízení. Dále se nachází na jednotlivých podlažích místnosti pro úklid               

a sklad prádla. Ve tvrtém nadzemním podlaží se nachází dv  terasy. 

 

1.4 Orienta ní statické údaje o stavb  

Zastav ná plocha celkem:                     461,2 m² 

Obestav ný prostor:                            7238,3 m³ 

Podlahová plocha všech podlaží:                1818,2 m² 

 

1.5 Konstruk ní ešení 

Objekt hotelu bude proveden z konstruk ního hlediska jako trojlodní železobetonový 

prefabrikovaný skelet s pr vlaky obraceného písmene T v podélném sm ru a ztužidly                 

ve sm ru p í ném. Objekt je založený na prefabrikovaných železobetonových 

dvoustup ových patkách a prazích. Veškeré ásti prefabrikovaného skeletu                      

jsou navrženy ze železobetonu a to t ídy C 35/45. Vyty ovací sít je navržena 

v podélném sm ru o rozm ru 5,9 m (6 polí) a p í ném sm ru 4,4 m v krajních polích            

ve st edovém poli 2,4 m. 

Dvoustup ové patky budou uloženy do výkopu a to na p edem provedenou podkladní 

vrstvu betonu tlouš ky 100 mm na takto p ipravené patky se osadí prahy                        

a to dle p edepsané projektové dokumentace. Na základové patky se dále osadí             

sloupy, které se s patkami spojí pomocí trn , které se p iva í a ošet í proti korozi 

výztuže cementovou maltou. Na takto p ipravené sloupy s trny se osazují v podélném 

sm ru pr vlaky obraceného písmene T a p iva í se. Na pr vlaky se osazují ztužidla 

v p í ném sm ru. Dále se na pr vlaky v p í ném sm ru osadí filigránové stropní panely, 

které se po dokon ení montáže zalijí betonem t ídy C 20/25 celkové tlouš ky 250 mm. 

Na základové prahy bude použito zdivo Porotherm 40 P+D zd no na zdící p nu Dryfix. 

Vnit ní nosné a d lící p í ky jsou taktéž ešeny pomocí systému Porotherm.                
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Hlavní a také schodišt  pro personál je ešeno pomocí prefabrikovaných 

železobetonových ramen uložených na pr vlacích a podest . Podesta je uložena                   

na obvodové st n  a na podestovém nosníku, který je uložen na schodiš ových st nách 

t ídy C  20/25.  Zast ešení bude tvo it jednopláš ová plochá st echa, kdy spád                 

bude tvo en pomocí spádových klínu Polydek TOP 100 S a vrchní vrstva hydroizolace 

bude Elastek 50 speciál Dekor. 

 

1.5.1 Základová p da 

V míst  budoucího staveništ  byl proveden geologický pr zkum. V rámci geologického 

pr zkumu byla zjišt na hladina podzemní vody a to v hloubce 3 m pod základovou 

spárou, která nebude ovliv ovat výkopové práce. 

Parcela je situována na rovinatém území. V sou asné dob  je pozemek zatravn ný 

s drobným k ovinatým porostem. Vrchní vrstvu základové p dy tvo í ornice                        

a to v tlouš ce 300 mm. Dále je p da tvo ena pís itojílovitou hlínou pevné konzistence.  

 

1.5.2 Výkopy 

Sejmutí ornice bude provedeno v tlouš ce 300 mm. Sejmutá ornice se ponechá                  

na staveništi na meziskládce. Ornice bude pozd ji sloužit p i terénních úpravách okolí 

objektu. 

Vyty ení budoucího objektu bude provedeno pomocí lavi ek a to dle vyty ovací sít . 

Lavi ky se umístí 2,5 m od okraj  stavební jámy. Výkopy první hloubkové úrovn              

se provedou rypadlem s hloubkovou lopatou do hloubky -3,290 mm. Výkopy druhé 

hloubkové úrovn  (základové prahy) se provedou rypadlem s hloubkovou lopatou              

do hloubky -3,730 mm. Výkopy t etí hloubkové úrovn  (základové patky) se provedou 

rypadlem s hloubkovou lopatou do hloubky -4,230 mm. 

Výkopová jáma i prahy a patky budou svahované, nebude použito pažení, celý svah 

kolem základové jámy bude proveden ve sklonu 1:0,73. 

 

 1.5.3 Základové konstrukce 

Stavba bude založena na prefabrikovaných železobetonových patkách P1 – P9. 

Výpl ové st ny budou založeny na základových pražcích ZT1 – ZT3. Dále budou 

sou ástí stavby monolitické základy, které budou použity pod výtahem, nosnou ŽB 

st nou služebního schodišt , vstupním schodišt m a rampu. Tyto monolitické základy 
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budou provedeny z betonu C 20/25. Další detaily jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci. 

 

1.5.4 Svislé konstrukce 

Nosnou konstrukci tvo í trojlodní železobetonový prefabrikovaný skelet s pr vlaky 

obraceného písmene T v podélném sm ru a ztužidly ve sm ru p í ném. Veškeré ásti 

prefabrikovaného skeletu jsou navrženy ze železobetonu a to t ídy C 35/45. Výpl ové 

zdivo bude provedeno z Porotherm 40 P+D na zdící p nu Dryfix, kdy sou initel 

prostupu tepla obvodovou konstrukcí je U=0,13 W/m2.K < U,N  = 0,30 W/m2.K. 

Vnit ní nosné st ny budou provedeny v místech, kde pot ebuje odd lit dva r zné 

provozy. Tyto st ny budou provedeny z Porotherm 25 AKU P+D na zdící p nu Dryfix.  

P í ky jsou provedeny z Porotherm 11,5 AKU na zdící p nu Dryfix. Nad otvory              

jsou použity p eklady Porotherm p eklad 11,5 a p eklad 7. 

 

1.5.5 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce ve všech podlažích jsou ešena pomocí filigránových panel  spolu 

s betonem t ídy C 20/25. Stropní panely budou uloženy na prefabrikované 

železobetonové p eklady obráceného písmene T, kdy ší ka uložení bude 100 mm. 

Sou ástí stropní konstrukce jsou ztužidla, která procházejí kolmo k pr vlak m               

a jsou osazena na pr vlacích. 

 

1.5.6 Schodišt  

Hlavní schodišt  spojující všechna podlaží je ešeno jako deskové prefabrikované 

železobetonové z ramen a podesty. První rameno schodišt  v 1. podzemním podlažím                 

bude ukotveno do základového prahu ve spodní ásti, kdy bude kladen velký d raz                

na provedení hydroizola ní vrstvy. Ve vrchní ásti bude ukotveno do podesty.                

Podesta je uložena na obvodové st n  a na podestovém nosníku, který je uložen                        

na schodiš ových st nách t ídy C  20/25. Další ramena jsou již vždy uloženy na podest  

nebo na pr vlaku následujícího podlaží. 

Služební schodišt  vedoucí z 1. PP do 1.NP je taktéž ešeno jako deskové 

prefabrikované železobetonové z ramen a podesty. Konstruk ní ešení je stejné jako              

u hlavního schodišt . 

Povrchová úprava schodiš  bude tvo ena keramickou dlažbou, která bude p ilepena 

pomoci flexibilního lepidla na obklady. 
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1.5.7 Zast ešení 

Zast ešení bude provedeno pomocí jednopláš ové ploché st echy s klasickým po adím 

vrstev. St echa je ohrani ená atikou, která bude v nejvyšším míst  vytažená                     

o 150 mm nad vrchní vrstvu hydroizolace. Plochá st echa bude mít jeden spád                        

a to o sklonu 1,75% západním sm rem a bude ukon ena venkovním žlabem 

z m d ného plechu tlouš ky 0,7 mm.  

Jako tepelnou a sou asn  i spádovou vrstvu bude tvo it Polydek TOP 100 S.                        

Vrchní hydroizolací bude tvo it Elastek 50 speciál Dekor. St echa bude opat ena 

pot ebným oplechováním a to z m d ného plechu. 

Sou initel prostupu tepla plochou st echou je U = 0,13 W/m2.K < U,N = 0,16 W/m2.K. 

 

Vrstvy jednopláš ové ploché st echy: 

 

Elastek 50 special Dekor tl. 5,2 mm      

Polydek TOP 100S tl. 250 - 460mm     

AOSI – asfaltový nát r za horka    

Rooftek AL mineral tl. 3,5mm     

Dekprimer        

Plochá st echa bude realizována na ŽB filigránovém strop  tl. 250 mm. 

 

1.5.8 Komín 

Ve stavb  bude realizován t í složkový komín s tenkost nnou keramickou vnit ní 

vložkou SCHIEDEL AVANT PRIMO, pr m r pr duchu 200 mm, na niž bude p ipojen 

spot ebi  typu B.  

 

1.5.9 Podlahy 

Veškeré podlahy jsou navrženy dle platných hygienických norem a provozních 

požadavku investora. Jednotlivé typy nášlapných povrch  podlah, jsou uvedeny 

v tabulce místností (viz. výkresy jednotlivých podlaží). Dilata ní spáry v betonových 

mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3 m (na vazbu).  

Obklady: V koupelnách, WC, kuchyni (viz. výkresy jednotlivých podlaží). 
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1.5.10 Hydroizolace 

- Izolace proti zemní vlhkosti: hydroizola ní pás Sklobit 40 minerál, spojování 

pomocí sva ování plamenem, izolace vytažena nad upravený terén minimáln  

300 mm. 

- Izolace ploché st echy: hydroizola ní pás Elastek 50 speciál Dekor tl. 5,2 mm., 

spojování pomocí sva ování plamenem, izolace vytažena na st ny a vrchní ást 

atiky st echy. 

- Izolace podlah koupelen: hydroizola ní st rka Murexin, svisle st ny                        

budou nat eny do výšky 200 mm a v míst  sprchového koutu do výšky obkladu. 

Veškeré kouty a rohy budou vyztuženy pomocí speciální pásky Murexin. 

 

 

1.5.11 Tepelné izolace 

1. Vodorovná tepelná izolace v podlaze suterénu: EPS Styrotrade Perimetr                    

tl. 160 mm. 

2. Svislá tepelná izolace obvodových st n suterénu: EPS Styrotrade Perimetr                 

tl. 160 mm.  

3. Kompletní zateplení novostavby hotelu: systém Baumit Open Premium             

tl. 200 mm. 

4. Zateplení jendopláštové ploché st echy a obou teras: Polydek TOP 100S                   

tl.: 250mm – 460 mm. 

5. Zateplení terasy: Polydek TOP 100S tl.: 200 mm - 300 mm. 

 

 1.5.12 Kro ejová izolace 

Pro kro ejovou nepr zvu nost bude ve všech nadzemích podlažích provedena pomocí 

Styrofloor T5 tl. 60mm + izola ní pásek kolem st n tl. 10 mm.  

 

 1.5.13 Omítky 

- Omítka vnit ní, zdivo a strop: Porotherm Universal  

- Omítka vn jší:     

a) hlavní fasáda: Baumit Nanopor TOP, barvené provedení dle udání investora 

b) soklová ást:Baumit Mosaik TOP, barvené provedení dle udání investora 
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1.5.14 Truhlá ské a záme nické výrobky 

Okna: 

Plastové okna VEKRA premium: 

po et komor:     6 

Sou initel prostupu tepla Uw:  0,6 W/m2.K 

Zasklení Ug:    0,6 W/m2.K 

Barva:     dle udání investora 

Dodávka a montáž VEKRA OKNA a.s. 

 

Dve e: 

Vstupní dve e: Automatické posuvné dve e Spedos s elektronickým pohonem SP805. 

Zasklení t chto dve í bude provedeno z bezpe nostního skla. Sou initel prostupu tepla 

dve mi Uw = 1,1 W/m².K a zvukov  izola ní vlastnosti Rw = 35 dB.  

Dodávka a montáž SPEDOS GROUP s.r.o. 

Všechny typy dve í v dom  jsou doporu eny d ev né. Dve e do jednotlivých pokoj  

musí být osazeny bezpe nostními zámky. 

Dve e ve sklepních prostorech jsou navrženy jako d evot ískové s povrchovou úpravou.  

Vrata: 

Sek ní garážová COMFORT VRATA zateplená budou umíst ny v 1. PP, sou initel 

prostupu tepla dve mi Uw = 1,1 W/m².K 

Dodávka a montáž SPEDOS GROUP s.r.o. 

 

1.5.15 Klempí ské výrobky 

Klempí ské výrobky budou provedeny z m d ného plechu tlouš ky 0,7 mm.                    

Jedná se p edevším o oplechování parapet , st echy, st ešní žlaby a svody.                                

 

1.5.16 Malby a nát ry 

Celý objekt bude vymalován Primalex PLUS. Barvené provedení dle udání investora. 

 

1.5.17 V trání místností 

Uvažováno p irozen  okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventila ní 

št rbinou). V prostorách, kde není možno takto v trat bude naistalování elektrického 

odv trání místností. 
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1.6 Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Celý objekt hotelu bude spl ovat veškeré požadavky na tepeln  technické vlastnosti, 

p edevším požadavky normy Tepelná ochrana budov SN 73 0540-2 (2011) a m rnou 

energetickou spot ebu dle Vyhlášky Ministerstva pr myslu a obchodu . 148/2008 Sb. 

 

1.7 Vliv stavby na životní prost edí 

Realizace novostavby hotelu a její následný provoz nebude mít žádný negativní vliv                      

na životní prost edí.  

 

1.7.1 Odpady vzniklé v pr b hu výstavby a jejich likvidace 

S odpady vzniklými p i realizaci stavby bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb.                

o odpadech. S nebezpe nými odpady bude zacházeno povoleným zp sobem.                       

O jeho likvidaci se bude starat odborná spole nost, která má k likvidaci nebezpe ných 

odpad  povolení. P i realizaci stavby dojde k produkci t chto odpad  skupiny                    

17 - stavební a demoli ní odpady. 

 

P i provozu je nutné: 

-minimalizovat vznikání odpad  

-separovat jednotlivé druhy odpad  

-uplat ovat zásady maximální recyklace 

-minimalizovat odpady k p ímému sladování 

 

Dle vyhlášky . 381/2001 Sb., katalog odpad  

Stavební a demoli ní odpady-p edpokládané množství a zp sob nakládání: 

                                   (t/rok)    Kategorie odpadu 

17 01 01 Beton   1,8t                                  O 

17 02 01 D evo   0,2t                    O 

17 02 02 Sklo    0,1t                                  O 

17 02 03 Plasty   1,5t                                 O 

17 04 05 Ocel    1,5t                                 O 

17 09 04 Sm sné stavební a demoli ní odpady 
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Odpady vzniklé provozem:   

     (t/rok)    Kategorie odpadu 

20 03 01 sm sný komunální odpad   1,7t      O 

 

1.7.2 Emise vypoušt né do ovzduší 

Do ovzduší nebudou b hem výstavby uvol ovány žádné odpadní plyny mimo b žných 

emisí výfukových plyn  z používané stavební techniky. Tyto emise nezvýší významn  

zát ž ovzduší v dané lokalit . Emise prachových ástic p i výstavb  budou v p ípad  

pot eby v nutném rozsahu ešeny skráp ním suchých povrch  a ložisek prachu vodou. 

 

1.7.3 Emise hluku a vibrací 

V pr b hu výstavby bude emise hluku nárazová. Zdrojem hluku bude provád ní 

stavebních inností a provoz stavebních stroj . Tato hluková emise bude asov  

omezena jen po období výstavby. Nebude rušen no ní klid stanovený od 22:00 – 6:00. 

 

1.8 Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

Z stávají stávající a nem ní se. Lokalita s nízkým výskytem seismicity se nevyskytuje. 

 

1.9 Obecné požadavky na výstavbu 

P i provád ní novostavby hotelu je nutné, aby byly dodržovány veškeré zákony, 

na ízení vlády a bezpe nostní p edpisy. Stavba bude oplocena vjezdy, hlída  bude hlídat                    

po celou dobu stavby, vstup nepovolaným osobám bude p ísn  zakázán.                     

Budova je navržena s ohledem na užívání na vlastní nebezpe í. 

Projekt je zpracován pro ú ely stavebního ízení bez detailních podrobností.                       

Pro realizaci stavby je nutno vypracovat realiza ní dokumentaci stavby. 

 

1.9.1 Zákony 

Zákon . 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném zn ní. 

Zákon . 309/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci v platném zn ní a platné právní p edpisy dle § 23 tohoto zákona. 

 

1.9.2 Na ízeni vlády 

Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost                 

a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 
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Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci. 

Na ízení vlády . 494/2001 Sb. kterým se stanoví zp sob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 

Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví                  

p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo hloubky. 

Na ízení vlády .  148/2006 Sb., na ízení vlády o ochran  zdraví p ed nep íznivými 

ú inky hluku a vibrací.  

Na ízení vlády .101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní 

prost edí. 
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2. TEPELN  TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ  

DLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

 
2.1 Podlaha v 1. podzemním podlaží 

 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnit ní teplota Ti:     18,0 ºC 
Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 ºC 
Teplota na vn jší stran  Te:     5,0 ºC 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:   15,0 ºC 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:     50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy   d [m]            Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramická dlažba  0,009       1,010   200,0 
   2  Stavební tmel   0,003       0,220   1350,0 
   3  Samonivela ní hmota   0,003       1,200   23,0 
   4  Vyrovnávací betonová mazanina  0,050       1,430   23,0 
   5  Fatrafol 803   0,002       0,350            19300,0 
   6  EPS Perimeter   0,160       0,034   30,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 
Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost                    
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
 
Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
tepelné   mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N =   0,30 W/m2.K 
Vypo tená hodnota: U =   0,20 W/m2.K 
U < U,N… POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
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III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
POŽADAVKY JSOU SPLN NY 
 
Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafický výstup - rozloženi tlaku vodní páry 
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 2.2 Obvodová st na do 1 m pod úrovní terénu 
 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnit ní teplota Ti:     18,0 ºC 
Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 ºC 
Teplota na vn jší stran  Te:         -8,0 ºC 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:   19,0 ºC 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:     50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]   Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800    14,0 
   2  Porotherm 40 P+D  0,400       0,150    7,0 
   3  Omítka cementová  0,020       0,990    19,0 
   4  Fatrafol 803  0,020       0,350    19300,0 
   5  EPS Perimeter  0,160       0,034    30,0 
 
 
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 
Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost                   
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
tepelné   mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 
II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,40 W/m2.K 
Vypo tená hodnota: U =   0,13 W/m2.K 
U < U,N… POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 
III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
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  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 1,310 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 803). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0177 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,9332 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 
Grafický výstup - rozloženi tlaku vodní páry 
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2.3 Obvodová st na suterénu nad terénem 
 
  
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnit ní teplota Ti:     15,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
Teplota na vn jší stran  Te:     -15,0 C 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:   16,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:     50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy   d [m]          Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal   0,015       0,800   14,0 
   2  Porotherm 40 P+D na zdící p nu  0,400       0,150   7,0 
   3  Omítka cementová   0,020       0,990   19,0 
   4  Fatrafol 803   0,002       0,350              19300,0 
   5  EPS Perimeter   0,160       0,034   100,0 
   6  Baumit MosaikTOP   0,002       0,800   12,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,000 = 0,769 
Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost                    
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
tepelné   mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2.K 
Vypo tená hodnota: U =   0,13 W/m2.K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most    (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
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  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 
  zóna . 1: 2,000 kg/m2,rok (materiál: Omítka cementová). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna . 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0681 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
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Grafický výstup - rozloženi tlaku vodní páry 
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2.4 Vnit ní místnost s teplotou 20 ºC, Porotherm st na 
 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnit ní teplota Ti:     20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
Teplota na vn jší stran  Te:     -15,0 C 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:   21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:     50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy   d [m]         Lambda [W/mK]   Mi [-] 
   1  Porotherm Universal   0,015       0,800   14,0 
   2  Porotherm 40 P+D na zdící p nu  0,400       0,150   7,0 
   3  Baumit open   0,200       0,041   10,0 
   4  Baumit Nanopor TOP   0,002       0,700   121,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost                   
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
tepelné   mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,20 W/m2.K 
Vypo tená hodnota: U =   0,13 W/m2.K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
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  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,096 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit open). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,096 kg/m2,rok 
 
Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
 
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0179 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 7,7112 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
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Grafický výstup - rozloženi tlaku vodní páry 
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2.5 Vnit ní místnost s teplotou 20 ºC, prefa sloup 
 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnit ní teplota Ti:     20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
Teplota na vn jší stran  Te:     -15,0 C 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:   21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:     50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]   Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800    14,0 
   2  Prefa sloup  0,400       1,740    32,0 
   3  Baumit open  0,200       0,041    10,0 
   4  Baumit Nanopor TOP  0,002       0,700    121,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,030 = 0,823 
Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost                   
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
tepelné   mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
. 
 
II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,20 W/m2.K 
Vypo tená hodnota: U =   0,19 W/m2.K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 
III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
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   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
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Grafický výstup - rozloženi tlaku vodní páry 
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2.6 Koupelny s teplotou 25 ºC, Porotherm st na 
 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnit ní teplota Ti:     24,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
Teplota na vn jší stran  Te:     -15,0 C 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:   25,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:     70,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy   d [m]         Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad   0,006       1,010   200,0 
   2  Stavební tmel   0,003       0,220   1350,0 
   3  Porotherm Universal   0,015       0,800   14,0 
   4  Porotherm 40 P+D na zdící p nu  0,400       0,150   7,0 
   5  Baumit open   0,200       0,041   10,0 
   6  Baumit Granopor omítka (Granop  0,002       0,700   121,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,944+0,000 = 0,944 
Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost                   
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
tepelné   mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,096 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit open). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,096 kg/m2,rok 
 
Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
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  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0116 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 7,2683 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
Grafický výstup - rozloženi tlaku vodní páry 
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2.7 Koupelny s teplotou 25 ºC, Prefa sloup 
 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnit ní teplota Ti:     24,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
Teplota na vn jší stran  Te:     -15,0 C 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:   25,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:     70,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy   d [m]         Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad   0,006       1,010   200,0 
   2  Stavební tmel   0,003       0,220   1350,0 
   3  Porotherm Universal   0,015       0,800   14,0 
   4  Železobeton 3   0,400       1,740   32,0 
   5  Baumit open   0,200       0,041   10,0 
   6  Baumit Granopor omítka (Granop  0,002       0,700   121,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,944+0,000 = 0,944 
Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost                   
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
tepelné   mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,22 W/m2.K 
Vypo tená hodnota: U =   0,19 W/m2.K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
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   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafický výstup - rozloženi tlaku vodní páry 
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 2.8 Plochá jednopláš ová st echa 
 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnit ní teplota Ti:     20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
Teplota na vn jší stran  Te:     -15,0 C 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:   21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:     50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800   14,0 
   2  Filigránový strop  0,250       1,740   32,0 
   3  Dekprimer  0,0001       0,210   1200,0 
   4  Rooftek AL mineral  0,0035       0,210   17100,0 
   5  AOSI - Asfaltový nát r  0,0001       0,210   280,0 
   6  Polydek TOP 100S  0,250       0,034   100,0 
   7  Elastek 50 Special Dekor  0,0052       0,210   25000,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost                   
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
tepelné   mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,16 W/m2.K 
Vypo tená hodnota: U =   0,13 W/m2.K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
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III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Elastek 50 Special Dekor). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 
Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0151 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0426 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
Grafický výstup - rozloženi tlaku vodní páry 
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2.9 Terasa 
 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnit ní teplota Ti:     20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
Teplota na vn jší stran  Te:     -15,0 C 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:   21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:     50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]   Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800    14,0 
   2  Filigránový strop  0,250       1,740    32,0 
   3  Dekprimer  0,0001       0,210    1200,0 
   4  Rooftek AL mineral  0,0035       0,210    17100,0 
   5  AOSI - Asfaltový nát r  0,0001       0,210    280,0 
   6  Polydek TOP 100S  0,210       0,034    100,0 
   7  Elastek 50 Special Dekor  0,0052       0,210    25000,0 
   8  Betomové dlaždice  0,030       1,230    17,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost                  
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
tepelné   mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 
II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,16 W/m2K 
Vypo tená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
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III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Elastek 50 Special Dekor). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 
Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0151 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0426 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

Grafický výstup - rozloženi tlaku vodní páry 
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3. HODNOCENÍ STAVEBNÍCH DETAIL  Z HLEDISKA 

DVOUROZM RNÉHO STACIONÁRNÍHO VEDENÍ TEPLA DLE KRITÉRIÍ 

SN 730540-2 (2011)  

 
3.1 V míst  Prefabrikovaného sloupu           
 
Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 
Návrh teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 
 
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
Vypo tená hodnota: f,Rsi =  0,954 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
   3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1)   
  kg/m2.rok. 
  
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických 
výstup  programu. 
  
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 
normovaná metodika výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení 
tepla a vodní páry. 
Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení 
tepla a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
 
DETAIL DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 
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Pr b h teplot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izotermy 
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3.2 Plochá st echa u žlabu s nejmenší vrstvou tepelné izolace                 
 
Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 
Návrh teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 
 
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,845 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
   3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1)   
  kg/m2.rok. 
  
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických 
výstup  programu. 
  
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 
normovaná metodika výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení 
tepla a vodní páry. 
Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení 
tepla a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
 
DETAIL DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 
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Pr b h teplot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izotermy 
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3.3 Obvodová konstrukce, hranice zateplovacích systému   
 
Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 
Návrh teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 
 
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,955 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
f,Rsi > f,Rsi,N… POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
   3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1)   
  kg/m2.rok. 
  
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických 
výstup  programu. 
  
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 
normovaná metodika výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení 
tepla a vodní páry. 
Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení 
tepla a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
 
DETAIL DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 
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4. VÝPO ET ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI PODLE SN 730540-2 (2011) 
 

4.1 Posudek 
 
Název úlohy:     Hotel - Stavebn  technologický projekt                                
 
Rekapitulace vstupních dat: 
Objem vytáp ných zón budovy V =   7238,3 m3 
Plocha ohrani ujících konstrukcí A =   2454,4 m2 
P evažující návrhová vnit ní teplota Tim:   20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
  
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
je uveden v protokolu o výpo tu programu Energie. 
 
Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy ( l. 9.3) 
  
Požadavek:  
max. pr m. sou . prostupu tepla U,em,N =   0,74 W/m2K 
  
Výsledky výpo tu: 
pr m rný sou initel prostupu tepla U,em =   0,39 W/m2K 
  
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
Spln ní požadavk  na sou initel prostupu tepla pro díl í obalové konstrukce vyžaduje 
sou asn , aby hodnota U,em nep ekro ila limit odvozený z požadavk  pro díl í 
konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,58 W/m2K 
  
U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 
  
Klasifika ní t ída prostupu tepla obálkou budovy ( l. C.2) 
  
Klasifika ní t ída: B 
Slovní popis:  úsporná 
Klasifika ní ukazatel CI:  0,5 
 
 

Energie 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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4.2 Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
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 4.3 Energetický štítek obálky budovy dle SN 73 0540-2 (2011) 
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5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP JEDNOPLÁŠTOVÉ PLOCHÉ ST ECHY 

5.1 Obecné informace 

5.1.1 Popis stavby 

Jedná se o novostavbu hotelu s kuchyní a restaurací, kdy se dále na pozemku nachází 

hala pro požární sport. Novostavba se bude realizovat v Opav  – Kate inky na ulici               

U dráhy, na pozemku . 2028/38.  

Hotel má p dorysný tvar obdélníka o rozm rech 35,8 m x 11,6 m. Vstup se nachází                        

z východní ásti. Objekt má ty i nadzemí a jedno podzemní podlaží. Konstruk ní 

systém hotelu je navržen jako železobetonový prefabrikovaný montovaný trojlodní 

skelet, kdy jako výpl ové zdivo je použit cihelný systém Porotherm 400 P+D.                   

Pro stropní konstrukce jsou navrženy filigránové desky. Zast ešení ešeno pomocí 

jednopláš ové ploché st echy. Celá stavba je navržena na železobetonových 

prefabrikovaných patkách. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

Baumit Open Premium. 

 

5.2.1 Popis konstrukce 

Konstrukce jednopláš ové ploché st echy bude realizována v systému Dektrade               

a to v t chto vrstvách: - Elastek 50 speciál Dekor  

         - Polydek TOP 100S  

        - AOSI 85/25 

        - Rooftek AL mineral  

        - Dekprimer 

Celá konstrukce ploché st echy bude realizována dle p íslušných SN a EN. 

 

5.2 Materiály 

5.2.1 Vrstvy jednopláš ové ploché st echy 

název materiálu:      množství: 

Elastek 50 speciál Dekor tl. 5,2 mm     520,7 m² 

Polydek TOP 100S tl. 250 - 460mm    414,6 m² 

AOSI 85/25 – asfaltový nát r za horka    406,5 m² 

Rooftek AL mineral tl. 3,5mm    414,6 m² 

Dekprimer       406,5 m² 

Plochá st echa bude realizována na filigránovém strop  tl. 250 mm. 
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 5.2.2 Popis materiál  

5.2.2.1 Elastek 50 speciál dekor 

Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné 

hmotnosti 250 g/m2. Na horním povrchu je pás opat en b idli ným ochranným 

posypem. Na spodním povrchu je opat en separa ní PE fólií. Celoplošn  se natavuje          

na podkladní vrstvu tvo enou vrchní vrstvou Polydek TOP 100S. 

 

5.2.2.2 Polydek TOP 100S 

Kompletizované dílce z objemov  stabilizovaného, samozhašivého, expandovaného 

polystyrenu. Asfaltový pás na dílci Polydek p esahuje dva okraje desky polystyrenu                        

a umož uje spojení se sousedními dílci. Systém je ur en pro sou asné provedení tepeln  

izola ní a spádové vrstvy. 

 

5.2.2.3 AOSI 85/25 

Zpracování za horka u všech materiál  dle p íslušných technologických postup                    

a norem SN.  

 

5.2.2.4 Rooftek AL mineral 

Hydroizola ní pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie 

kašírovanou sklen nými vlákny (60g/m2). Na horním líci je pás opat en jemným 

separa ním posypem. Na spodním povrchu je opat en separa ní PE fólií. 

 

5.2.2.5 Dekprimer 

Za studena zpracovatelná asfaltová penetra ní emulse na beton, zdivo, omítku. Zvyšuje 

p ilnavost k podkladu. 

    

5.3 Skladování 

Z d vodu r znorodosti stavebních materiál , které budou použity pro konstruk ní 

vrstvy jednopláš ové ploché st echy jsou skladovací požadavky odlišné. O p evzetí 

dodávky materiál  rozhoduje osoba odpov dná, která taky p edává materiál                       

pro zabudování do st ešního plášt . 
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5.3.1 Skladovací požadavky 

5.3.1.1 Elastek 50 speciál dekor 

Role pasu se musí skladovat ve svisle poloze a musí být chrán ny p ed dlouhodobým 

p sobením pov trnostním vliv m a UV zá ení. (uskladn no v krytém uzamykatelném skladu). 

 

5.3.1.2 Polydek TOP 100S 

Dílce Polydek jsou dodávány na paletách. Dílce Polydek musí být skladovány                        

tak, aby byly chrán ny proti atmosférickým srážkám a p ímému slune nímu zá eni.                    

Dílce nesmí ležet p ímo na zemi. Dílce je nutné skladovat p i teplotách nep esahujících 

35°C. (palety budou chrán ny tmavou folií). 

 

5.3.1.3 AOSI 85/25  

Skladováno v papírových 50 kg obalech. (uskladn no v krytém uzamykatelném skladu). 

 

5.3.1.4 Rooftek AL mineral 

Role pasu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chrán ny p ed dlouhodobým 

p sobením pov trnostním vliv m a UV zá ení. (uskladn no v krytém uzamykatelném skladu). 

 

5.3.1.5 Dekprimer 

Skladování 6 m síc  od data výroby v originálních ádn  uzav ených obalech a suchých 

krytých skladech. Je t eba chránit p ed vodou, vlhkem a mrazem.  

(uskladn no v krytém uzamykatelném skladu). 

 

5.3.2 Typy skládek materiál  

- skládky otev eny na volném prostranství 

- kryté sklady drobného materiálu (staveništní bu ky) 

 

5.4 Pracovní podmínky 

 5.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Pozemek, na kterém bude umíst no za ízení staveništ  bude kompletn  oplocen                 

a to PVC pletivem výšky 1,8m s komaxitovými sloupky 38/1500. Pozemek bude mít 

dva vjezdy, které budou opat eny bránou a ší i 6 m. Staveništ  bude opat eno 

dosta ujícím po tem osv tlením a to za pomocí pr myslových halogenových sv tel. 

V p ípad , že dojde k zne išt ní pozemní komunikace U dráhy, musí být toto zne išt ní 
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neprodlen  odstran no. Na místech, kde bude realizováno za ízení staveništ                   

nap . stavební bu ky stavbyvedoucího, mistra, šatny, sociální za ízení, sklady                     

bude proveden zhutn ný podklad proveden z frakce 16/32. Pro staveništní p íjezdovou 

komunikaci budou navrženy železobetonové silni ní panely o ší ce 5 m. Na konci           

této komunikace bude obratišt  pro otá ení stavebních vozidel. 

  

 5.4.2 Pracovní podmínky Elastek 50 speciál Dekor a Rooftek AL minerál 

Hydroizolace z asfaltových pás  se nesmí provád t p i nízkých teplotách pod 5°C,              

p i dešti, sn hu, námrazách a p i silném v tru. Teplota podkladu by nem la být nižší                        

než 10°C. P i nižších teplotách je nutné vždy v jednom denním záb ru provést celou 

hydroizola ní vrstvu v etn  nava ení vrchního asfaltového pásu. P i pokládce 

asfaltových pás  p i vysokých teplotách vzduchu m kne asfaltová vrstva a vzniká riziko 

poškození povrch  asfaltových pás . Maximální teplota pro zabudování asfaltových 

pás  je tedy 25°C ve stínu. 

 

 5.4.3 Pracovní podmínky Polydek TOP 100S 

Polystyrenové dílce se nesmí pokládat za vysokých teplot vzduchu, mohlo by dojít 

k deformaci tepelné izolace. P i pokládce musíme dbát na možnost poškození roh  

tepelné izolace. 

 

 5.4.4 Pracovní podmínky AOSI 85/25 

P i p ímém použití se asfalt roztaví na erpací teplotu. Maximální bezpe ná teplota                      

pro manipulaci je 220°C. P i p eh átí a vývoji dým  je nutno uzav ít p ístup vzduchu              

a nechat zchladnout na bezpe nou teplotu pod 220°C.  

 

 5.4.5 Pracovní podmínky Dekprimer 

Zpracovává se za suchého po así p i teplot  podkladu min. +5° C. 

 

5.5 P evzetí pracovišt  

Pracovišt  pro provedení jednopláš ové ploché st echy p ebírá osoba odpov dná                 

za ú asti dozoru investora. O p evzetí sepíší zápis do stavebního deníku, který ob  

strany podepíší.  
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5.5.1 Kontrola probíhá 

5.5.1.1 P ed zbudováním 

- Kontrola vyzd ní atiky (výška, svislost, vypln ní spár) 

- Kontrola rovinnosti stropní konstrukce (ostré hrany) 

- Kontrola zralosti a únosnosti betonu stropní konstrukce 

- Kontrola míst a polohy prostupu stropní konstrukce 

 

5.5.1.2 P i zabudování 

- Kontrola místa, polohy, svislosti, rovinatosti, t snosti, a zda je natavený 

pás dostate n  p ilepen. 

 

Betony nebo pot ry, na které se budou natavovat asfaltové pásy musí být soudržné, 

povrch bez hran a ostrých výstupk . Z povrchu musí být odstran ny volné úlomky               

a další ne istoty.  

Povrch musí být penetrován asfaltovým lakem Dekprimer. P i ru ní zkoušce na odlep, 

nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu ani k porušení betonu ve hmot . 

Vlhkost silikátového podkladu by m la být taková, aby se jeho povrch byl schopen 

spojit s penetra ním nát rem nebo s roztaveným asfaltem (vlhkost do 6%). 

 

5.6 Personální obsazení 

 5.6.1 Pracovní eta 

  1 x stavbyvedoucí 

  1 x mistr 

  4 x izolatér 

  2 x nat ra  

  1 x pomocník 

 

Na provád ní jednopláš ové ploché st echy bude dohlížet osoba odpov dná.                        

Vše bude probíhat dle schválené projektové dokumentace a technologického postupu 

prací. Všichni pracovníci budou ádn  proškoleni a seznámeni s možnostmi rizik                   

a dále pak jsou seznámeni s jejich povinnostmi a odpov dností o tomto školení                  

bude proveden zápis a všichni zú astn ni musí podepsat protokol. 
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5.7 Stroje a pom cky 

5.7.1 Stroje 

nivela ní p ístroj, plynový nastavovací ho ák 

 

5.7.2 Pom cky  

vodováha, kladivo, zednická lžíce, špachtle, kbelík, ochranné rukavice, helma, boty 

s pevnou podrážkou, montérky, lékárni ka. 

 

O nasazení rozhoduje osoba odpov dná. 

 

5.8 Pracovní postup 

Stavební práce v etap  zhotovení jednopláš ové ploché st echy mohou za ít                        

až po p ekontrolování všech ástí uvedených v bod  5.1.1. tohoto technologického 

postupu. Tyto ásti musí být v požadované kvalit  a v souladu se schválenou 

projektovou dokumentací.   

 

5.8.1 Podkladní vrstva (filigránový strop a vyzd ná atika) 

Filigránový strop bude v celé ploše zabetonován bez ostrých hran a vý n lk . V místech              

kde bude pot eba vyspravit plochy se provede cementový pot r. 

Atika bude vyzd ná do pot ebné výšky a taky kompletn  omítnuta. Výška atiky                        

je uvedena ve schválené projektové dokumentaci. Budou provedeny pln  promáltované 

spáry. Zdivo bude spl ovat svislost a rovinatost, které je ur eno dle SN EN 1996-2 

Eurokód 6 Navrhování zd ných konstrukcí – ást 2. 

Veškerá podkladní vrstva (filigránový strop a atika) bude opat ena penetra ním nát rem 

Dekprimer na který budou následovat další vrstvy. 

 

 5.8.2 Dekprimer 

Podklad ur ený k nanesení penetrace musí být istý, suchý, soudržný a bez ostrých 

vý n lk . Nesoudržné ásti a vý n lky je t eba odstranit a povrch vyspravit. Veškeré 

zdivo se p ed nanesením penetra ního nát ru omítá. Podklad pro nát r penetra ního 

nát ru nesmí být vlhký. 
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5.8.3 Rooftek AL mineral 

Rovinnost podklad  pro Rooftek AL minerál je stanoven, ne iní-li odchylka více než            

5 mm. M ení se provádí na 2m lati.  

Rooftek AL speciál minerál lze natavovat plamenem na podklad opat ený nát rem 

Dekprimer. Ší ka bo ního p esahu je min. 80 mm, ší ka elního p esahu                        

je min. 100 mm. 

 

5.8.4 AOSI 85/25 

Natírá se za horka dle p íslušných technologických postup  a norem SN.                   

Do takto p ipraveného nát ru se poté pokládá Polydek TOP 100S. Pr m rná spot eba 

AOSI za p edpokladu prakticky rovného podkladu je cca 2 kg/m2. 

 

5.8.5 Polydek TOP 100S 

Budou použity spádové klíny Polydek TOP. Podklad pod dílce Polydek je t eba 

dostate n  vyrovnat. Polystyrenové dílce jsou tuhé, nerovnosti podkladu mohou vést             

k pohyblivosti dílc  a v d sledku toho k namáhaní vrchního hydroizola ního pasu                     

a ke vzniku nadm rných nerovností v hlavní hydroizolaci.  

 

 

 

 

 

 

     

   Obr. 1.: Spádové klíny systému Polydek  [3] 

5.8.5.1 Kladení dílc  

Dílce Polydek se kladou v jedné vrstv  na sráz. Jednotlivé ady se posouvají v i sob  

na vazbu tak, aby p esahy pásu Polydek byly ve tvaru T. 

 

 

 

 

 

   Obr. 2.: Kladení dílc  Polydek [3]  



  
  Diplomová práce 
  Bc. Ji í Winkler 
   
   

[47] 
 

5.8.5.2 Vypln ni spár mezi dílci 

Liniové spáry v tší ší ky je vhodn  doplnit p í ezy z rovných desek EPS stejného typu                 

jako jsou použity v dílcích Polydek. Menší spáry a další místa jako nap . místa kolem 

prostup  je možné doplnit nízko expanzní PUR p nou. P i aplikaci je nutné dbát                    

na to, aby p na nevnikla pod desku a nenadzvedla ji. Horní povrch PUR p ny se se ízne 

do roviny a p eplátuje p í ezem asfaltového pásu stejného typu, jako je použit na dílcích 

Polydek a to typu G200S40. Tento p í ez je vhodn  p edem nahrát tak, aby p i jeho 

natavováni nedošlo k poškozeni PUR p ny a okolních dílc  Polydek. 

 

5.8.5.3 P esahy dílc  

Asfaltový pás Polydek plní i funkci spodního pásu hydroizola ni vrstvy a p esahy pás                

se musí sva it.  Je t eba dbát na to, aby nedošlo k opálení a tím poni ení polystyrenu 

nadm rným teplem. P i sva ování se postupuje maximáln  opatrn , používá                        

se malý ho ák. 

 

5.8.6 Elastek 50 speciál dekor 

5.8.6.1 Obecn  v ploše 

Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním sm rem. Spoje pás  se orientují po 

sm ru toku vody. Musí být posunuty v i sob  tak, aby spoje nebyly nad sebou. Pásy se 

kladou na vazbu tak, aby elní spoje byly vyst ídány a styk bo ního a elního spoje m l 

tvar T. Ší ka bo ního p esahu je min. 80 mm, ší ka elního p esahu je min. 100 mm až 

120 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Obr. 3.: Kladení hydroizola ních pásu Elastek speciál Dekor [3] 
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5.8.6.2 Detaily 

Povlaková hydroizolace je tvo ena pouze jednou vrstvou. Veškeré detaily a prostupy 

st echou se budou ešit druhou vrstvou. Ob  vrstvy budou mezi sebou celoplošn  

sva eny. 

 

  5.8.6.3 Sva ování spoj  

Pro realizaci se využívá menší ho ák a p ítla ný vále ek. Spoj musí být dokonale 

protaven, nesmí obsahovat nespojená místa, není možné do n j vsunout špachtli. 

Signálem dobrého sva ení a kvality spoje m že být pravidelný pruh asfaltu vyteklý                

ze spoje. Tento pruh je možné na st eše ponechat nebo po op tovném nah átí zasypat 

b idli ným posypem. Velikost pruhu se obvykle pohybuje v ší ce 5-15 mm a znakem 

dodržení stejné technologie sva ování spoj  je jednotná ší ka pruhu v celé délce spoje. 

 

  5.8.6.4 Atika a vnit ní kouty 

Vždy provád no z dvou vrstev povlakové hydroizolace z asfaltových pás . P i izolování 

rovných ástí atiky používáme na ezané pruhy pat i né délky. P í ezy pás  natavujeme 

zespoda z vodorovné plochy. Na vrchní ásti atiky natavujeme pásy na celou plochu               

a poté se mechanicky p ikotví spole n  s prvky oplechování.  

U vnit ních kout  musí být provedeny práce ve vysoké kvalit . Jsou to místa, kde vniká                        

vlhkost do jednopláš ové ploché st echy. 

 

 

 

  

 

 

 

   

     

 

 

   Obr. 4.: Provedení izolace u atiky. [3] 
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   Obr. 5.: Ukon ení ploché st echy u okapu [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    

 

   Obr. 6.: Provedení izolace u vnit ního rohu [3]  

   

  5.8.6.5 Prostupy hydroizolací 

Na prostupující konstrukce musí být kladen d raz, jelikož v t chto místech m že 

docházet k pronikání vlhkosti do celé konstrukce st echy. Pro kruhové odv trání 

kanalizace bude použit postup dle obrázku . 7. U prostupu komína a st ešního vylezu, 
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bude provád no z dvou vrstev povlakové hydroizolace z asfaltových pás  podobn ,        

jak je tomu u atiky. 

 

 

    

   

 

 

 

 

  Obr. 7.: Provedení izolace u prostupu konstrukcí hydroizolace [3]  

    

 

 

 

 

 

 

 

    

   

    

    

Obr. 8.: Provedení izolace u prostupu konstrukcí hydroizolace, tzv. kalhotky [3] 

    

5.8.7 Konec sm ny 

Pracovníci jsou povinni na konci sm ny zajistit všechny zabudované ásti. Místa,               

kde nebude provedena hydroizolace st echy jsou povinni zakrýt tuto ást plachtou,             

aby nedocházelo k prote ení srážek do objektu. Dále pak ádn  uklidit pracovišt . 

Po ukon ení prací na díl ích úsecích jednopláš ové st echy prob hne kontrola 

stavbyvedoucím. Pokud se objeví vady a nedod lky, budou odstran ny. P ejímku 

provádí osoba odpov dná, která celou ást p edá TDI a provedou o tom zápis do SD. 

 

5.9 Jakost a kontrola kvality  

Na jakost a kontrolu kvality ploché st echy bude dohlížet osoba odpov dná. 
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5.9.1 Asfaltové pásy  

  5.9.1.1 Spojení a stabilita pás  

Spojení pás  mezi sebou, p itavení asfaltových pás  k podkladu. Hydroizola ní vrstva 

musí být k podkladu p ipojena jen do té míry, aby nebyla ohrožena její stabilita                

a to v d sledku p sobení: 

- v tru 

- tíhy hydroizolace a dalších vrstev na ní 

- tíhy sn hu 

- teploty 

 

Místa se vzájemn  nespojenými asfaltovými pásy je t eba v horním pásu pro íznout, 

sva it a p eva it záplatou. V p ípad  velkého množství takto porušené hydroizolace            

v 50 % povrchu je zapot ebí provést novou hydroizolaci celého povrchu st echy.  

 

5.9.1.2 P ekrytí spoj  

Kontrolu p ekrytí spoje lze kontrolovat v dob  pokládky asfaltového pásu nebo 

prom ení pásu a dopo tením zbývající zakryté ásti. 

 

  5.9.1.3 Vizuální kontrola 

Vizuáln  se zkontroluje spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a dimenze hydroizolace 

odpovídá projektu. 

 

  5.9.1.4 Kvalita provedení detail   

Kontroluje se už p i pokládce t chto ásti povrchu st echy. Špachtlí se provede kontrola 

sva ení spoj  a detail  asfaltových pás  a to tažením po spoji s mírným tlakem                

proti spoji. Tuto zkoušku je možné provád t pouze p i teplot  asfaltového pásu                     

v rozmezí 10°C až 20°C. 

 

 5.9.2 AOSI 85/25 

Kontrola již v dob  nát ru na konstrukci. Množství a hustotu nát ru provád ného                  

na konstrukci. Teplotu AOSI, p i kterém je provád n nát r na podkladní vrstvy. 
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 5.9.3 Penetrace Dekprimer  

Kontrolu provádíme v dob  nát ru na konstrukci, kontrolujeme její množství a hustotu.             

Nát r musí být proveden v celé ploše v etn  atiky a detail . 

 

 5.9.4 Polydek TOP 100S 

Kontrola p i zabudování do konstrukce st echy zda je pokládka realizována                        

dle klade ského plánu a dodržení vazby izolace. P ekrytí spoj  hydroizolací,                  

a zda je izolace kladena dostate n  na sráz. Velký d raz je kladen na detaily,                        

kde by mohly vznikat tepelné mosty. 

 

5.10 Výpo et doby trvání jednotlivých díl ích etap 

Výpo et doby trvání jednotlivých etap provád ných p i realizaci jednopláš ové ploché 

st echy v závislosti na po tu pracovník  a objemu prací. 

 

Výpo et vychází ze vztahu:   [dny] 

 

 

t  [ h ]  - as pot ebný k provedení jednotlivé ásti 

Q [ m² ]  - objem prací  

P [ Nh ]  - m rná jednotka pro jednoho pracovníka  

N [ - ]  - po et pracovník  

H [ h ] - po et hodin v jedné pracovní sm n   

 

 5.10.1 P íprava podkladní vrstvy 

Podkladní vrstva bude provedena a p ipravena pro provedení dalších vrstev na p ípravu 

podkladní vrstvy bude vy len na jedna pracovní sm na. 

 

 5.10.2 Dekprimer 

 

plocha: 406,5 m²  
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 5.10.3 Rooftek AL mineral 
 
plocha: 414,6 m² 
 
 

 !  

 
 
 5.10.4 AOSI 85/25 
 
plocha: 406,5 m² 
 
 

∀  

 
 
 5.10.5 Polydek TOP 100S 
 
plocha: 414,6 m² 
 
 

∀  

 
 
 5.10.6 Elastek 50 speciál Dekor 
 
plocha: 520,7m² 
 

#
# ∃ !  

 

 

 5.10.7 Stanovení celkové doby provád ní: 

Provád né práce se budou realizovat 29 pracovních sm n. A to v p ípad , že nedojde 

k prodlev  zp sobené nep íznivým po asím a dalšími vlivy.  

 

5.11 Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

Každý len ety musí být prokazateln  seznámen s bezpe nostními p edpisy                        

a technologickým postupem, které se týkají jim provád né innosti. P ed zapo etím 

prácí je t eba vykonat všechny p ípravné práce tak, aby postup prací byl plynulý                  

a odpovídal zásadám bezpe nosti práce. Pracovní eta musí být vybavena veškerými 
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ochrannými prost edky a pom ckami. Bezpe nost prací bude podléhat platným normám 

a p edpis m.  

 

5.11.1 Zákony 

 

Zákon . 183/2006 Sb., Stavební zákon 

Zákon . 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném zn ní 

Zákon . 309/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci v platném a platné právní p edpisy dle § 23 tohoto zákona. 

 

5.11.2 Na ízeni vlády 

Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost                    

a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci. 

Na ízení vlády . 494/2001 Sb. kterým se stanoví zp sob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 

Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví                   

p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo hloubky. 

Na ízení vlády .  148/2006 Sb., na ízení vlády o ochran  zdraví p ed nep íznivými 

ú inky hluku a vibrací.  

Na ízení vlády .101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní 

prost edí. 

 

5.12 Protipožární zabezpe ení stavby 

P i výstavb , montáži, provozu a užívání stavby musí být respektovány platné právní 

p edpisy, vyhlášky a normy SN k zajišt ní požární ochrany, které se týkají 

projektované stavby a za ízení. Zhotovitel jednopláš ové ploché st echy po celou dobu 

provád ní a dokon ování díla bude v zájmu zabrán ní vzniku požáru init nezbytná 

protipožární opat ení v souladu s platnou právní úpravou. 

Z d vod , že p i provád ní jednopláš ové st echy bude probíhat práce s otev eným 

ohn m je nutné, aby po provád ní práci prob hla prohlídka všech zabudovaných ásti 

z d vodu možného vzniku požáru. 
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 5.12.1 Vymezené p edpisy 

Zákonem NR Zákon . 183/2006 Sb., Stavební zákon 

Vyhláškou MV R . 21/1996 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona NR               

„o požární ochran “. 

 

5.13 Ekologie 

Po dobu provád ní jenopláštové ploché st echy nedojde k zhoršení životního prost edí 

v blízkosti budoucí stavby. Bude zde zvýšen hluk a prašnost a to jen v nezbytné dob .              

Bude ádn  dodržován no ní klid a to v dob  od 22:00 do 6:00. Speciální pozornost                 

bude v nována vzniku nebezpe ného odpadu. 

 

5.13.1 Dodržování právních p edpis   

Zákon .17/1992 Sb., o životním prost edí 

Na ízeni vlády . 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 

z hlediska emisí hluku. 

Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn ní 

 

5.14 Zm nové ízení 

Podléhá ustanovení dokumentovaného postupu spole ností v ON „zm nové ízení“ 

 

5.15 Rozd lovník  

1 x zástupce investora 

1 x zástupce generálního projektanta 

1 x zástupce zhotovitel 
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6. POLOŽKOVÝ ROZPO ET ZAM ENÝ NA DÍL Í ÁST PLOCHÉ 
ST ECHY 

 6.1 Krycí list rozpo tu 
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 6.2 Výkaz vým r 
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 6.3 Rekapitulace rozpo tu 
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