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Abstrakt 

Cílem p�edkládané diplomové práce je návrh bytového domu. Bytový d�m je navržen 

jako d�evostavba o 3 nadzemních podlažích a bez podsklepení. Má sedlovou st�echu se 

sklonem 22° a krov �ešen pomocí vazník�. Objekt je situován ve m�st� Uni�ov. 

Klí�ová slova 

D�evostavba, novostavba, sedlová st�echa, bytový d�m. 

Abstract 

Object of presented dissertation is proposition of block of flats. Blockof flats is based 

on wood technology with free stages without cellar. Block of flats is designed with 22° saddle 

roof based on rafters with tie beam. Object is situated in Uni�ov, Czech Republic.  

Keywords 

Frame house, new building, saddle roof, apartment house 
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Pr�vodní zpráva 

a. Identifikace stavby 

IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY: 

 Název stavby:   Novostavba bytového domu 

Místo stavby:   Uni�ov 

 Okres:    Olomouc 

Katastrální území:  Uni�ov, 774502

Parcelní �íslo:   2075/1 

Vlastník parcely:  M�sto Uni�ov, Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

Ú�el stavby:   Obytný bytový d�m 

Charakter stavby:  Novostavba BD 

Stavební ú�ad:  Uni�ov 

IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE PROJEKTANTA: 

Zpracovatel projektové dokumentace: Eva Navarová 

Projektant:     Eva Navarová 

Adresa:     Hrubého 698 

      Uni�ov, 783 91 

IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA: 

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Josef Pokorný 

b. Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku, o 

majetkoprávních vztazích 

Pozemek se nachází vedle obytné �ásti m�sta Uni�ova. Dle územního plánu 

je tato oblast ur�ena k obytné zástavb�. Pozemek je vlastnictví m�sta Uni�ova. 

V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako zahrada. Terén je v rovin�. 

Východním sm�rem se rozprostírá zastav�ná obytná �ást m�sta a opa�ným sm�rem, 

teda na západ, jsou zahrádky a louky. 

ÚDAJE O POZEMKU: 

Parcelní �íslo:    2075/1  

Plocha stavebního pozemku:  17 867m2 

Zastav�ná plocha:   288,48m2 

Procento zastav�ní:   1,61% 
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MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: 

p.�. 2001/1 M�sto Uni�ov 

   Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

 p.�. 2085/10 M�sto Uni�ov 

   Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

p.�. 2078/2 M�sto Uni�ov 

   Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

p.�. 2003/3 M�sto Uni�ov 

   Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

c. Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Pr�zkumy z hlediska památkové pé�e, ani architektonické pr�zkumy nebyly 

požadovány. 

Byl proveden geologický pr�zkum a vyty�ení staveništ�. Z pr�zkumu byla zjišt�na na 

daném území št�rkovitá hlína (zemina). P�edpokládáme tedy geotechnickou 

kategorii, kde lze po�ítat s tabulkovými hodnotami únosnosti podloží, což v našem 

p�ípad� je Rd=0,2 Mpa. 

Stavba bude napojena na stávající zpevn�nou komunikaci. BD bude napojen 

na ve�ejný vodovod, plynovod, kanalizaci a elekt�inu z hlavní komunikace na ulici 

Nemocni�ní. Dokumentace spl
uje požadavky dot�ených orgán�.  

Na daném pozemku bylo provedeno radonové m��ení, jehož výsledkem je 

st�ední hodnota radonového rizika. 

d. Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

O�ekávají se p�ipomínky od majitel� inženýrských sítí. Výstavba spl
uje 

požadavky všech dot�ených orgán� a jejich podmínky. 

e. Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Objekt je navržen v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

Závazné p�edpisy: 

Budou dodržena ustanovení v platném zn�ní zejména: 

- Zákon �. 183/2006 Sb. – stavební zákon 

- Vyhláška �. 268/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích na výstavbu 

- Zákon �. 158/2000 Sb. – o ochran� ve�ejného zdraví 
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- Vyhláška �. 590/2002 Sb. – O technických požadavcích na vodní díla (týká se 

prodloužení vodního �ádu) 

- Na�ízení vlády �. 523/2002 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., 

kterým se stanoví podmínky  ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci 

- Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. – o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku 

a vibrací 

f. Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�

územn� plánovací informaci u staveb podle §104 odst. 1. stavebního zákona 

Navržená novostavba BD je v souladu s podmínkami regula�ního a územního 

plánu obce Uni�ov, okres Olomouc.  

g. V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná 

opat�ení v dot�eném území 

Na objekt je zpracována požární zpráva, která stanoví požadavky na požární 

bezpe�nost. Novostavba samostatn� stojícího bytového domu neovlivní okolní 

zástavbu. V souvislosti ze stavbou lze p�edpokládat do�asné zvýšení hlu�nosti a 

prašnosti v bezprost�ední blízkosti objektu a také zvýšenou dopravní zát�ž na 

p�íjezdových komunikacích. Bude spln�no na�ízení vlády �.148/2006 Sb. O ochran�

zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 

h. P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

P�edpokládané zahájení stavby: 2/2014 

P�edpokládané ukon�ení stavby: 10/2014 

Popis výstavby: provedení zemních prací, provedení základ�, umíst�ní 

d�ev�ných prvk� tvo�ících rámovou konstrukci 1NP, provedení strop�, realizace 2NP 

a položení strop�, realizace 3NP, položení stropní konstrukce nad 3NP, nakonec 

provedení st�ešní konstrukce a zateplení obvodových st�n. Zárove
 bude provedena 

instalace a napojení vnit�ních rozvod� a následné dokon�ovací práce.  

Postup výstavby bude spln�n dle norem �SN a p�edpis�.  

i. Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prost�edí a ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše  budovy  

bytové �i  nebytové v m2,  a o po�tu byt� v budovách bytových a nebytových 

ÚDAJE O OBJEKTU: 

Ú�el stavby:    Obytný bytový d�m 
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Charakter stavby:   Novostavba BD 

Plocha stavebního pozemku: 17 867m2 

Zastav�ná plocha:   288,48m2 

Procento zastav�ní:   1,61% 

Obestav�ný prostor:   2 716m3

Kategorie byt�:   1+KK, 2+KK, 3+KK

V prvotní fázi jsem p�emýšlela o návrhu bytového domu. Poté jsem se rozhodla, že 

bych cht�la vyzkoušet nezd�ný systém a proto jsem zvolila d�evostavbu. Jelikož se jedná o 

m�j první návrh d�evostavby, snažila jsem si ur�it základní pravidla, která jsou v první fázi 

d�ležitá. S postupem �asu jsem dopl
ovala informace, které jsem získala jak na 

konzultacích, tak i v odborné firm� a na stavbách.  

Studie se oproti stavební �ásti liší v modulovém rozvržení, up�esn�ním skladem a 

výšek. Dispozice se nezm�nila. 
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- �SN 73 0873:2003 – Požární bezpe�nost staveb – Zásobování požární vodou 

- �SN 73 0833:2010 – Požární bezpe�nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

- �SN 01 3420:2004 – Výkresy pozemních staveb 

- �SN 73 4301:2004 – Obytné budovy 

- �SN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

- �SN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silni�ních vozidel 
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Seznam použitých zkratek a symbol�

EN  Evropská norma 

�SN   �eská státní norma 

NP  Nadzemní podlaží 

PD  Projektová dokumentace 

SO  Stavební objekt 

NN  Nízké nap�tí 

HUP  Hlavní uzáv�r plynu 

PVC  Polyvinylchlorid 

K-CE  Konstrukce 

TI  Tepelná izolace 

HI  Hydroizolace 

EPS  Expandovaný polystyren 

XPS  Extrudovaný polystyren 

PUR p�na Polyuretanová p�na 

TMF  Termofasáda 
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ÚVOD – HRUBÁ STAVBA RD NOVA 

Obvodové st�ny (os), st�ední nosné st�ny (SNS) a p�í�ky p�ízemí. 

P�ed zahájením p�epravních prací (stavbyvedoucí, p�edák, montážní �eta, zástupce) 

osobn� p�ekontroluje zajišt�ní staveništ� po stránce BaHP, p�ekrytí prostup�

(stavbyvedoucí, p�edák, montážní �eta, zástupce), schodišt� a zábradlí k suterénu v p�ípad�

podsklepeného domu, umíst�ní žeb�ík� pro výstup a sestup na plochy p�epravních náv�s�. 

Pokud je základová deska více jak 1,5m nad úrovní okolního terénu, musí se nap�ed postavit 

lešení kolem celé základové desky, do úrovn� základové desky. Stavba lešení pokra�uje 

v pr�b�hu stavby tak, aby z n�j byla možná montáž dalších pater. Pokud nebude 

z jakýchkoliv p�í�in lešení kolem celého domu, nebo lešení nebude p�evzaté, musí se použít 

kolektivní ochrana. Pokud se na jakékoli dokon�ené �ásti lešení za�ne pracovat, musí být 

proveden zápis o kontrole a p�evzetí lešení do stavebního deníku. Kolektivní ochranu tvo�í 8 

kus� železných ty�í a ochranná sí�. 

1. ST�NA 

1.1 Vyty�ení a výškové vyrovnání st�n – vyty�ení OS na základové desce je dáno 

h�ebíky v základové desce a ur�uje vnit�ní spoj st�n (spoj Fermacellu ne SDK), 

spoj SNS a OS. Sou�ástí dodávky odb�ratele je základová deska s vyty�enými 

h�ebíky. P�ed zahájením montáže je nutné p�em��it pravoúhlost vyty�ení 

(úhlop�í�ky) a rozm�ry vyty�ení! 

1.2 Pro orientaci umíst�ní st�n po položení je nutné pomocí š	�ry provést orýsování 

(vyty�ení) st�n. Mezi h�ebíky natáhnout š	�ru, p�iložit vodní váhu nebo pravítko a 

z vnit�ní strany domu provést orýsování tak, aby rysky byly viditelné i po položení 

hydroizola�ní fólie. 

1.3 P�ed usazením všech st�n a p�í�ek p�ízemí položit pod n� na základovou desku 

pás hydroizola�ní fólie. Fólii proti odfouknutí p�ilepit místn� k základové desce 

nap�. penetrací Flaedendicht, ve spojích slepit Al páskou. 

1.4 Po orýsování obvodových st�n a položení izolace pod místa, kde budou usazeny 

obvodové st�ny, položit v rozích základové desky kovové podložky o rozm�ru 

50*100mm tl.1 a 5mm podle kuli�kového plánu. 

1.5 Mezi h�ebíky, na tyto podložky, natáhnout provázek. Zkontrolovat pomocí 

vodováhy rovinu provázku, p�ípadn� provést p�idání nebo ubrání podložek tak, 

aby provázek byl v rovin� podle vodováhy a všechny st�ny m�ly jednu rovinu. 

1.6 Podle tohoto provázku provést podložení v míst� kotev, hranol� a hlavn�

v místech, kde jsou podp�rné sloupky pozednic, podložkami pozic. 100*170 

v míst� nosných sloup� a podložkami 50*100 v místech nosných hranol� st�n a 

kotev. 
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1.7 Mezi podložky a  rovin�, kterou ur�uje natažený provázek, vylít cementovou sm�s 

MCZ-1 (cementová suchá maltová sm�s). Pom�r rozmíchání s vodou, návod na 

zpracování, teplotní rozsah použití a doba zpracovatelnosti jsou uvedeny na 

každém obalu této malty. 

1.8 Na takto p�ipravený pás je možné ukládat obvodové st�ny. 

1.9 Vždy po uložení jednotlivé st�ny zkontrolovat na horním pasu st�ny vodorovnou 

rovinu pomocí vodní váhy. 

1.10 Vyrovnání Os, SNS a p�í�ek – objektu. Výškové vyrovnání objektu je 

provedeno na kovové podložky o rozm�ru 50*100mm tl.1 a 5mm, umíst�né pod 

každým modulovým sloupkem, krajovými sloupky dve�ních a okenních vým�n a 

spoji nosných st�n. P�í�ky p�ízemí jsou podloženy v míst� konc� p�í�ek a kraj�

otvor�. V míst� konc� p�í�ek se nepokládají, pokud vzdálenost kraje otvoru od 

konce p�í�ky je 600mm. Dále se podepírají pod stojkami v max. vzdálenosti 

1200mm. Nosné vým�ny pro vaznice, tj.  podp�ry vaznice ve štítových st�nách, 

pop�. vnit�ních st�nách, ozna�ené na VMS zna�kami 1010-04, 1313-02 jsou 

podloženy podkladními plechy 100*170mm (tl.1 a 5mm). Tyto vým�ny jsou 

zna�eny ve VMS symbolem dle obr.1. Solo stojící podp�ra vaznice (voln� stojící 

sloup) a podhledová hrázd�ná konstrukce („FACHWERK”), nahrazující podp�ru 

vaznice ve štítových st�nách. Voln� stojící sloup o pr��ezu 180*180mm je usazen 

t�sn� p�ed položením stropu p�ízemí a jeho podložení je provedeno tak, aby se 

pevn� opíral o strop. 

1.11 Pokud p�i montáži dojde k posunutí st�n, je nutné zkontrolovat výšku st�n, 

usazení podložek a provést p�ípadné opravy podložení a podmazání. 

1.12 Nespot�ebovaná namíchaná malta nesmí být vyhozena do kanálu, do odpadu 

WC, do p�ilehlé vodote�e ani do deš�ové kanalizace. Obaly od spot�ebovaných 

materiál� musí být vyhozeny do p�istavených kontejner� ur�ených pro odpad. 

1.12.1 Bezpe�nost a hygiena práce pro MCZ-1. P�i práci použít ochranné 

rukavice, p�i rozmíchání použít ochranné brýle. P�i práci nejíst, nepít a 

nekou�it. P�i zasažení o�í vymýt proudem �isté vody a hned konzultovat 

s o�ním léka�em. 

1.13 Podle výrobn� montážních sestav VMS za�ít s montáží obvodových st�n. 

�íselné ozna�ení na VMS stanovuje po�adí montáže. 

1.14 Zav�šování jednotlivých stavebních a konstruk�ních dílc� na je�áb a jejich 

p�esun na místo zabudování �ídí mimo jiné Sm�rnicí – Systém bezpe�né práce 

pro je�ábovou dopravu pro pracovišt� montážní závod. 

1.15 P�i zvedání a ukládání dílu na spodní stavbu musí být pracovníci v bezpe�né 

vzdálenosti. Teprve po ustálení stavebního dílu je možné a to z obou �el, nikde 
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ne z vnit�ní nebo vn�jší plochy stavebního dílu další manipulace a provedení 

kone�ného usazení. 

1.16 Stavební díl p�emístit autoje�ábem do výšky 1,5m nad základovou desku a 

ustálit jeho pohyb. Dva pracovníci zajiš�ují stabilitu stavebního dílu a další 

pracovníci odstraní pomocí kladiv p�epravní pásek ze spodního pasu dílu. Pozor 

na protržení parozábrany, tuto stáhnout sm�rem dovnit� domu. Pouze u 

vchodových dve�í je umíst�na i izolace pod TMF, tuto vytáhnout sm�rem ven 

z domu a nechat pro možné napojení izolace zákazníka. Zajistit ochranu 

znehodnocení této izolace v.�. 914260. 

1.17 Po odstran�ní Fermacell pásku provést podle nazna�ení z výroby pro�ezání 

spodního pasu pro jednotlivé prostupy. Tato místa vždy ošet�it p�ípravkem pro 

napoušt�ní DIFUSIT. Toto provád�t se zvýšenou opatrností a za použití 

ochranných prost�edk� (brýle, aj., …). 

1.18 Po pro�ezání prostup� osadit na st�ny izola�ní fólii pomocí sponek – jedná se 

o st�ny a Fachwerky, kde není fólie položena na základové desce. 

1.19 Po usazení a vyrovnání stavebního dílce provést zav�trování pomocí 

zav�trovacích vzp�r. Pro umožn�ní posuvu nebo zvednutí st�n jsou ve spodním 

pasu montážní mezery pro vložení ru�ního pá�idla – sochoru. 

1.19.1 Zajišt�ní vzp�r – vzp�ru položenou spodním koncem (patkou) na 

základovou desku ( nebo strop p�ízemí), v míst� sloupku obvodové st�ny, 

postavenou kolmo k základové desce p�ibijeme 4ks ocelovými h�ebíky do 

základové desky, ve vzdálenosti cca 1,5m od obvodové st�ny, tak aby se 

dala sklopit sm�rem k obvodové st�n�. 

1.19.2 Takto p�ibitou vzp�ru sklopíme sm�rem k nahrubo usazené obvodové 

st�n� a p�ivrutujeme min 4ks vruty 5*60 do sloupku min ší�ky profilu 

60mm. 

1.19.3 Usazení obvodové st�ny do roviny podle vodováhy provedeme pomocí 

takto uchycených vzp�r, které jsou šroubovit� stavitelné. 

1.19.4 Stejným zp�sobem postupujeme i v p�ípad� usazování štít�. S tím 

rozdílem, že na uchycení spodních konc� vzp�r (patek) použijeme 4ks 

vrut� 4*60, kterými uchytíme vzp�ru do palkeny stropu p�ízemí. 

Závazné: Pro st�nu kratší 12 modul� (7,2m) musí být použity dv� vzp�ry. 

Pro st�nu delší 12 modul� musí být použity 3 vzp�ry. 

1.20 P�i navád�ní dalších stavebních dílc� na spojovací šrouby, navád�cí hranoly 

nebo stropní zámky, musí pracovník provád�jící p�ípadné vyrovnání spoj. 

sou�ástí (pro možnost volného nasunutí dílce p�es montážní otvory), použít vždy 
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ná�adí (kladivo, klešt�, …) v žádném p�ípad� nesmí vyrovnání spojovacích 

sou�ástí provád�t rukou! 

1.20.1 Stavební dílec musí být po celou dobu usazování i montáže zav�trovacích 

vzp�r zav�šen na záv�su je�ábu. Pokyn k uvoln�ní stavebního dílce 

z je�ábu vydává vedoucí základní �ety, na jeho základ� se vydávají 

pokyny je�ábníkovi k uvoln�ní st�ny po �ádném zav�trování. Pokyn smí 

vydávat pouze kvalifikovaný pracovník s platným vaza�ským pr�kazem. 

1.20.2 Uvoln�ní vázacího prost�edku provést z dvouramenného žeb�íku. P�ed 

použitím p�ekontrolovat, vadný nepoužívat, vy�adit – viz.kontrola žeb�ík�

v �ervené knize. Uvoln�ní provést pouze na základ� pokynu vedoucího 

montážní �ety – stavbyvedoucím. 

1.20.3 Zav�trování vzp�ry stavebních dílc� se mohou demontovat až po �ádném 

zav�trování a napojení jednotlivých stavebních dílc�. 

1.20.4 OS spojovat dle VMS podle detailu 914235 ze složky detail� „MA
UR”, 

Po postavení OS zavést p�edvrtanými otvory v oplášt�ní st�ny 

spojovacími šrouby (5 kusy). Odstranit ochranný pásek kau�ukové pásky 

ve spoji st�n. Citlivou manipulaci je�ábu a ru�ním navád�ním ob� strany 

sesadit na doraz. Následuje dotažení prost�edního šroubu. Provést kolmo 

vyrovnávání st�ny, kontrolu výšky dvou spolu sousedících st�n a úplné 

dotažení spoje. St�nu zajistit podle bodu 1.19 (zav�trovat). 

1.20.5 Po umožn�ní posuvu nebo zvednutí st�n jsou  ve spodním pasu montážní 

mezery pro vložení ru�ního pá�idla – sochoru. Pomocí tohoto pá�idla 

provád�t drobné posuny a zvedání pro dodate�né vyrovnání stavebních 

dílc�. Dbát zvýšenou opatrnost p�i posunování a podkládání dílc�. 

1.20.6 Napojení parozábran – modrá fólie – je uvedeno ve složce výkres�. 

1.20.7 Spojení OS se SNS a SNS s vnit�ními p�í�kami speciálními vruty délky dle 

VMS. Vzájemné spojení vnit�ních p�í�ek speciálními vruty dle VMS. 

Provedení všech spoj� je vždy uvedeno na VMS p�ízemí v po�tu 5ks. 

1.20.8 Technologické a bezpe�nostní zásady uvedené v p�edešlých bodech se 

musí dodržovat po celou dobu montáže. 

1.20.9 Pohledové hrázd�né st�ny p�ízemí („FACHWERK”) – pohledová 

nepláš�ovaná st�na. P�ed usazením „FACHWERKU” pod n�j položit pás 

hydroizola�ní fólie nebo p�isponkovat na spodní hranol, tak aby bylo 

možné tuto izolaci spojit s izolací podlahy. 

1.20.10 Pozor!Všechna místa kde je použita podložka 100*170mm jsou 

statické body a musí být vždy podloženy bez v�lí! 

1.20.11 Symbol nosné podpory vaznice (plný obdélník nebo �tverec) 
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Obr. Ukázka ze stavby RD 

Obr. Ukázka ze stavby RD 

Takto postupovat p�i usazování všech ostatních st�n. P�ed spojením st�n 

provést výškové porovnání spojovacích st�n, v p�ípad� rozlišných výšek 

horních pas� vypodložit do roviny. 

2. VCHODOVÉ DVE�E 

2.1 P�ed dalšími pracemi nebo v soub�hu s nimi je nutné vysadit provizorn� usazené 

vchodové dve�e a v pr�b�hu stavby, nejpozd�ji p�ed koncem pracovní doby 

provést jejich montáž. Úplná fixace pomocí montážní p�ny se provádí po montáži 

st�ešní krytiny. Kování vchodových dve�í je umíst�no na aut� se spojovacím 

materiálem v pytli s kováním oken, sololitovými podložkami a ložnými listy. 

Montáž do mont. otvoru ší�e 1090mm dle v.�. 918731, detaily J19,J20. 
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Obr.  Ukázka ze stavby RD 

3. KONTROLA ROZM�R�, VYROVNÁNÍ P�Í�EK A OBVODOVÝCH ST�N 

3.1 Po dokon�ení hrubé stavby p�ízemí je nutné, aby pracovníci základní �ety 

provedli kontrolu rozm�r�, vyrovnání p�í�ek a obvodových st�n. Pásmem nutno 

p�ekontrolovat p�esnou úhlop�í�ku p�dorysu domu. Pro umožn�ní posuvu, nebo 

zvednutí st�n jsou ve spodním pasu montážní mezery pro vložení ru�ního pá�idla 

– sochoru. 

3.1.1 Kolem celého domu z vn�jší strany natáhnout š	�ru a podle ní srovnat do 

roviny obvodové st�ny. Vyrovnání provést pomocí železných sochor� a 

kladiv. Sochor zapá�it do montážní mezery ve spodní �ásti st�ny a st�nu 

vyhnout podle natažené š	�ry. Po vyrovnání jednotlivých st�n je nutné 

tyto st�ny zajistit d�ev�nými klíny pod spodní pasy a následn� ukotvit. 

Zkontrolovat kolmost st�n – horizontáln� a vertikáln�. 

3.2 Po vyrovnání a ukotvení obvodových st�n provést kontrolu rozm�r� jednotlivých 

místností, kolmost a svislost vnit�ních st�n a zajišt�ní pomocí klínk�. 

3.2.1 Upevn�ní st�n k základové desce – po výškovém a stranovém vyrovnání 

st�n je upevnit do základové desky podle zna�ek kotvení uvedených na 

VMS. Zna�ka kotvení (plný trojúhelník): použít BMF profil KR 285L- osadit 

na st�ed hranolu. P�ipojení na st�nu – 9ks konvexní h�ebík, 4*60, 

rozmíst�ní h�ebík� viz detail A23. P�ipojení na základovou desku – 1ks 

kotva-viz detail A23. P�edvrtání kotvy se provádí SDK vrtákem 

s pr�m�rem 12 mm. 

4. UPEVN�NÍ SLOUP�, PODP�R VAZNIC, FACHWERK�

4.1 Voln� stojící podp�ru vaznice (sloup) o rozm�ru 180*180mm p�ipevnit do 

základové desky pomocí 4ks BMF, umíst�ných ze všech �ty� stran sloupu. Pod 

sloupem na základovou desku položit PE fólii 400*400mm. 
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4.2 Podhledová hrázd�ná st�ny, která nahrazuje podp�ru vaznice je na volném konci 

upevn�na do základové desky pomocí 1ks BMF. 

4.3 BMF 60*60*2*40. 

4.4 P�ipojení na sloup konvexními h�ebíky 2ks 4*40. 

4.5 P�ipojení na základovou desku ocelovými h�ebíky 2ks P8*62 

4.6 Voln� stojící sloup je ke stropu fixován po obvod� p�ibitou latí 30*60mm h�ebíky 

2,8*65mm. Rozmíst�ní h�ebík� viz detail B. 

4.7 „Fachwerk”, nahrazující podp�ru sloupu je na volném konci uchycen do podhledu 

stropu p�ízemí h�ebíky 2,8*65mm (5ks) zajiš�ující la� 30*100mm, která 

„Fachwerk” p�e�nívá do volného prostoru cca 300mm. 

4.8 Podmazání domu, zabetonování prostup� a otvor�. Pokud vznikne p�i položení 

st�ny na základovou desku spára, provést podmazání domu, provád�t po celé 

ploše st�n – spáru mezi izola�ní fólii a podkladní latí celou vyplnit. Pro podmazání 

použít p�edepsanou sm�s MCZ – 1. Dále je nutno u všech podsklepených dom�

zabetonovat veškeré prostupy ÚT a ZTI v základové desce a všechny otvory pro 

patky nosných sloup� u všech dom�. Op�t použít MCZ - 1 – spot�eba cca 4kg na 

prostup (otvor). 

4.9 B�hem rovnání a podmazávání domu probíhá vykládka strop� za ú�asti �idi�e 

tak, aby bylo možné po vyrovnání a ukotvení domu pokra�ovat v montáži strop�. 

Stropy ukládat na volné prostranství s ohledem na pot�ebu p�ednosti usazování 

jednotlivých element� podle klade�ského plánu strop� – za�íná se krajními- 

štítovými. 

5. MONTÁŽ SCHODIŠT� RD 

Obr. Ukázka ze stavby RD 

5.1 Nat�ít všechny spodní �ásti schodišt� do výšky 10cm, které p�ijdou do styku se 

základovou deskou penetrací Flädendicht, která je ur�ena do koupelen. 
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5.2 Montáž schodišt� provést dle výkresu dodaného sou�asn� se schodišt�m. 

Schodišt� po montáži a vyrovnání st�n a p�ed montáží schodiš�ového stropního 

panelu pomocí autoje�ábu a textilních pás� usadit do schodiš�ového prostoru na 

podlahovou PVC fólii – dle pot�eby odstranit ze schodišt� nap�ed ochrannou 

smrš�ovací fólii a hobru. Hobru a nášlapné gumové stupn� ponechat na schodišti 

kv�li mechanickému poškození. U dom� NS, Makron provést nejd�íve usazení 

podesty podle výkres� v montážní složce. 

5.3 Po vyrovnání schodišt� provizorn� podep�ít a zajistit pomocí latí tak, aby jej bylo 

možno bezpe�n� používat. Pozor – mezi schodišt�m a obvodovými st�nami musí 

být namontován sádrokarton. 

5.4 P�i kone�ném vyrovnání schodišt� dbát na to, aby bylo zam��ení výšky 

provedeno podle tlouš�ky hobry dodané na staveništ� (hobra je jak 15,. Tak 

12,5mm), dále k t�mto 4ks hobry p�ipo�íst 2x petex, 1x dílec Fermacell+tlouš�ku 

krytiny. 

5.5 V pr�b�hu montáže, po obložení st�n sádrokartonem a po kone�ném vyrovnání 

schodišt� p�es bo�nice p�ipevnit do obvodových st�n 6-ti ks vruty 8*120 

s podložkou pr�m�ru 9mm. P�ed p�ipevn�ním schodišt� je nutné dle výkresu 

provést p�edvrtání v míst� hranol� st�n – v bo�nicích i do hranolu vrtákem 

pr�m�ru 5mm. Sou�asn� provést i zahloubení slovníkem pr�m�ru 25mm pro 

d�ev�nou zátku, kterou budou p�ekryty vruty. 

5.6 Montáž galerie a mezipodesty, p�í�lí a madel provést dle jednotlivých detail�

p�iloženého výkresu schodišt�. Galerii montovat postupn� od spodu. Použitý 

spojovací materiál je uveden na výkrese v jednotlivých detailech. P�í�le galerie a 

mezipodesty délkov� pravit p�i montáži. Všechny p�í�le osadit voln�, nelepit ani 

netmelit. Montáž provést až po malování. 

5.7 Schodišt� bude na stavbu vždy dodáno v celku bez zábradlí (zábradlí s galerií 

montovat p�i dokon�ovacích pracích), pouze ojedin�le m�že být expedováno ze 

dvou díl�. V tomto p�ípad� nap�ed autoje�ábem do schodiš�ového prostoru usadit 

spodní díl schodišt� a pomocí autoje�ábu jej vyzvednout nad úrove	 strop� tak 

vysoko, aby mohl být p�ipevn�n druhý díl schodišt�. V této poloze spodní díl 

schodišt� pomocí latí zafixovat. Autoje�ábem nasunout na spodní díl schodišt� ( 

do sloupku �.3) druhý díl schodišt� a spojit 4ks vruty 6*100 (p�edvrtanými 5mm) 

Zkompletované schodišt� autoje�ábem spustit a usadit do schodiš�ového 

prostoru. Dále viz. p�edcházející odstavce. 

Pozn. Veškerý spojovací materiál i d�ev�né zátky jsou sou�ástí dodávky 

schodišt�. 
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6. STROPNÍ PANELY P�ÍZEMÍ 

Obr.  Ukázka ze stavby RD 

Obr.  Ukázka ze stavby RD 

Obr.  Ukázka ze stavby RD 

6.1 P�ed pokládkou stropních element� uložit do jednotlivých místností rovnom�rn�

materiál pro dokon�ovací práce. Materiál uložit, tak aby nemohlo dojít k jeho 

sesunutí a aby kolem st�n byl volný prostor nejmén� 0,6m. Ukládání materiálu se 
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�ídí mimo jiné vyhláškou �.324 O bezpe�nosti práce p�i stavebních pracích, �ást 

�tvrtá §15, §16 – skladování. 

6.2 P�ed pokládkou stropních element� nanést na horní pasy obvodových st�n tmel 

Kvadrobutyl. 

6.3 Na vnit�ní nosné st�ny na horní pas osadit ve dvou �adách la� 30*60 a p�ichytit 

h�ebíky 2,8*65 k pasu p�í�ky. 

6.4 Stropní elementy p�ízemí osazovat dle schéma kladení stropních element�

p�ízemí, který je sou�ástí každé zakázky. Jsou vždy pokládány s minimáln�

jednou distan�ní mezerou širokou jeden stropní modul. 

6.5 Stropní elementy jsou uvázány na plát�né vázací pevnostní popruhy, které 

nahradily kovové hákové vazáky. 

6.6 Štítový stropní element usadit na štítovou st�nu tak, aby vn�jší hrana štítového 

elementu lícovala z vn�jší hranou horního pasu štítové st�ny. Na p�ední a zadní 

OS usadit strop rozm��ením stejn� na ob� dv� strany. Pozor – štítový stropní 

element nesmí z d�vodu montáže atikových díl� a následné bezespárové TMF na 

štítové stran� v žádném p�ípad� p�esahovat p�es horní pas st�ny p�ízemí. Detaily 

B v montážní dokumentaci. Schodiš�ový stropní element – usadit dle p�edchozího 

rozm��ení modul�. 

6.7 Vnit�ní stropní elementy se spojují se štítovými stropními elementy dle 

klade�ského plánu stropních element�. Spojovací materiál  - šrouby M12, 

ozubené hmoždíky, podložky a matice M12. 

6.8 Na stropní element s p�edvrtanými otvory pro šrouby M12 natlouct pomocí 

natloukacího p�ípravku ozubené hmoždíky – viz. klade�ský plán strop�.  

6.9 Vnit�ní stropní element usadit ke štítovému stropnímu elementu na vzdálenost 

cca 20mm (háky lan zavést zevnit� stropu), v nadhledech stropu demontovat DTD 

kryty. Všechny DTD kryty po spojení strop� p�ipevnit h�ebíky 2,8*65mm 

v minimální rozte�i 100mm. 

6.10 Oba stropní elementy ze strany podhled� podep�ít pod první dvojicí 

šroubovaných spoj� s hmoždíky tak, aby stropní podhledy byly v rovin�. 

K podep�ení použít 2ks hranol� 60*80*2660 – tyto pozd�ji použít jako vzp�ry do 

mezery mezi stropy. 

6.11 Do druhého otvoru od OS nasunout stahovák a stropy stáhnout na doraz 

k sob�. 

6.12 Rohovou vrta�kou vyvrtat otvor s pr�m�rem 12mm v 1. a 3. Stahovacím 

otvoru. Svrtání pro první šroub u OS se provádí ze strany obvodové st�ny. 

6.13 Sešroubovat první spoj (v�etn� montáže t�menu) u OS – šroub, matice a 

podložky dle zna�ek na klade�ském plánu strop�.  
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6.14 Uvolnit stahovák, p�esunout jej do t�etího otvoru od OS a znovu stropy 

stáhnout na doraz. 

6.15 Provrtat otvor s pr�m�rem 12mm v druhém otvoru a osadit šroub s maticí a 

�tvercovými podložkami. 

6.16 Uvolnit stahovák a doplnit šroub do t�etího otvoru. 

6.17 Stejným zp�sobem provést spojení strop� od druhé OS. 

6.18 Upevn�ní strop� p�ízemí k OS a VNS. 

6.18.1 Spojení stropního elementu štítového OS štítovou provést p�es p�edvrtané 

otvory (p�edvrtáno ve výrob�) p�edepsanými speciálními vruty. Viz. detaily 

B. 

6.18.2 Spojení stropních element� s VNS rovn�ž p�edepsanými vruty. Není-li 

p�edvrtání provedeno z výroby,nejd�íve je nutné na stropní elementy 

orýsovat osu VNS. Dle orýsování a s pomocí vrtacího p�ípravku vrtákem 

s pr�m�rem 6mm délky cca 300mm provést p�edvrtání do každého 

modulového nosníku tl. 80mm stropnho elementu – stropu vrtat na st�ed 

nosníku. 

6.18.3 P�ibití �el stropních element� provést p�es rozp�rku palken stropu do 

p�ední a zadní (vchodové a terasové) OS h�ebíky 2,8*65mm – vždy 4ks 

v každém poli mezi žebry strop�. 

6.19 Dopln�ní mezery mezi stropními elementy 

6.19.1 Doplnit na spodní stranu lat� 30*60mm h�ebíky 2,8*60mm pro p�ichycení 

podhledového SDK. 

6.19.2 Vložit vzp�ry do mezer mezi stropy – viz. schéma kladení stropních 

element� a zafixovat h�ebíky 2,8*65mm do nosníku strop� – maximální 

vzdálenost vzp�r od sebe je 2350mm. 

6.19.3 Stropní pole vyplnit minerální izolací ORSIL tlouš�ky 120mm. Od konec 

stropní odhledové DTD doplnit izolaci do výše 240mm cca 300mm. 

V p�ípad� domu bez podkroví doplnit tuto izolaci v celém poli na výšku 

240mm. 

6.19.4 Mezeru zaklopit nadhledy z DTD – p�ibít h�abíky 2,8*65mm v rozte�i min. 

100m. 

7. USAZENÍ SLOUPU ZÁDVE�Í P�ED VSTUPEM DO OBJEKTU 

7.1 Hranol 120*120, vložený do �ela stropního elementu, vysunout ze stropu tak, aby 

jeho vn�jší hrana byla cca 5 až 10mm dovnit� od vn�jší hrany zvyšujícího hranolu 

100*9émm OS. Upevn�ní se p�es podhled h�ebíky 2,8*65mm á 4ks v každém 

modulu. 
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7.2 Sloup o rozm�ru 160*160mm je usazen spodní stranou na stav�cí šroub dle 

detailu N76. V horní �ásti je usazen tak, že n štítové stran� p�esahuje krajní 

nosník štítového elementu o 10mm (je v rovin� se zvyšujícími hranoly 100*90 na 

OSŠ). Na p�ední stran� lícuje s vn�jší hranou zvyšujících hranol� 100*90mm 

obvodových st�n p�ízemí.

7.3 Upevn�ní sloupu ke stropu pomocí BMF 60*60*2,5*100 a konvexních h�ebíky 

4*60 (á 4+4ks). BMF profily jsou na obou vnit�ních stranách á 1ks a do stropu 

jsou uchyceny v míst� hranolu 120*120mm a krajového nosníku štítovýho 

elementu – viz.detail montáže sloupu podhledu zádve�í v �.918739 obr.�.3.

8. MONTÁŽ PODKROVÍ 

8.1 Usazení navád�cích hranol� 120*60mm na stropy p�ízemí. 

8.2 Na stropní elementy se po celém vn�jším obvodu mimo rizalit a arký� p�ichytí 

sponami 10mm á 600mm pás difúzní fólie TYVEK o ší�i 750mm tak, aby jeho 

spodní strana kon�ila  p�li lat� 30*100 (rošt pro SDK). Fólii po celém obvod�

p�ilepit samolepící páskou RAWAGO (TYVEK) k hornímu pasu obvodových st�n 

– viz.detail E74,75. 

Obr. Ukázka ze stavby RD 

8.3 Po celém obvod� strop� mimo rizalit a arký� (viz. výkres kladení pas� podkroví) 

se upevní h�ebíky 5,6*140mm hranol 120*60mm s úkosy. 

8.4 Hranol se na stropy vloží tak, aby vn�jší hrana hranolu byla v rovin� s vn�jší 

hranou horních pas� obvodových st�n p�ízemí. 

8.5 Mezi sousedními pasy musí z�stat mezera 15mm. 

8.6 Pasy p�ipevnit k strop�m 2ks h�ebík� 5,6*140mm co 50mm na štítovou stranu. Na 

zbylé strany 2ks h�ebík� 5,6*140mm co 600mm na stropní palkenu. 

8.7 Difúzní fólii Tyvek ohnout na takto p�ipevn�ný navád�cí hranol viz.detail E74,75 a 

p�ipevni sponami 10mm. 
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9. ŠTÍTY- USAZOVAT SYMETRICKY K PODÉLNÉ OSE OBJEKTU

9.1 P�ed usazením štítového panelu provést odlepení ochranné fólie z oboustranné 

pasky nalepené výrobou na parozábranní fólii z vnit�ní strany štítu. Ta se po 

usazení p�ilepí k difúzní fólii Tyvek. 

9.2 Na hranol 120*60mm s úkosem osadit spodní �ást štítu a zav�trovat 2ks vzp�r, 

viz. 9.1.1.8. 

9.3 Štít p�itáhnout k pasu 8ks speciálních vrut� délky 140m podle detail� B. 

9.4 Štít p�ipevnit ke hranolu 120*60mm strojními h�ebíky 2,8*65mm á 80mm p�es 

Fermacell z vnit�ní strany. To provést po montáži st�ešní krytiny. 

9.5 D�lený štít se usazuje tak, aby navazoval na 3.�ást OS rizalitu. 

9.6 Na stropu p�ízemí spojit oba t�etí díly rizalitu vruty Rapid. 

9.7 St�ny rizalitu nasadit na díly rizalitu p�ízemí a zafixovat je p�es Fermacell do 

horních pas� spodních díl� h�ebíky strjnímin2,8*65mm. 

9.8 Štíty zav�trovat vyrovnat a spojit vruty Rapid k rizalitu. 

9.9 �ásti štítu i t�etí �ást OS rizalitu p�ipevnit na hranol 120*60mm (u rizalitu na 

druhou �ást OS) strojními h�abíky 2,8*65m á 80mm p�es Fermacell z obou stran. 

Parozábrana viz.detail E. 

Obr. Ukázka ze stavby RD 

10. OBVODOVÁ ST�NA PODKROVÍ – MONTÁŽ ST�NY ZA�ÍNÁ VŽDY OD ŠTÍT�

10.1 OS nasunout na hranol 120*60mm s úkosem tak, aby TMF st�ny a štítu 

lícovala. 

10.2 Spoj st�ny a štítu provést podle VMS do p�edvrtaných otvor� v TMF. 

10.3 OS podkroví obsahuje vždy alespo	 jeden „pohyblivý spoj” tzv., že se skládá 

nejmén� ze dvou �ástí v mezimodulovém prostoru (nesmí být pod krokví). 

10.4 OS podkroví p�ipevnit do zvyšujícího hranolu 120*60mm s úkosy strojními 

h�ebíky 2,8*65mm á 80mm z vnit�ní strany. Viz detail B. 
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10.5 Štít nad OS p�ední (zadní). Je usazen a p�ipevn�n do hranolu 120*60mm 

s úkosem shodn� jako OS podkroví. Spojení s OS je provedeno speciálními vruty 

délky dle VMS. 

11. VNIT�NÍ ST�NY A P�Í�KY PODKROVÍ 

11.1 Spoje vnit�ních st�n a p�í�ek podkroví mezi sebou k OS podkroví jsou shodné 

s typy spoj� v p�ízemí. 

12. ŠTÍTÍ S RIZALITEM 

12.1 Špi�ku štítu osadit na vodící hranol 120*60mm (který je osazen na stropní 

panel podkroví ve svislé rovin� s horním pasem štítu) p�ipevnit striojními h�ebíky 

2,8*65mm k hranolu p�es Fermacell z vnit�ní strany + p�išroubovat 4ks Rapid do 

hranolu. 

13. STROPY PODKROVÍ 

13.1 Stropní podkroví usazovat podle klade�ského plánu. 

13.2  Stropní elementy uvázat na plát�né vázací pevnostní popruhy nahrazující 

kovové hákové vazáky. 

13.3 Strop p�ipevnit ke štít�m h�ebíky. Viz detail B. 

Obr. Ukázka ze stavby RD 

  

13.4 Druhý strop dorazit k prvnímu na styk. 

13.5 Stropy jsou usazeny a spojeny podle výkres� kladení strop�. 

14. ŠIKMÉ PODKROVÍ 

14.1 Šikmé stropy usadit dle detailu C7 „Osazení šikmého stropu podkroví” spodní 

drážkou na vnit�ní hranu OS podkroví. Umíst�ní jednotlivých šikmých strop� je 
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uvedeno na klade�ském výkrese strop� podkroví. Šikmé stropy podkroví dorážet 

jeden ke druhému. 

14.2 Uchycení do OS podkroví i do držáku šikmého stropu je h�ebíky 4*110mm á 

100mm. Do OS jsou h�ebíky p�ibíjeny šikmo, do držáku kolmo k rámu šikmého 

stropu. 

14.3 Je-li konec šikmého stropu podep�en p�í�kou, p�ibije se do šikmého horního 

pasu p�í�ky h�ebíky *110mm á 300mm. 

14.4 Vznikne-li mezera mezi sousedními šikmými stropy, nutno tuto mezeru vyplnit 

izolací Isover. Pokud je mezera menší, vyp�nit tuto mezeru PUR montážní p�nou. 

15. PODP�RY VAZNIC V PODKROVÍ 

15.1 Na podp�ry vaznic pro podkroví na rozší�enou horní �ást upevnit a p�ibít BMF 

plechy dle v.�.918736, 918737. Plechy upevnit tak, aby byly po osazení 

rovnob�žné z vaznicemi. 

15.2 Podp�ry umístit do otvor� ve stropech podkroví a posadit na strop p�ízemí. 

V místech ur�ující VMS p�ipevnit podp�ry pomocí 2ks BMF 60*60*2*40 

konvexními h�ebíky �*60 (á 4 + 4ks). BMF profily umístit proti sob�. 

Obr. Ukázka ze stavby RD 

15.3 „Fachwerk” podkroví, nahrazující podp�ru sloupu je do stropu p�ízemí bo�n�

fixován pomocí 4ks d�ev�ných špalík�30*100mm délky cca 300mm. Špalíky 

p�iložit k sloup�m na nadhledovou DTD stropu a p�ibít 2,8*65mm á 6ks. Do stropu 

podkroví p�ichytit pomocí zav�trovacího pásu l=350mm, osazeného do drážky na 

Fachwerku (4*4 konvexními h�ebíky 4*60mm). V p�ípad� pot�eby je podložit pod 

stropem podkroví v míst� koncového a šikmého trámu vymezovacími plechy 

1*100*170mm. 
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16. HORNÍ ŠTÍTY – ŠPI�KY PRO USAZENÍ VAZNICE 

16.1 Horní štíty usadit podle VMS shodn� jako u štít� podkroví na navád�cí hranoly 

a zav�trovat vzp�rami. Navád�cí hranoly – pasy usadit shodn� jako u podkroví. 

Obr. Ukázka ze stavby RD 

17. ULOŽENÍ VAZNIC 

17.1 Vaznice usadit na štíty a sloupy (podp�ry) dle v.�. 918736, 918737, 918589 a 

klade�ského plánu. V p�ípad� rizalitu je vaznice vysunuta o 1580mm (680mm) od 

venkovní hrany rámu štítu. Na stran� zav�šeného balkonu je vaznice vysunuta o 

1580mm od venkovní hrany rámu štítu. Pokud an stran� štítu je pouze štítový 

nadhled, je tato míra 680mm (1280mm). Viz výkres usazení krov� a p�esahy 

vaznic. 

17.2 Vaznice umístit tak, aby jejich st�edy byly umíst�ny na kótách dle VMS. Na 

vnit�ní stranu štítu p�ipevnit k vaznici p�í�ez 30*100*1200mm h�ebíky 3,1*80mm á 

80mm. Podp�ry vaznic vyklínovat z obou stran klíny 90*90*419mm tak, aby 

st�edy vaznic byly na mí�e, uvedené na VMS – viz v.�.918736, 918737. Po 

vyrovnání viz 17.3 klíny provrtat v horní �ásti na nadhledem stropu (v�etn� BMF 

plechu) vrtákem s pr�m�rem 6mm a p�es otvor zajistit h�ebíkem 5,6*140mm do 

podp�ry vaznic. Prostor mezi sloupem a podp�rou vaznice doplnit min. izolací 

Isover v plné výšce stropu. 

17.3 Vyrovnání a upevn�ní vaznic – provést až po montáži okrasných krokví. 

Vaznice vyrovnat do vodoroviny. V p�ípad� pot�eby vypodložit vaznice ocelovými 

podložkami 1*170*170mm dle v.�.918589 jak na štít�, tak i na podpo�e vaznic. 

Podp�ru p�ipevnit 2ks BMF 60é60*2*40 konvexními h�abíky 4*60mm (2 + 2ks) ke 

stropu p�ízemí. Vaznice z obou stran p�ipevnit k podp�rám p�es BMF plechy 

konvexními h�ebíky 4*40mm dle schématu upevn�ní vaznic v.�.918736, 918737. 

Pozor na rozdílné umíst�ní konvexních h�ebík� v p�ípad� spoje vaznic. 
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18. MONTÁŽ KROKVÍ 

18.1 Montáž krokví provád�t dle p�dorysu st�ešní konstrukce, který je sou�ástí 

každé zakázky. Popis a �íslování jednotlivých prvk� krov� je sou�ástí projektové 

dokumentace zakázky.  

18.2 Okrasné krokve – okrasné krovy montovat jako první – sou�asn� provád�t 

vyrovnání a p�ípadné podkládání vaznic ve vý�ezech štítu. Spojení okrasných 

krokví provád�t 4ks vrut 4*60mm z každé strany. Dbát na to, aby bylo osazení 

krokví na oraz k sob� – možno použít stola�skou sv�rku. 

Obr. Ukázka ze stavby RD 

18.3 Štítové krokve – v.�.917388: 

a) Štítové krokve osadit na doraz k vyvýšenému Fermacell štítu. 

b) Štítové krokve v h�ebeni p�ipevnit 4ks vrut 4*60mm z každé strany (tj. celkem 

8ks vrut�), viz detail N73. 

c) Štítové krokve osadit a p�ipevnit, viz detail N68. 

d) Štítové krokve osadit a p�ipevnit na OS podkroví, viz detail N71. 

18.4 Všechny zbývající krokve – osadit a p�ipevnit podle viz detail� „N” (Pozor). 

Všechny krokve je nutno osazovat s maximální p�esností na modulové osy 

s distancí 600mm od sebe. Sv�tlost otvoru mezi krokvemi je 540mm vyjma 

vymezovacích polí. Krokve rozm��ovat od štít�. P�ed upevn�ním na OS podkroví 

provést kompletní vyrovnání krokví podle okrasných krokví. To provést za pomoci 

provázku. 

18.5 Všechny krokve p�ipevnit konvexními h�ebíky 6*260mm do p�edem 

p�edvrtaného otvoru v krokvi, viz detail N68. Na OS podkroví p�ipevnit krokve 
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BMF 100*100*2,5*100mm a konvexními h�ebíky 4*40mm, viz detail N71. 

Umíst�ní BMF ur�í montážní výkres p�dorysu st�ešní konstrukce. 

18.6 Pozor – p�ed upevn�ním krokví, ohrani�ujících prostor pro st�ešní 

lichob�žníkový viký� ší�e 2400mm na OS podkroví, je nutné na n� z vn�jší strany 

upevnit p�ídavnou krokev poz.10. P�ipevn�ní provést h�ebíky 4*100mm á 200mm 

do p�edem p�edvrtaných otvor�. 

18.7 Krokve pro štít nad OS (p�ední, zadní). Provést dle v.�917448 vrcholovou 

vaznici p�ichytit ke stropu podkroví p�es BMF botku 120*160mm, viz detail D. 

Všechny krokve v�etn� úžlabních, viz v.�.917448. 

18.8 St�ešní panel usadit na úžlabní krokev, štít a h�ebenový nosník dle detailu 

N82. 

18.8.1 K úžlabní krokvi st�ešní panel p�ipevnit p�es desku 33*120mm h�ebíky 

3,*80mm á 120mm. 

18.8.2 Ke štítu p�ipevnit st�ešní panel p�es podhled Fermacellovým podhledem a 

štítem je mezera, je nutno tuto mezeru vypodložit a po upevn�ní st�ešního 

panelu mezeru vyp�nit PU p�nou – vnit�ní žebra st�ešního panelu upevnit 

do h�ebenového nosníku štítu OS h�ebíky 5,6*140mm do p�edem 

p�edvrtaných otvor�. 

18.9 Ukon�ení h�ebenového spoje st�ešních panel�, detail N85. Prostor mezi 

panely a h�ebenovým nosníkem komplexn� vyplnit min.izolací ( Orsil 

120*360*1400mm) v celé výši st�ešního panelu. P�etáhnout difuzní fólii z druhého 

panelu p�es h�eben na první panel a zde slepit – doplnit kontralat� na žebrech 

panelu a úžlabní krokvi (první dv� žebra kontrala� 33*50mm, t�etí žebro úžlabní 

kontrala� 33*120mm. Na t�etím žebru je spoj st�ešních latí štítu). Pozor – 

kontralat� jsou až do h�ebene štítu, kde se p�ekrývají – na h�ebeni, až ke 

štítovému žebru panelu, p�esah difuzní fólie roz�íznout, p�ehnout a upevnit na 

první kontrala�. 

18.10 Vým�na lichob�žníkového viký�ového okna (st�ešního viký�e varianta 570) – 

v.�.917384 a v.�.917451 a detaily N106, 107, 108, 109, 110, 111 – na krokve 

ohrani�ující prostor viký�ového okna z vnit�ní strany p�ichytit p�íložky z hranolu 

60*60*700mm poz.�.37 h�ebíky 5,6*140mm á 4ks. P�íložka lícuje spodní hranu se 

spodní hranou krokve a její st�ed ve vzdálenosti cca 2200mm od p�ední hrany OS 

podkroví. Na p�íložky upevnit vým�nu okna poz.�.29 na vzdálenost 2105mm mezi 

spodní hranou hranolu 120*180mm vým�ny a spodní hranou venkovního sražení 

horního pasu OS podkroví. Vým�nu upevnit BMF 100*100*2,5*100mm (ze strany 

bližší k OS podkroví) ke krokvím konvexními h�ebíky 4*40mm á 4 + 4ks. 
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18.11 Krokve lichob�žníkového okna – viz v.�.917451 a detaily „N” – jsou usazeny 

zá�ezem na vým�n� lichob�žníkového viký�ového okna a zde p�ipevn�ny h�abíky 

5,6*140m do p�edem p�edvrtaných otvor� v krokvi. 

18.12 St�ešní konstrukce nad rizalitem v.�.917382 – pod krokve se podsune 

vrcholová vaznice tak, aby její zadní �ást p�esahovala vnit�ní hranu štítové krokve 

o 130mm (p�ední konec vrcholové vaznice je ve stejné vzdálenosti od štítu, jako 

konec delší vaznice) na krokve nad štítem a ozdobné krokve osadit kleštiny 

rozm�ru 33*120*1046mm dle detailu N95. Kleštiny jsou pouze z jedné strany a 

výškov� se umístí tak, aby pevn� doléhaly k vrcholové vaznici. Vrcholová vaznice 

je ve vodorovn� Její spodní hrana je ve vzdálenosti cca 180mm pod spodní 

hranou h�ebenového spoje krokví. Uchycení konvexními h�ebíky 4*60mm á 4ks. 

18.13 Vrcholovou vaznici ke krokvím s kleštinami p�ichytit BMF profily 

60é60*2*40mm konvexními h�ebíky 4*40mm á 2 + 2ks, detail N95. 

18.14 Na krokvový panel p�ibít h�ebíky4*110mm á 1ks hranol 60*60*1600mm ve 

vzdálenosti 575mm od vrcholu krokvového panelu – viz v.�.917382, pohled Q. 

H�ebíky pro p�ichycení lat� k panelu nedotloukat. 

18.15 Krokvový panel osadit do st�ešní konstrukce tak, aby jeho nejnižší bod byl ve 

vzdálenosti 1800mm (m��eno po krokvi) od osy h�ebene objektu (p�ední 

sty�níkový plech je z vnit�ní strany ozdobné krokve poz.�.2). Uchycení na je�áb je 

za montážní a p�epravní hranol. 

18.16 Krokvový panel se stabilizuje ke štítové a ozdobné krokvi p�es montážní 

hranol h�ebíky 4*110mm á 1ks v krokvi k první ozdobné krokvi od štítu se panel 

p�ichytí 12ks vrut� 6*100mm. Rozmíst�ní vrut� viz v.�.917382, pohled Q a X. 

18.17 Panel s vn�jší ozdobnou krokví poz.2 p�es sty�níkový plech svrtat a spojit 2ks 

šroub� M12*100mm s podložkou – viz detail N93. 

18.18 Na vaznici 360mm a OS podkroví se upevní ozdobná krokev. Upevn�ní 

krokve dle detail N68. 

18.19 Svrtat p�es sty�níkový plech krokvového panelu dle detailu N94 a spojit šrouby 

M12*100mm s podložkou (6ks) – odstranit montážní a p�epravní hranol. 

18.20 P�ed osazením st�ešních nadhled� nad rizalitem se na horní pas st�ny rizalitu 

p�ibíjí h�ebíky 2,8*65mm á 2ks d�ev�né držáky (8ks) – viz detaily N100, 101, 102. 

Držáky vn�jšími hranami p�esahující vn�jší hranu TMF o 3mm. Pro olištování 

rizalitu ve špi�ce nad vrcholovou vaznicí vytvo�it podp�rnou konstrukci dle detailu 

N. 

18.21 Osadit nadhledy dle v.�.917383. Šikmí hrana nadhledu se o�ízne 50mm od 

vn�jší hrany šikmého nosníku krokvového panelu. Nadhledy upevnit h�abíky 

3,1*80mm á 200mm. 
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18.22 Pod difuzní fólii na šikmém �ezu nadhled� zasunout okapní plech a slepit jej 

s fólií. Po osazení st�ešních latí 33*50mm tyto zakrátit o 55mm od šikmé hrany 

nadhledu dle detailu N98. 

19. LICHOB�ŽNÍKOVÉ VIKÝ�OVÉ OKNO NAD GARÁŽOVÝM STÁNÍM 

19.1 Na krajní krokve upevnit p�íložky z hranolu 60*60*300mm 2ks h�ebík�

5,6*140mm dle detailu N104. P�íložka je umíst�na svou horní hranou ve 

vzdálenosti 1550mm od nadhledu stropu p�ízemí. 

19.2 V otvoru šikmého stropu v rovin� s DTD 13mm vy�íznout spodní pa šikmého 

stropu) nepoškodit parozábranu OS podkroví). 

19.3 Na horní pas OS podkroví p�ibít hranol 120*60*2200mm s úkosem (je sou�ástí 

štítu lichob�žníkového okna, kde je montážn� uchycen vruty) h�ebíky 5,6*140mm 

á 400mm (5ks). Hranol je usazen symetricky (mezi krajními krokvemi a hranolem 

je stejná mezera 190mm) a lícuje s horním pasem OS podkroví – viz detail N106. 

19.4 Štít lichob�žníkového okna osadit na hranol 120*60mm s úkosem – štít 

p�ipevnit na hranol s úkosem h�ebíky 2,8*65mm á 80mm p�es DTD z obou stran 

odstranit p�epravní hranol, sloužící k zav�šení štítu na je�áb. 

19.5 Vrcholová vaznice se usadí st�edem štítu dle detailu N105 – upevn�ní štítu 

2ks BMF 60*60*2*40mm konvexními h�ebíky 4*40mm(3 + 3ks) – upevn�ní na 

vým�n� okna 2ks BMF 100*100*2,5*100mm konvexními h�ebíky 4*40mm (3 + 

6ks – 6ks je do vým�ny). 

19.6 St�na viký�e bo�ní levá (pravá) – usadit na štít – viz detail N109 (parozábrana 

je u vnit�ní DTD). Za p�esahy DTD upevnit z každé strany na štít h�ebíky 

2,8*65mm á 3ks. 

19.7 St�ešní panel levý (pravý) – usadit na štít, vrcholovou vaznici a p�íložkou 

60*60*300mm – upevnit h�ebíky 5,6*140mm, 3ks do štítu dle v.�.917384 2ks do 

h�ebenové vaznice, á 1ks do nosníku panelu, detail N111 1ks do p�íložky 

60*60*300mm – odstranit p�epravní p�í�ez. 

19.8 Krokve – upevnit na vým�nu okna a na st�ešní panel h�ebíky 5,6*140mm á 

1ks.  

19.9 Ukon�ení h�ebenového spojení st�ešních panel� viz detail N111. Prostor mezi 

panely a h�ebenovým nosníkem kompletn� vyplnit min.izolací (Osil 

120*360*1400mm) v celé výši st�ešního panelu. P�etáhnout difuzní fólii z jednoho 

panelu p�es h�eben na druhý panel a upevnit sponami 10mm. P�etáhnout difuzní 

fólii z druhého panelu p�es h�eben na první panel a zde slepit. Poté doplnit 

kontralat� na žebrech panelu. 
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19.10 Pozor – kontralat� jsou až do h�ebene štítu, kde se p�ekrývají. Na h�ebeni, až 

ke štítovému žebru panelu, p�esah difuzní fólie roz�íznout, p�ehnout a upevnit na 

první kontrala�. 

19.11 Parapet vn�jší – na štít viz detail N106 upevnit sponami 10mm difuzní fólii ší�e 

cca 270mm a p�etáhnout ji na nadhledy garážového stání pop�. na st�ešní 

nadhledy – na nadhledy uchytit st�ešní la� 33*50mm. Její horní hranu usadit viz 

detail N106 tak, aby parapet byl ve sklonu – uchytit parapet na krokve a 

podloženou st�ešní la� h�ebíky 2,8*65mm á 3ks na krokev a st�ešní la�. Parapet 

osadit symetricky ke st�edu štítu. 

19.12 Komínová vým�na – v míst� nad a pod komínovou vým�nou uchytit la�

60*60*1300mm (h�ebík 4*110mm) krajové krokve vým�ny v�etn� p�erušovaného 

krokve – ve vzdálenosti y-120mm od h�ebene vy�íznout krokev v délce x+120mm. 

Rozm�r x a y je uveden na p�dorysu st�ešní konstrukce, vložit komínové vým�ny 

120*180*1140mm a uchytit je ze strany bližší k OS pomocí BMF 100*100*2,5*100 

krokvovými h�ebíky 4*40mm á 8 + 8ks z boku krokví – p�erušovanou krokev 

uchytit z boku k vým�n� shodným zp�sobem (BMF 100*100*2,5*100mm + 

konvexní h�ebík 4*40mm á 8 + 8ks). 

19.13 Usazení st�ešních kryt� na OS podkroví: 

19.13.1 St�ešní kryt umístit mezi krokve na p�ední a zadní OS podkroví viz 

detail N70, 80. 

19.13.2 Na každý objekt jsou dodány základní kryty (tzv. zahrádky) dle délky 

540mm a dva dilata�ní kryty 600mm. Dilata�ní kryty délkov� upravit do 

mezery krokví, které eliminují výrobn� montážní tolerance v délce objektu. 

19.13.3 Kryty upevnit za vnit�ní bo�ní svlaky ke krokvím h�ebíky 2,8*65mm á 

2ks do každého svlaku. 

20. GARÁŽOVÉ STÁNÍ 

20.1 Podp�ra stání – podp�ra stání je složena z nosníku stání 120*240mm poz.33 

a 4ks sloup� stání pr��ezu 160*160mm – poz.32, spoj sloup� s nosním, viz detail 

N80 á 2ks vrut� 10*150mm s podložkou – kotvení sloupu, viz detail N76. 

20.2 Doporu�ená montáž – nosník stání zav�sit je�ábem pod již upevn�né krokve 

�.1 a 3 a usadit jej vzhledem k t�mto krokvím dle v.�.917389. konec nosníku je 

stání štítu je v rovin� s koncem vaznice a nosníku OS podkroví. Nasunout sloupy 

stání z vnit�ní strany stání, rozm��it jejich umíst�ní a stav�cími maticemi 

kotevních ty�í je vzep�ít pod nosník stání. Umíst�ní sloup� viz v.�.917389. po 

jejich svislém vyrovnání upevnit sloupy k nosníku stání a p�ipevnit nosník ke 

krokvím krokovými h�ebíky 6*260mm p�es p�edem p�edvrtané otvory v krokvích (á 
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2ks do krokve), viz detail N80. Nosník zav�trovat pomocí latí a odpojit jej od 

zav�šení na je�ábu. 

20.3 Šikmý nosník stání usadit viz detail N77. Jeho provizorní upevn�ní provést 

v horní �ásti u OS podkroví h�ebíkem 4*110mm (úpln� nedorážet) a ve spodní 

�ásti latí 33*50mm 3ks h�ebík� 3,1*8mm. Upevn�ní šikmého nosníku stání je 

provedeno viz detail N77, tj. na OS podkroví i na nosník stání je upevn�n 2ks 

krokvového h�ebíku 6*260mm. 

20.4 Kleštiny stání jsou na krokvích umíst�ných nad vnit�ními sloupy stání. Kleštiny 

usadit na podhled stropu p�ízemí a po vyrovnání do vodoroviny uchytit h�ebíkem 

4*110mm do p�edvrtaného otvoru krokve. Upevn�ní kleštin je z�ejmé z detailu 

N78 (ve stropním nosníku jsou 4ks h�ebík� 4*110mm do každé kleštiny). Na 

krokve upevnit 2ks šroub� M12*200mm s podložkami do d�eva D14. Ob� �ásti 

kleštin v míst� vloženého hranolu (v prostoru TMF) spojit 2ks h�ebík� 4*110mm. 

21. VN�JŠÍ PRÁCE 

21.1 Ozdobný hambálek zav�šeného balkónu, v.�.918765. 

21.1.1 Na vaznice, na druhou ozdobnou krokev od štítu z vn�jší strany usadit 

kleštinu balkonu a upevnit h�ebíkem 4*110mm do p�edem p�edvrtaných 

otvor� ke krokvi. (Kleština nemá p�evrtané otvory pro šrouby.) 

21.1.2 Na kleštinu z vnit�ní strany nasunout st�edovou výztuž. V horní �ásti je 

výztuž usazena na venkovní stran� ozdobné krokve. 

21.1.3 Výztuž uchytit v h�ebenu vrutem 6*100mm z vnit�ní strany krokve. Do 

kleštiny upevnit vrutem 6*100mm ze stejné strany p�es p�edvrtaný otvor 

ve výztuži. 

21.1.4 Segment výztuže pravý (levý) usadit shodným zp�sobem jako u st�edové 

výztuže. Uchycení segmentu ke krokvi provést vrutem 6*100mm p�es 

krokev do výztuže. Ve spodní �ásti ji uchytit vrutem 6*100mm do st�edové 

výztuže p�es p�edvrtaný otvor. 

21.1.5 Kleštinu balkonu usadit na vaznice z vnit�ní strany krokve a zafixovat 

h�ebíkem 4*110mm do p�edem p�edvrtaných otvor�. Ke st�edové výztuži ji 

uchytit vrutem 6*100mm p�es p�edvrtaný otvor. Kleštiny svrtat p�es krokve 

a upevnit šroubem M12*200mm s podložkami. 

21.2 Záv�sný nosník stropu podkroví, detail N113, 114, 115 

21.2.1 Kleštinu záv�sného nosníku stropu podkroví usadit p�esn� pod krokve 

21.2.2 Pod krokve p�ipevnit hranoly 33*50*700mm s úkosem 38° h �ebíky 

3,1*80mm dle detailu N113 (každý hranol dorazit na vaznici a upevnit 

12ks h�ebík�). 
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21.2.3 Nasunout dv� táhla záv�sného nosníku do kleštiny a na krokev. Táhla 

musí doléhat na vaznici. 

21.2.4 Do kleštiny záv�su a do krokve pomocí šablon p�edvrtat otvory 12mm viz 

detail N113. Šablony jsou dv� pro každé spojení a ur�ují nutné umíst�ní 

šroub� M12*200mm vzhledem k okraji materiál� a ke vzájemnému 

protilehlému osazení. 

21.2.5 Upevnit táhla záv�su do kleštiny i do krokve šrouby M12*200mm, 

podložkami a maticemi. 

21.2.6 Táhla zakrátit v úrovni horní hrany krokve. 

21.2.7 Z vn�jší strany vaznice upevnit z každé strany krokve p�íložku 

30*180*400mm h�ebíky 3,1*80mm á 12ks. Jako p�íložku použít o�ezanou 

�ást z táhla záv�sného nosníku. P�íložka musí pevn� p�iléhat k vaznici. 

Pro p�edvrtání otvor� 2,6mm použít šablony �.1,2. 

21.2.8 Odstranit podložky z p�í�ez� 33*50mm pod kleštinou záv�su stropu. 

22. ZAV�ŠENÍ STROPU PODKROVÍ 

22.1 Stropy podkroví zav�sit na kleštinu záv�sného nosníku stropu pomocí BMF 

profil� typ 210L a P nosníku stropu. 

22.2 Vn�jší nosník stropu zav�sit stejnými profily na krokev. Profily BMF jsou 

umíst�ny na každém nosníku stropu podkroví z obou stran kleštiny (viz �ez A-A 

detail N113), tzn. že na všechny nosníky stropu (mimo nosník pod vaznicí) musí 

být zav�šeny. Ve spoji strop� jsou tedy 4ks BMF. 

22.3 Uchycení provést konvexními h�ebíky 4*40mm á 4 + 4ks. 

22.4 H�ebíky umístit do konstrukce dle detailu N113. Pozor – nutno dodržovat 

minimální vzdálenosti od hrany d�eva. 

23. IZOLACE ŠIKMÝCH A VODOROVNÝCH STROP� PODKROVÍ – DETAILY „F” 

23.1 Na šikmé stropy mezi krokve položit dv� vrstvy krokvového pásu ze skelné 

izolace o rozm�ru 80*550*3100mm. Ob� vrstvy jsou ve spodní �ásti položeny až 

ke st�ešním kryt�m. (Vrchní vrstva je zasunuta pod lištou krytu viz detail N70.)  

Tato izolace jej i v prostoru pod lichob�žníkovým viký�ovým oknem, pop�. 

st�ešním oknem až ke st�ešnímu krytu, viz detail N106. 
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Obr. Ukázka ze stavby RD 

23.2 Ukon�ení izolace šikmého stropu u vodorovného stropu podkroví. 

23.3 Spodní izolace tlouš�ky 80mm ukon�it u vn�jšího nosníku vodorovného stropu 

( je sto�ena v horní �ásti šikmého stropu do prostoru držáku šikmého stropu). 

23.4 Horní izolaci tlouš�ky 80mm p�etáhnout cca 150mm na nadhled vodorovného 

stropu a upevnit zde p�í�ezem 33*50mm a h�ebíky 2,8*65mm á 300mm do 

nadhledu. 

23.5 Na vodorovné stropy podkroví položit krokvový pás skelné izolace o rozm�ru 

100*1200*5600mm. Izolace se pokládá až k vn�jší hran� vodorovného stropu a je 

kladena rovnob�žn� s nosníky stropu. 

24. ZAV�ŠENÝ BALKON 

24.1 Viz v.�.918765 a detaily L32-43. Zav�šený balkon je konstruk�n� navržen pro 

umíst�ní vaznic ve vzdálenosti 1200*1800mm od h�ebene objektu. Postup 

montáže je patrný z uvedených detail�. P�i montáži balkonu je nutné p�esn�

dodržovat rozm�ry. 

25. ATIKA TMF V.�.917725, DETAILY A AŽ F 

25.1 Doplnit minerální izolaci 180*120*520mm á 2ks do všech konc� strop�. Strop 

je izolací uzav�en. 

25.2 Montáž atik TMF za�ínat vždy od roh� (štítová x obvodová st�na – detail A, 

obvodová st�na x OS zádve�í – detail C). 

25.3 Atikové dílce p�ipevnit strojními h�ebíky 2,8*65mm á 80mm viz detail B54. 

26. ŠTÍTOVÁ ST�NA S RIZALITEM 

26.1 Osadit pravou krajovou atiku na roh štítové a zadní st�ny. K ní p�isadit 

základní atiky, upravené na levé stran� dle detailu F. Osadit atiku 
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trojúhelníkového arký�e (rizalitu) detail E. Atiku ukon�it dle detailu F. pozor – atika 

má DTD 19mm a polystyren tlouš�ky 30mm. 

26.2 Na hranu OS zádve�í a OS štítové usadit dle detailu C základní atiku objektu. 

Její pravou stranu zakrátit a upravit dle detailu F. 

26.3 V míst� zádve�í p�ipevnit na podhled stropu p�ízemí po obvod� stropu T – 

nosník palubovky v zádve�í. Usazení a upevn�ní T – nosníku viz v.�.918739 

obr.4, detail C. T – nosník je vn�jší stranou ve svislé rovin� se zvyšujícím 

hranolem OS podkroví 120*60mm. Do nosníku stropu a hranolu 120*120mm je 

p�ipevn�n h�ebíky 3,1*80mm á 200mm z obou stran. 

26.4 Na strop u podp�ry zádve�í se usadí atika TMF zádve�í krajová levá dle 

detailu D. DTD atiky lícuje s hranolem 120*120mm stropu – k ní se p�ipevní 

základní atika TMF zádve�í. Na spoji OS štítové a OS zadní se upraví dle detailu 

C. V p�ípad� nutnosti délkov� upravit. 

27. OBVODOVÁ ST�NA GARÁŽOVÉHO STÁNÍ 

27.1 Osadit p�ední T – nosníky podhledu zádve�í tak, aby jejich vn�jší hrany byly 

v rovin� s hranoly 120*60mm s úkosy, uchycenými na stropech p�ízemí. 

27.2 Od hrany OS zádve�í a OS p�ední usadit základní atikové dílce zádve�í dle 

detailu C. v p�ípad� nutnosti délkov� upravit. 

27.3 Od hrany OS štítové s balkonem a OS p�ední usadit základní atikový dílec 

domu (l=700mm). Dílec se v míst�, kde je do stropu p�ízemí upevn�n hambálek 

garážového stání, za�ízne. 

27.4 Osadit další základní atikové dílce (l=1200mm). Dílce se pod hambálky 

výškov� upravují. 

28. HYDROIZOLA�NÍ FÓLIE 

28.1 Hydroizola�ní fólii roztáhnout po již z výroby p�ipravených roštech p�ed štítem 

a ohnout a štít 100mm a p�ipevnit ji sponami 10. Na toto p�ipevnit patní 

(základová) fasádní lištu, do které se usadí polystyrén. Dále se podle TTP a TMF 

provedou fasádní práce. Hydroizolaci p�ipevnit k okrajovým okapovým plech�m 

pomocí pájky na Fatrafol. 

28.2 Osadit sloupky zábradlí (1kss�edový a 6ks krajových) na držáky sloupk� dle 

detailu L28. Sloupky upevnit do p�edvrtaného otvoru šrouby M12*100mm 

s podložkou (podložka je pouze na stran� d�eva). Po svislémsrovnání sloupk�

vyvrtat druhý otvor a sešroubovat šroubem M12*100mm s podložkou. 

28.3 Na sloupky zábradlí upevnit dílce zábradlí �elní a bo�ní (L a P). Uchycení dle 

detailu L30 vruty 10*150mm s podložkou á 2ks na sloupek, p�es na montáži 
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p�edvrtaný otvor 10mm u dílce zábradlí a 5mm u sloupku zábradlí. Dílce a madla 

(po sundání) délkov� upravit na stran�, ur�ené výkresy zábradlí a detail L30. 

28.4 Na hydroizolaci položit poch�zí rošty. Mezi p�ední hranou rošt� a vnit�ní 

hranou rámu zábradlí je mezera cca 10mm viz detail L31. Na tuto míru se na 

montáži o�ežou rošty i na šikmé �ásti balkonu. 

28.5 Na �ela stropu arký�e osadit dle detailu L31 vymezovací nosníky 

60*70*375mm. Upevnit h�ebíky 4*110mm á 2ks do p�edem p�edvrtaných otvor�. 

28.6 Do mezer mezi vymezovací nosníky upevnit h�ebíky 2,8*65mm polystyren (od 

TMF OS p�ízemí až po DTD podlahového roštu). 

28.7 P�ekrytí polystyrenu ozdobnými lištami 20*120mm dle detailu L31. Uchycení 

vruty 4*60mm do vymezovacích nosník�. Uzav�ení prostoru mezi klempí�skými 

výrobky a atikou lištou 25*25mm, uchycení kolá�skými h�ebíky 1,6*32mm á 

200mm do atiky. 

29. PODHLED ZÁDVE�Í V.�.918739, OBR.1 AŽ 5  

29.1 Vyplnit prostor mezi TMF a stropem zádve�í skelnou impregnovanou izolací 

(krokvový pás). 

29.2 Na podhled stropu p�ipevnit T – nosníky dle obr.�.4 v.�.918739. palubovky 

jsou usazeny kolmo na OS s vchodovými dve�mi. 

29.3 Upevn�ní palubovek kolá�skými h�ebíky do spodní �ásti drážky. 

29.4 Po celém obvod� zádve�í palubovku ukon�it lištou 25*25mm. Uchycení 

kolá�skými h�ebíky 1,6*32mm. 

30. OSAZENÍ OZDOBNÉ LIŠTY ŠTÍTU DETAILU „N” 

30.1 N štítovou krokev umístit v rovin� s p�ední hranou st�ešního krytu hranol 

60*54=180mm poz.1 detail A (hranol má nát�r). Upevn�ní 2ks h�ebík� 4*110mm. 

Stejný hranol upevnit nad OS podkroví viz detail D2 a vaznicí viz detail D3. 

30.2 Na štítovou krokev upevnit (v rozte�ích, uvedených na detailu N74), 

vymezovací nosníky v.�.913286 (h�ebík 2,8*65mm á 2ks). 

30.3 Na vymezovací nosníky upevnit vruty 4*60mm s k�ížovou hlavou ozdobné lišty 

20*110*2600mm. Horní lišta 1ks vrutu, spodní lišta 2ks vrutu do každého nosníku 

– viz detail D1 a �ez A-A. Ozdobné  lišty jsou kladeny st�ídav�, u okapu kon�í 

v rovin� s p�ední hranou st�ešního krytu, u h�ebene kon�í na pokos. 

30.4 Po usazení krycích lišt(ozdobných lišt) provést olištování vaznice a horního 

pasu OS podkroví profilovanou lištou 25*25mm dle detailu D2 a D3. Uchycení – 

h�ebíky 1,6*32mm. 
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31. OSAZENÍ OZDOBNÉ LIŠTY ŠTÍTU NAD OS P�EDNÍ (ZADNÍ), DETAIL N98 

31.1 Na st�ešní panel st�edem p�ipevnit hranol 60*60mm h�ebíky 4*110mm á 

200mm. 

31.2 Prostor mezi stropním panelem, hranolem 60*60mm a štítem OS p�ední 

vyplnit skelnou izolací (krokvový pás). 

31.3 Na hranol 60*60mm upevnit vymezovací nosníky v rozte�i 400mm h�ebíky 

2,8*65mm á 2ks. 

31.4 Upevnit ozdobné lišty 20*110*2600mm vruty 4*60mm (1ks do horní a 2ks do 

spodní lišty na každém nosníku.) 

31.5 Olištovat h�ebenový nosník lištou 25*25mm na TMF. 

32. OSAZENÍ OZDOBNÉ LIŠTY RIZALITU 

32.1 Na d�ev�né držáky se p�ipevní vruty 4*60mm ozdobné lišty štítu 

20*110*2600mm dle detailu N96. Spodní hrany ozdobných lišt na štít� a na 

rizalitu na sebe navazují. Po uchycení spodní ozdobné lišty se p�ipevní horní 

�ezaná ozdobná lišta a nakonec se vloží st�ední lišta. 

32.2 Olištování rizalitu ve špi�ce nad vrcholovou vaznicí provést krycími deskami, 

umíst�nými vodorovn�. Desky lícují s bo�ními hranami vrcholové vaznice a 

vypl	ují prostor mezi vn�jší ozdobnou krokví poz.2 a krokví poz.2*, vaznicí a 

nadhledy. 

33. BEZPE�NOSTNÍ LÁVKA VE SCHODIŠTI 

33.1 Z d�vodu p�ístupnosti p�i obkládání vnit�ních st�n a stropu rizalitu je nutné 

vybudovat v prostoru schodišt� lávku. Na zvýšené OS rizalitu se do žeber 

p�ipevní v úrovni nadhledu stropu p�ízemí hranoly 60*60mm. Upevn�ní vruty 

10*150mm á 2ks. 

33.2 Na nevy�ízlou �ást stropního nosníku schodiš�ového elementu se p�ipevní 

DTD ší�e cca 80mm. 

33.3 Na strop p�ízemí, nevy�ízlou �ást stropního nosníku schodiš�ového štítového 

elementu a hranoly 60*60mm se položí desky tlouš�ky 33*200*2600mm a upevní 

se h�ebíky 2,8*65mm. 

34. ÚPRAVA TLOUŠ�KY ST�N RIZALITU 

34.1 Na OS rizalitu v podkroví, na štít v m.�.201 a (po demontáži schodiš�ové 

lávky) na zvyšující st�ny rizalitu se p�ipevní sádrokarton tlouš�ky 9,5mm, který 

slouží k vyrovnání vnit�ních st�n podkroví s p�ízemím. Upevn�ní provést sponami 
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na sádrokarton v množství a rozte�ích, platných pro upev�ování sádrokarton� na 

st�ny u objekt� RD Rýma�ov. 

35. POCH�ZÍ LÁVKA V P�DNÍM PROSTORU 

35.1 Pro vytvo�ení poch�zí lávky použít hranoly 60*120mm + desky 

R33*200*5000mm. 



VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES
  

  

BYTOVÝ D�M, UNI�OV  
STATICKÝ POSUDEK ST�EŠNÍHO VAZNÍKU 

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   Bc. EVA NAVAROVÁ 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. DAVID BE�KOVSKÝ, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2012                   



2 

OBSAH: 

1. Seznam použitých podklad�

1.1 Normy 

1.2 Software 

2. Popis konstrukce 

3. Zatížení 

4. Posouzení 

5. Záv�r 



3 

1. Seznam použitých podklad�

1.1 Normy 

�SN EN 1995–1–1 – Navrhování d�ev�ných konstrukcí – �ást 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 

�SN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí – �ást 1-1:Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní 

tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

�SN EN 1991-1-3 – Zatížení konstrukcí – �ást 1-3: Obecná zatížení – zatížení sn�hem 

�SN EN 1991-1-4 – Zatížení konstrukcí – �ást 1-4: Obecná zatížení – zatížení v�trem 

�SN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

�SN EN 338 – Konstruk�ní d�evo – t�ídy pevnosti 

�SN 73 1702 – Navrhování, výpo�et a posouzení d�ev�ných stavebních konstrukcí 

1.2 Software 

Scia 

2. Popis konstrukce 

Posuzovaný objekt, bytový d�m, je navržen jako d�evostavba. Sedlová st�echa se 

sklonem 22° je tvo �ena vazníky v osové vzdálenosti 625mm. Vazníky budou uloženy na 

pozednici, která je položena na stropní konstrukci a ta na obvodových a vnit�ních nosných 

rámech. Tla�ený horní pás vazníku je horizontáln� ztužen OSB deskami p�ikotvenými do 

horního pásu st�ešního vazníku (nedovoluje vybo�ení horního pásu ve sm�ru y). 

Obr. 1 Schéma vazníku 

3. Zatížení 

3.1 Materiálová skladba konstrukcí 

Objemové tíhy materiál� používaných v konstrukcích byly p�evážn� p�evzaty z podklad� od 

výrobc�. Kde nebylo možné použít technické listy výrobc�, byla uplatn�na norma �SN EN 
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1991-1-1-1 – Zatížení konstrukcí – �ást 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a 

užitná zatížení pozemních staveb. 
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3.2 Materiál 

D�EVO 

Hodnoty charakteristické vlastnosti materiál�
Rostlé d�evo 

�SN EN 338 tab. 1 

T�ída pevnosti C24 

Ohyb fm,K[MPa] 24 

Tah 
ft,0,K [MPa] 14 

ft,90,K [MPa] 0,5 

Tlak 
fc,0,K [MPa] 21 

fc,90,K [MPa] 2,5 

Smyk fV,K[MPa] 25 

Modul pružnosti v ohybu E 

E0,mean [MPa] 11 000 

E0,05 [MPa] 7 400 

E90,mean [MPa] 370 

E90,05 [MPa] 250 

Modul pružnosti ve smyku G 
Gmean[MPa] 690 

G05 [MPa] 460 

Hustota 	K[kg/m3] 350 

Pr�m�rná hodnota hustoty 	mean[kg/m3] 420 

Díl�í sou�initel vlastností materiálu 
m 1,3 

OCEL 

Hodnoty charakteristické vlastnosti materiál�
Konstruk�ní ocel S235 

�SN EN 338 tab. 1 

T�ída pevnosti S235 

Mez kluzu fy [MPa] 235

Mez pevnosti fu[MPa] 360

Modul pružnosti v ohybu E E [MPa] 210 000
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Modul pružnosti ve smyku G G [MPa] 81 000

Objemová hmotnost 	 [kg/m3] 7 850

Díl�í sou�initel spolehlivosti materiálu 
m 1,0

3.3 Zat�žovací stavy 

Schéma zatížení 

ZS1 – VLASTNÍ TÍHA 

ZS2 – STÁLÉ 

ZS3 – SNÍH PLNÝ 

ZS4 – SNÍH LEVÝ 

Zat�žovací stav – zatížení sn�hem 

Podle �SN EN 1991-1-3:2005-06, klimatické zatížení, doba trvání zatížení – st�edn�dobé 

sk=sk,o*�i*ce*ct �i..tvarový sou�initel zatížení sn�hem (5.3 a p�íloha B) pro sklon st�echy �

   �i=0,8 pro sklon st�echy �30° 

sk,o..charakteristická hodnota zatížení sn�hem  pro danou lokalitu podle mapy 

sn�hových oblastí, v KN/m2 

   sk,o=1,5 KN/m2 pro S.O. III.

ct..tepelný sou�initel (tab. 5.2(8)) 

   ct=1,0 

ce..sou�initel expozice (tab. 5.1) 

   ce=1,0 

ZS5 – VÍTR P�Í�NÝ TLAK 

ZS6 – VÍTR P�Í�NÝ SÁNÍ 

ZS7 – VÍTR PODÉLNÝ 

Zat�žovací stav – zatížení v�trem 
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Rovnom�rná plošná zatížení podle �SN EN 1991-1-4:2007-04, doba trvání zatížení – 

krátkodobé 

Stanovení tlaku v�tru na vn�jší a vnit�ní povrchy we,i

we,i=qp(ze,i)*cpe,pi qp(ze,i)..referen�ní výška pro vn�jší/vnit�ní tlak podle kap.7 

   cpe,pi..sou�initel vn�jšího/vnit�ního tlaku podle kap.7(typ a sklon st�echy) 

Koeficient se upravuje pro každou �áste�nou plochu obvodového  a st�ešního plášt�, 

podle jejího umíst�ní a velikosti. 

Podle složitosti konstrukce se pro zjednodušení zatížení d�lení ploch n�kterých 

zanedbává. 

qp(ze,i)=ce,i(ze,i)*qb ce,i(ze,i)..sou�initel expozice definovaný grafem obr.4.2 nebo výrazem 4.9 

   qb..základní dynamický tlak v�tru definovaný výrazem 4.10   

  

qb=1/2*�*vb
2(z) �..doporu�ená hodnota hustoty vzduchu

   	=1,25kg/m3

vb..základní rychlost v�tru ve výšce 10m nad terénem kategorie I s p�ihlédnutím ke 

sm�ru v�tru  a ro�nímu období, podle vztahu 4.1 

vb=22,5m/s 

vb=cdir*cseason*vb,o cdir..sou�initel sm�ru v�tru 

cdir=1,0 

   cseason..sou�initel ro�ního období 

   cseason=1,0 

vb,o..základní rychlost v�tru stanovená v�trnou zónou podle mapy v�trných oblastí 

   vb,o=22,5m/s

Vstupní hodnoty 

V�trná zóna:     I. � vb,o=22,5m/s 

Typ st�echy:     sedlová 

Sklon st�echy:     �=22° 

Sou�initel vn�jšího tlaku, viz tabulka (znaménková konvekce: „+”tlak, „-”sání) 

vb=1*1*22,5=22,5m/s 

qb=1/2*1,25*22,52=316N/m2 

qp=2,899*316=916N/m2 
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  zóna st�echy 

sou�initel vn�jšího tlaku 
pro jednotlivé zóny cpei

tlak v�tru we

tlak cpe,10 sání cpe,10 tlak we sání we

ST�ECHA - vítr kolmo 
na h�eben 

F cpe,10,F 0,45 -0,70 0,412 -0,642 

G cpe,10,G 0,45 -0,65 0,412 -0,596 

H cpe,10,H 0,30 -0,25 0,275 -0,229 

I cpe,10,I 0,00 -0,40   -0,367 

J cpe,10,J 0,00 -0,75   -0,687 

ST�ECHA - vítr II na 
h�eben 

F cpe,10,F   -1,20   -1,099 

G cpe,10,G   -1,35   -1,237 

H cpe,10,H   -0,70   -0,642 

I cpe,10,I   -0,50   -0,458 

Zatížení na m-1 se stanoví podle vzorce we,i=we,i*l 

Vybíráme nejhorší kombinaci 

ZAT	ŽOVACÍ STAV 5 - Zatížení v�trem  - kolmo na h�eben - 
vítr p�sobící na LEVOU stranu h�ebene 

wl,F=wp,F 0,412 

wl,G=wp,G 0,412 

wl,H=wp,H 0,275 

ZAT	ŽOVACÍ STAV 6 - Zatížení v�trem  - kolmo na h�eben - 
vítr p�sobící na PRAVOU stranu h�ebene 

wl,I=wp,I -0,367 

wl,J=wp,J -0,687 

ZAT	ŽOVACÍ STAV 7 - Zatížení v�trem  - II na h�eben - vítr 
p�sobící na PRAVOU stranu 

wF -1,099 

wG -1,237 

Zat�žovací stavy 

�íslo ZS Popis a umíst�ní 
Druh zatížení/Doba trvání 

zatížení 
Odkaz na normu 

ZS1 Prvky nosné konstrukce Vlastní tíha (konstrukce)/Stálé
�SN EN 1991-1-

1:2004-03 

ZS2 Skladba st�echy Vlastní tíha (skladby)/Stálé
�SN EN 1991-1-

1:2004-03  

ZS3 Zatížení sn�hem - plné Užitné zatížení/St�edn�dobé
�SN EN 1991-1-

3:2005-06  

ZS4
Zatížení sn�hem - 
levé(100%) a pravé(50%)

Užitné zatížení/St�edn�dobé
�SN EN 1991-1-

3:2005-06   

ZS5 Zatížení v�trem - p�í�ný tlak Užitné zatížení/Krátkodobé
�SN EN 1991-1-

4:2007-04  

ZS6 Zatížení v�trem - p�í�né sání Užitné zatížení/Krátkodobé
�SN EN 1991-1-

4:2007-04  

ZS7 Zatížení v�trem - podélný Užitné zatížení/Krátkodobé
�SN EN 1991-1-

4:2007-04   
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4. Posouzení 
Ozna�ení jednotlivých prut�: 

Vnit�ní síly: 
a) N: normálové síly 

b) V: posouvající síly 

c) M: ohybové momenty 

Vnit�ní síly na prutu, výpis z programu SCIA 

Prut N [kN] V [kN] M [kNm] 

B1 46,72 4,10 -5,41 

B2 -46,39 -12,95 -7,90 

B3 -46,43 -12,78 -7,88 

B4 12,25 -0,05 -0,06 

B5 -11,89 -0,26 -0,31 
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B6 -7,70 0,08 0,26 

B7 4,80 1,88 1,67 

B8 11,43 -0,04 -0,05 

B9 -10,48 -0,26 -0,31 

B10 -7,66 0,08 0,26 

B11 4,96 1,87 1,66 

B12 -30,29 -36,77 -7,71 

B13 -30,06 36,84 7,70 

Kombinace zatížení pro mezní stavy únosnosti 

Podle �SN EN 1990 tab.A.1.2(B)(CZ)-2, výraz 6.10: 


�G,i*Gk,i+�Q,1*Qk,1+
�Q,1*�0,i*Qk,i 

KZ $%G,1*Gk,j,sup + %Q,1*Qk,1 + $%&'�()*'�(&�'�	 



KZ1 1,35*(ZS1+ZS2) + 1,5*ZS3 + 1,5*0,7*ZS5 kmod=0,9 

KZ2 1,35*(ZS1+ZS2) + 1,5*ZS4 + 1,5*0,7*ZS5 kmod=0,9 

KZ3 1,0*(ZS1+ZS2) + 1,5*ZS6     kmod=0,9 

KZ4 1,0*(ZS1+ZS2) + 1,5*ZS7     kmod=0,9 

POZN:  
G,1=1,0 (p�íznivý stav) 


G,i=1,35 (nep�íznivý stav) 


G,1=
Q,1=1,5 

�0,i=0,7 

A) HORNÍ PÁS (B2) 

1. Geometrie 

b=60mm 

h=220mm 

2. Zatížení 

Ned=-46,39kN 

Med=-7,9kNm 
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3. Návrh a posouzení 

- Kritická vzp�rná délka  

Lcr,z=2696mm 

- Polom�r setrva�nosti  

iz=0,2887*h=0,2887*220=63,514mm 

- Štíhlost  

�z=Lcr,z/iz=2696/63,514=42,447

- Kritické nap�tí  

�c,crit,z=(�2*E0,05)/�z
2=(�2*7400)/42,4772=40,536MPa 

- Relativní štíhlost  

�rel,z=�(fc,o,k/ �c,crit,z)=�(21/40,536)=0,72 

- Sou�initel  

kz=0,5[1+�c*(�rel,z-0,3)+ �rel,z
2]=0,5[1+0,2*(0,72-0,3)+0,722]=0,8 

- Sou�initel vzp�rnosti  

kc,z=1/[kz+�(kz
2- �rel,z

2)]=1/[0,8+�(0,82-0,722)]=0,871 

- Návrhová pevnost v tlaku 

fc,o,d=kmod*(fc,o,k/
m)=0,9*(21/1,3)=14,54MPa 

- Návrhová nap�tí v tlaku  

�c,o,d=Ned/A=46,39*103/60*220=3,5144MPa 

- Návrhová pevnost v ohybu 

fm,d=kmod*(fm,k/
m)=0,9*(24/1,3)=16,62MPa 

- Pr��ezový modul 

WY=1/6*b*h2=1/6*60*2202=484000mm3

- Nap�tí v ohybu 

�m,d=Med/W=7,9*106/484000=16,322MPa 

- Posudek  

[�c,o,d/kc,z*fc,o,d+km*(�m,d/fm,d)]1,0 

3,5144/0,871*14,54+0,7*(16,322/16,62)=0,965<1,0 VYHOVÍ 
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B) DOLNÍ PÁS (B1) 

1. Geometrie 

b=60mm 

h=90mm 

2. Zatížení 

Nt,d=46,72kN 

3. Návrh a posouzení 

- Návrhová pevnost  

ft,o,d=kmod*(ft,o,k/
m)=0,9*(14/1,3)=9,69MPa 

- Návrhové nap�tí  

�t,o,d=Nt,d/A=46,72*103/60*90=8,652MPa 

- Posudek  

�t,o,d/ ft,o,d1,0 

8,652/9,69=0,893<1,0  VYHOVÍ  

C) DIAGONÁLA (B4) 

1. Geometrie 

b=60mm 

h=80mm 
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2. Zatížení 

Nt,d=12,25kN 

3. Návrh a posouzení 

- Návrhová pevnost  

ft,o,d=kmod*(ft,o,k/
m)=0,9*(14/1,3)=9,69MPa 

- Návrhové nap�tí  

�t,o,d=Nt,d/A=12,25*103/60*80=2,55MPa 

- Posudek  

�t,o,d/ ft,o,d1,0 

2,55/9,69=0,263<1,0  VYHOVÍ 

D) DIAGONÁLA (B5) 

1. Geometrie 

b=60mm 

h=90mm 

2. Zatížení 

Nc,d=-11,89kN 

3. Návrh a posouzení 

- Kritická vzp�rná délka  

Lcr,z=Lcr,y =2267mm 

- Polom�r setrva�nosti  

iy=0,2887*h=0,2887*90=25,983mm 

iz=0,2887*b=0,2887*60=17,322 mm 

- Štíhlost  

�y=Lcr,z/iz=2267/25,983=87,249 

�z=Lcr,z/iz=2267/17,322=139,87
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- Kritické nap�tí  

�c,crit,z=(�2*E0,05)/�z
2=(�2*7400)/139,872=3,73MPa 

- Relativní štíhlost  

�rel,z=�(fc,o,k/ �c,crit,z)=�(21/3,73)=2,37 

- Sou�initel  

kz=0,5[1+�c*(�rel,z-0,3)+ �rel,z
2]=0,5[1+0,2*(2,37-0,3)+2,372]=3,52 

- Sou�initel vzp�rnosti  

kc,z=1/[kz+�(kz
2- �rel,z

2)]=1/[3,52+�(3,522-2,372)]=0,163 

- Návrhová pevnost  

fc,o,d=kmod*(fc,o,k/
m)=0,9*(21/1,3)=14,54MPa 

- Návrhová nap�tí v tlaku  

�c,o,d=Ned/A=11,89*103/60*90=2,202MPa 

- Posudek  

�c,o,d/(kc,z*fc,o,d)1,0 

2,202/0,163*14,54=0,929<1,0 VYHOVÍ

E) SVISLICE (B12) 

1. Geometrie 

b=60mm 

h=80mm 

2. Zatížení 

Nc,d=-30,29kN 

3. Návrh a posouzení 

- Kritická vzp�rná délka  

Lcr,z= Lcr,y =357mm 
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- Polom�r setrva�nosti  

iy=0,2887*h=0,2887*80=23,096mm 

iz=0,2887*h=0,2887*60=17,322mm 

- Štíhlost  

�y=Lcr,z/iy=357/23,096=15,46 

�z=Lcr,z/iz=357/17,322=20,61

- Kritické nap�tí  

�c,crit,z=(�2*E0,05)/�z
2=(�2*7400)/20,612=171,94MPa 

- Relativní štíhlost  

�rel,z= fc,o,k/ �c,crit,z)=�(21/171,94)=0,35 

- Sou�initel  

kz=0,5[1+�c*(�rel,z-0,3)+ �rel,z
2]=0,5[1+0,2*(0,35-0,3)+0,352]=0,566 

- Sou�initel vzp�rnosti  

kc,z=1/[kz+�(kz
2- �rel,z

2)]=1/[0,566+�(0,5662-0,352)]=0,989 

- Návrhová pevnost  

fc,o,d=kmod*(fc,o,k/
m)=0,9*(21/1,3)=14,54MPa 

- Návrhová nap�tí v tlaku  

�c,o,d=Ned/A=30,29*103/60*80=6,31MPa 

- Posudek  

�c,o,d/(kc,z*fc,o,d)1,0 

6,31/0,989*14,54=0,439<1,0 VYHOVÍ 

F) DIAGONÁLA (B6) 

1. Geometrie 

b=60mm 

h=60mm 

2. Zatížení 

Nc,d=-7,7kN 
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3. Návrh a posouzení 

- Kritická vzp�rná délka  

Lcr,z=Lcr,y =2267mm 

- Polom�r setrva�nosti  

iy=0,2887*h=0,2887*60=17,322mm 

iz=0,2887*b=0,2887*60=17,322 mm 

- Štíhlost  

�z=�y=Lcr,z/iz=2267/17,322=139,87 

- Kritické nap�tí  

�c,crit,z =(�2*E0,05)/�z
2=(�2*7400)/139,872=3,73MPa 

- Relativní štíhlost  

�rel,z=�(fc,o,k/ �c,crit,z)=�(21/3,73)=2,37 

- Sou�initel  

kz= 0,5[1+�c*(�rel,z-0,3)+ �rel,z
2]=0,5[1+0,2*(2,37-0,3)+2,372]=3,52 

- Sou�initel vzp�rnosti  

kc,z =1/[kz+�(kz
2- �rel,z

2)]=1/[3,52+�(3,522-2,372)]=0,163 

- Návrhová pevnost  

fc,o,d=kmod*(fc,o,k/
m)=0,9*(21/1,3)=14,54MPa 

- Návrhová nap�tí v tlaku  

�c,o,d=Ned/A=7,7*103/60*60=2,139MPa 

- Posudek  

�c,o,d/(kc,z*fc,o,d)1,0 

2,139/0,163*14,54=0,902<1,0 VYHOVÍ 

G) DIAGONÁLA (B7) 

1. Geometrie 

b=60mm 

h=60mm 
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2. Zatížení 

Nt,d=4,8kN 

3. Návrh a posouzení 

- Návrhová pevnost  

ft,o,d=kmod*(ft,o,k/
m)=0,9*(14/1,3)=9,69MPa 

- Návrhové nap�tí  

�t,o,d=Nt,d/A=4,8*103/60*60=1,334MPa 

- Posudek  

�t,o,d/ ft,o,d1,0 

1,334/9,69=0,138<1,0 VYHOVÍ 

Záv�r 

Cílem statického výpo�tu bylo ov��it únosnost hlavních nosných �ástí konstrukce 

vazníku na zatížení a kombinaci nahodilých zatížení. Byl proveden statický a stabilní výpo�et 

pro ur�ení vnit�ních sil a vzp�rných délek.  

Pr�kaz statickým výpo�tem potvrdil záv�r, že navržená a posuzovaná konstrukce 

spl�uje požadavky na mezní stavy dle normativních p�edpis� pro d�ev�né konstrukce – �SN 

EN 1995-1-1. 
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1. Seznam použitých podklad�

1.1 Normy

�SN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

�SN EN ISO 13792 Tepelné chování budov

1.2 Projektová dokumentace

P�dorys 2.NP 

Pohledy JV, JZ 

Situace 

1.3 Vyhlášky

Vyhláška 148/2007Sb. O energetické náro�nosti budov 

2. Situa�ní, dispozi�ní a konstruk�ní �ešení objektu 

2.1 Situa�ní �ešení stavby 

Bytový d�m se nachází ve m�st� Uni�ov na ulici Nemocni�ní. Jedná se o novostavbu 

bez návaznosti na okolní budovy, které se nachází ve vzdálenosti 15,5m od plánovaného 

místa výstavby. P�íjezdová komunikace je navržena jako dvouproudová o šírce 7,5m 

s možností parkování na této p�íjezdové komunikaci. 

2.2 Dispozi�ní �ešení stavby 

D�m je navržen jako bytový, t�ípodlažní. V 1NP se nachází místnost pro sklepní kóje, 

které tvo�í samostatný požární úsek. Poté kotelna, úklidová místnost a ko�árkárna tvo�í 

druhý požární úsek, dále 3 bytové jednotky typu 1+KK a 2+KK, každá bytová jednotka 

navržena jako samostatný požární úsek. 2NP a 3NP mají stejné dispozi�ní �ešení a 

nachází se tam op�t bytové jednotky typu 1+KK, 2+KK, 3+KK, které tvo�í samostatné 

požární úseky. Objekt má st�echu sedlovou se sklonem 22° a p �da je nepochuzí. 

2.3 Konstruk�ní �ešení stavby 

Budova se bude realizovat jako d�evostavba montovaná p�ímo na stavb�, osazením 

horní stavby na základovou desku.Stavba objektu je �ešena jako rámový nosný systém 

vypln�ný minerální izolací.  

Obvodové zdivo je tvo�eno nosnou rámovou konstrukcí, která je tvo�ena ze sloupk�

80x180mm v osové vzdálenosti 625mm. Tyto hranoly jsou vypln�ny minerální izolací a 

jsou kotveny do podkladní konstrukce. Z vn�jší strany je kontaktní zateplovací systém 

z minerální izolace. Z vnit�ní strany rámu je parozábrana, na které je umíst�na na 

instala�ní p�edst�na, která je vyztužena z hranol� 50x50mm ukotvených do nosné 

rámové konstrukce a je p�edst�na je vypln�na minerální izolací.  
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Poté se nachází v objektu i mezibytová nosná st�na , která je tvo�ena oplášt�ním ze 

sádrokartonové a sádrovláknité desky, hranoly 60x120mm v osové vzdálenosti 625mm, 

sádrovláknitou deskou, vzduchovou mezerou , sádrovláknitou deskou a op�t hranoly 

60x120mm s osovou vzdáleností a oplášt�ním ze sádrovláknité a sádrokartonové desky.  

Ostatní vnit�ní nenosné st�ny jsou z profil� 60x120mm v osové vzdálenosti 625mm, 

oplášt�ním se sádrovláknitých a sádrokartonových desek. 

Posuzovaný bytový d�m je zast�ešen sedlovou st�echou. Krov je celod�ev�ný 

vytvo�ený pomocí vazník� spojovaný sty�níkovými plechy. St�ešní krytina bude 

z pálených st�ešních tašek. né z obou stran sádrovláknitými a sádrokartonovými 

deskami.   

Strop bude tvo�en d�ev�nými stropními nosníky, mezi kterými bude minerální tepelná 

izolace. Záklop bude ze sádrovláknitých desek a podhled z d�ev�ného roštu a 

sádrovláknité a sádrokartonové desky.  

Schodišt� bude provedeno jako ocelové schodnicové se dv�ma bo�ními schodnicemi, do 

nichž jsou osazeny ocelové stupn� a vše bude kotveno do podesty a mezipodesty 

z d�ev�ných stropních nosník�. 

3. Obecné informace 
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Obytná místnost s kuchyní se nachází ve 2.NP v pravé �ásti domu. Plocha této 

místnosti �iní 20,9m2, sv�tlá výška 2,65m. Okna sm��ují na JV a JZ, mají velikost 

1,2*1,5m a balkonové dve�e velikosti 0,8*2,4m. Dv� místnosti sousedí s venkovním 

prost�edím o teplot� -15°C. Ostatní obalové plochy místnosti sousedí s obytnými 

místnostmi o teplot� 20°C.  

4. Poznámky 

Tepelná stabilita v zimním období: 

Te=-15°C dle �SN 73 0540-3 tab.H.2 pro nadmo�skou výšku 226 m.n.m. , teplotní oblast 

II.  

�asový úsek pro výpo�et zimní stability 3600s.  

Tepelná stabilita v letním období: 

Ti=20°C a �Tai=0,6°C pro budovy postavené po roce 1995 

Vnit�ní zdroje jsme ve výpo�tu neuvažovali. 

Alfa, tedy návrhová hodnota sou�initele pohltivosti fasády jsme volili 0,6 pro sv�tlé barvy. 

Hodnoty vým�ny vzduchu s okny na jedné stran� fasády, okna trvale otev�ena z 10% 

s vnit�ními záclonami. 

Teplota vn�jšího vzduchu vypo�tena dle �SN 73 0540-3 tab.H.8 pro 21.srpna  

Místnost s malým po�tem nábytku. 

Intenzita slune�ního zá�ení dle �SN 73 0540-3 tab.H.8. 

Výpln� otvor� – okna d�ev�ná se sou�initelem prostupu tepla U=1,1W/m2K, zasklení 

izola�ním trojsklem 4+14+4+14+PLU4, vn�jší žaluzie – lamely vn�jší (roleta vn�jší), 

vnit�ní záclony.  

5. Stabilita 

5.1 Tepelná stabilita místnosti v zimním období 

Vyhodnocení výsledk� podle kritérií �SN 73 0540-2(2010) a vyhlášky 

MPO �.148/2007Sb. 

Název úlohy:   Obývací pokoj a kuchyn�
  

 Podrobný popis obalových konstrukcí místnosti je uveden na výpisu z programu Stabilita 2008. 

Požadavek na pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období (�l. 8.1 �SN 730540-2), resp.
na tepelnou stabilitu místnosti v zimním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky):

  

 Požadavek:  Delta Tr,N (tau) = 3,00 C 
  

 Výsledky výpo�tu: 
  Delta Tr (2,00) = 1,29 C 
  Delta Tr (4,00) = 1,83 C 
  Delta Tr (6,00) = 2,31 C 
  Delta Tr (8,00) = 2,75 C 
  Delta Tr (10,00) = 3,18 C 
  Delta Tr (12,00) = 3,59 C 
  Delta Tr (14,00) = 3,99 C 
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  Delta Tr (16,00) = 4,38 C 
  Delta Tr (18,00) = 4,75 C 
  Delta Tr (20,00) = 5,11 C 
  Delta Tr (22,00) = 5,46 C 
  Delta Tr (24,00) = 5,81 C 
  
 Delta Tr (9,00) < Delta Tr,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N pro maximální délku otopné p�estávky 9,00 h. 
 P�i delší otopné p�estávce NEBUDE POŽADAVEK SPLN�N. 

 Stabilita 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

�Tr,(8,00)��Tr,N  (2,75°C � 3°C ) požadavek je spln�n (p�i 9 hodinové otopné p�estávce). 

5.2 Tepelná stabilita místnosti v letním období 

Vyhodnocení výsledk� podle kritérií �SN 73 0540-2(2010) a vyhlášky 

MPO �.148/2007Sb. 

Název úlohy:   Obývací pokoj a kuchyn�
  

 Podrobný popis obalových konstrukcí místnosti je uveden na výpisu z programu Stabilita 2008. 

Požadavek na nejvyšší vzestup teploty vzduchu v letním období (�l. 8.2 �SN 730540-2), resp.
na tepelnou stabilitu místnosti v letním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky):

  

 Požadavek:  Delta Ta,max,N = 5,00 C 
  

 Vypo�tená hodnota:  Delta Ta,max = 2,55 C 
  

 Delta Ta,max < Delta Ta,max,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Stabilita 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

�Ta,max��Ta, max,N (2,55°C< 5°C ) požadavek je spln�n. 

6. Simulace 

6.1 Odezva místnosti na vnit�ní a vn�jší tepelnou zát�ž v letním období 

 podle �SN EN ISO 13792 

 Simulace 2010 

 Název úlohy :  Obývací pokoj a kuchyn�
 Zpracovatel :  Eva Navarová 
 Zakázka :   
 Datum :  23.11.2012 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Datum a zem�pisná ší�ka:  21. 8. ,  50 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:     55.40 m3 
 Sou�. p�estupu tepla proud�ním:      2.50 W/m2K 
 Sou�. p�estupu tepla sáláním:      5.50 W/m2K 

�initel f,sa:      0.10 

 Okrajové podmínky výpo�tu:
  

�as    n  Fi,i  Te  Intenzita slune�ního zá�ení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  

  1    0.7       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    0.7       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    0.7       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
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  4    0.7       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    0.7       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  6    0.7       0   18.1     67     37    265     37     92    178     37    219     37 
  7    0.7       0   19.5     69    103    549     69    248    432     69    384     69 
  8    0.2       0   21.2     95    259    656     95    415    608     95    376     95 
  9    0.2       0   23.0    116    420    637    116    567    699    116    270    116 
 10    0.2       0   24.8    132    553    526    132    687    708    151    132    132 
 11    0.2       0   26.5    142    640    353    142    764    644    345    142    142 
 12    0.2       0   27.9    145    670    145    145    790    516    516    145    145 
 13    0.2       0   29.1    142    640    142    353    764    345    644    142    142 
 14    0.2       0   29.8    132    553    132    526    687    151    708    132    132 
 15    0.2       0   30.0    116    420    116    637    567    116    699    116    270 
 16    0.2       0   29.8     95    259     95    656    415     95    608     95    376 
 17    0.2       0   29.1     69    103     69    549    248     69    432     69    384 
 18    0.2       0   28.0     67     37     37    265     92     37    178     37    219 
 19    0.5       0   26.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 20    0.5       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    0.5       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    0.7       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    0.7       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    0.7       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
                

  

 Vysv�tlivky: 
 Te je teplota vn�jšího vzduchu, n je násobnost vým�ny v místnosti a Fi,i je velikost vnit�ních zdroj� tepla. 

 Zadané nepr�svitné konstrukce:
  

 Konstrukce �íslo   1  ... vn�jší jednopláš	ová konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   11.30 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.14 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihovýchod 
 Pohltivost zá�ení:    0.60  �initel oslun�ní:   1.00 
       
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0    750.0 
  2  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  3  Isover Fassil  0.0500    0.049    880.0     50.0 
  4  Jutafol N 140 Specia  0.0003    0.390   1700.0    560.0 
  5  Isover Fassil  0.1800    0.056    880.0     50.0 
  6  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  7  Isover Orsil Uni  0.1000    0.040    840.0     40.0 
  8  weber.pas silikát  0.0070    0.860    920.0   1800.0 
  

       

 Tepelná kapacita C:    30.128 kJ/m2K 

 Konstrukce �íslo   2  ... vn�jší jednopláš	ová konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   11.60 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.14 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihozápad 
 Pohltivost zá�ení:    0.60  �initel oslun�ní:   1.00 
       
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0    750.0 
  2  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  3  Isover Fassil  0.0500    0.049    880.0     50.0 
  4  Jutafol N 140 Specia  0.0003    0.390   1700.0    560.0 
  5  Isover Fassil  0.1800    0.056    880.0     50.0 
  6  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  7  Isover Orsil Uni  0.1000    0.040    840.0     40.0 
  8  weber.pas silikát  0.0070    0.860    920.0   1800.0 
  

       

 Tepelná kapacita C:    30.128 kJ/m2K 

 Konstrukce �íslo   3  ... vnit�ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   11.90 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.20 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
       
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
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    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0    750.0 
  2  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  3  Isover Fassil  0.1200    0.056   1088.6     94.8 
  4  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  5  Uzav�ená vzduch. dut  0.0500    0.294   1010.0      1.2 
  6  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  7  Isover Fassil  0.1200    0.056    880.0     50.0 
  8  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  9  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0    750.0 
  

       

 Tepelná kapacita C:    32.648 kJ/m2K 

 Konstrukce �íslo   4  ... vnit�ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   17.10 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.38 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
       
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0    750.0 
  2  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  3  Isover Fassil  0.1200    0.056    880.0     50.0 
  4  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  5  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0    750.0 
  

       

 Tepelná kapacita C:    28.141 kJ/m2K 

 Konstrukce �íslo   5  ... vnit�ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   20.90 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.23 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
       
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Podlahové linoleum  0.0100    0.170   1400.0   1200.0 
  2  Anhydritová sm�s  0.0420    1.200    840.0   2100.0 
  3  Isover Orsil T-P  0.0500    0.043   1150.0    150.0 
  4  OSB desky  0.0220    0.130   1700.0    650.0 
  5  Isover Orsil Uni  0.1000    0.056    840.0     40.0 
  6  Isover Orsil Uni  0.1400    0.223    840.0     40.0 
  7  Fermacell  0.0100    0.320   1000.0   1250.0 
  8  Uzav�ená vzduch. dut  0.0300    0.147   1010.0      1.2 
  9  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
 10  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  

       

 Tepelná kapacita C:    97.456 kJ/m2K 

 Konstrukce �íslo   6  ... vnit�ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   20.90 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.23 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
       
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  2  Fermacell  0.0125    0.320   1000.0   1250.0 
  3  Uzav�ená vzduch. dut  0.0300    0.147   1010.0      1.2 
  4  Fermacell  0.0100    0.320   1000.0   1250.0 
  5  Isover Orsil Uni  0.1400    0.223    840.0     40.0 
  6  Isover Orsil Uni  0.1000    0.056    840.0     40.0 
  7  OSB desky  0.0220    0.130   1700.0    650.0 
  8  Isover Orsil T-P  0.0500    0.043   1150.0    150.0 
  9  Anhydritová sm�s  0.0420    1.200    840.0   2100.0 
 10  Podlahové linoleum  0.0100    0.170   1400.0   1200.0 
  

       

 Tepelná kapacita C:    47.306 kJ/m2K 

 Zadané vn�jší pr�svitné konstrukce:
  

 Konstrukce �íslo   1 
  

 Plocha konstrukce:    1.80 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.80 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
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 Orientace kce:  jihovýchod 
 Propustnost zá�ení g:  0.040  �initel prostupu TauE:  0.040 
 Terciální �initel Sf3:  0.000  Korek�ní �initel rámu:   0.70 
 Korek�ní �initel clon�ní:   1.00  �initel oslun�ní:   1.00 
 Sekundární �initel Sf2:  0.000  �initel jímavosti Y:   0.74 W/K 

 Konstrukce �íslo   2 
  

 Plocha konstrukce:    5.52 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.80 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihozápad 
 Propustnost zá�ení g:  0.040  �initel prostupu TauE:  0.040 
 Terciální �initel Sf3:  0.000  Korek�ní �initel rámu:   0.70 
 Korek�ní �initel clon�ní:   1.00  �initel oslun�ní:   1.00 
 Sekundární �initel Sf2:  0.000  �initel jímavosti Y:   0.74 W/K 

 VÝSLEDKY VYŠET�OVÁNÍ ODEZVY MÍSTNOSTI: 

 Metodika výpo�tu:  R-C metoda 

 Obalová plocha místnosti At:      101.02 m2 
 Tepelná kapacita místnosti Cm:      4658.4 kJ/K 
 Ekvivalentní akumula�ní plocha Am:       74.06 m2 
 M�rný zisk vnit�ní konvekcí a radiací His:      348.21 W/K 
 M�rný zisk p�es okna a lehké konstrukce Hes:        5.83 W/K 
 M�rný zisk p�es hmotné konstrukce Hth:        3.23 W/K 

�initel p�estupu tepla na vnit�ní stran� Hms:      673.94 W/K 
�initel prostupu z exteriéru na povrch hmotných kcí Hem:        3.24 W/K 

 Výsledné vnit�ní teploty a tepelný tok:
  

   Teplota  Teplota  Teplota 
�as  Tepelný tok  vnit�ního vzduchu  st�ední radia�ní  výsledná operativní 

 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
    

  1       347.6       25.84       26.16       26.06
  2       333.2       25.65       25.98       25.88
  3       329.1       25.49       25.82       25.72
  4       333.2       25.35       25.68       25.57
  5       347.6       25.25       25.55       25.46
  6       403.7       25.22       25.47       25.39
  7       472.3       25.25       25.45       25.39
  8       364.0       25.52       25.55       25.54
  9       403.0       25.61       25.62       25.62
 10       435.0       25.73       25.73       25.73
 11       494.9       25.90       25.87       25.88
 12       537.3       26.10       26.05       26.06
 13       561.5       26.30       26.24       26.26
 14       561.1       26.50       26.43       26.45
 15       556.9       26.67       26.61       26.63
 16       529.8       26.82       26.76       26.78
 17       475.3       26.91       26.87       26.88
 18       396.3       26.93       26.91       26.92
 19       460.9       26.88       26.89       26.89
 20       431.3       26.79       26.84       26.83
 21       400.0       26.67       26.77       26.74
 22       436.0       26.45       26.63       26.57
 23       401.0       26.25       26.49       26.42
 24       372.2       26.05       26.33       26.25
    

 Minimální hodnota:       25.22       25.45       25.39 
 Pr�m�rná hodnota:       26.09       26.20       26.16 

Maximální hodnota:       26.93       26.91       26.92
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 STOP, Simulace 2010

6.2 Vyhodnocení výsledk� podle kritérií �SN 73 0540-2(2011) a vyhlášky 

MPO �.148/2007Sb 

Název úlohy:   Obývací pokoj a kuchyn�
  

 Podrobný popis obalových konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2010.

Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (�l. 8.2 �SN 730540-2), resp.
na tepelnou stabilitu místnosti v letním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky)

  

 Požadavek:  Tai,max,N = 27,00 C 
  

 Vypo�tená hodnota:  Tai,max = 26,93 C 
  

 Tai,max < Tai,max,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Poznámka: Vyhodnocení požadavku �SN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpo�tu 
  použity okrajové podmínky podle �SN 730540-3. 

 Simulace 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

Tai,max < Tai,max,N (26,93°C < 27,00°C ) požadavek je spln�n. 

7. Záv�r 

Posuzovaná místnost, tedy obývací pokoj s kuchyní o ploše 20,9m2 vyhovuje 

požadavk�m norem. Požadavek na pokles teploty v zimním období �iní dle �SN 73 0540 

�l.8.1 tab.11 pol.1 3°C, k této hodnot � se dostaneme po 8 hodinové otopné p�estávce. 

Požadavek na vzestup teploty v letním období �iní 5°C, nám teplota v lét � stoupne o 

2,55°C za p �edpokladu užití: vn�jších lamel, vnit�ních záclon, vnit�ní zdroje neuvažovány, 

s vým�nou vzduchu na jedné stran� fasády. 

Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období je 27°C dle �SN 73 0540 

�l. 8.2.1 tab.12 pol.1. Splnili jsme požadavek za p�edpokladu výše uvedených položek. 

Pokud bychom cht�li ješt� více zlepšit podmínky v letním období, je to možné za 

p�edpokladu nap�. vysázení vzrostlých strom�, které by p�isp�li ke stín�ní, nebo místo 

vn�jších lamel použít rolety, které zabrání pronikání slunce do obytné místnosti. 
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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

a. Identifikace stavby 

IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY: 

 Název stavby:   Novostavba bytového domu 

Místo stavby:   Uni�ov 

 Okres:    Olomouc 

Katastrální území:  Uni�ov, 774502

Parcelní �íslo:   2075/1 

Vlastník parcely:  M�sto Uni�ov, Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

Ú�el stavby:   Obytný bytový d�m 

Charakter stavby:  Novostavba BD 

Stavební ú�ad:  Uni�ov 

IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE PROJEKTANTA: 

Zpracovatel projektové dokumentace: Eva Navarová 

Projektant:     Eva Navarová 

Adresa:     Hrubého 698 

      Uni�ov, 783 91 

IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA: 

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Josef Pokorný 

b. Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku, o 

majetkoprávních vztazích 

Pozemek se nachází vedle obytné �ásti m�sta Uni�ova. Dle územního plánu 

je tato oblast ur�ena k obytné zástavb�. Pozemek je vlastnictví m�sta Uni�ova. 

V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako zahrada. Terén je v rovin�. 

Východním sm�rem se rozprostírá zastav�ná obytná �ást m�sta a opa�ným sm�rem, 

teda na západ, jsou zahrádky a louky. 

ÚDAJE O POZEMKU: 

Parcelní �íslo:    2075/1  

Plocha stavebního pozemku:  17 867m2 

Zastav�ná plocha:   288,48m2 

Procento zastav�ní:   1,61% 
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MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: 

p.�. 2001/1 M�sto Uni�ov 

   Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

 p.�. 2085/10 M�sto Uni�ov 

   Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

p.�. 2078/2 M�sto Uni�ov 

   Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

p.�. 2003/3 M�sto Uni�ov 

   Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

c. Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Pr�zkumy z hlediska památkové pé�e, ani architektonické pr�zkumy nebyly 

požadovány. 

Byl proveden geologický pr�zkum a vyty�ení staveništ�. Z pr�zkumu byla zjišt�na na 

daném území št�rkovitá hlína (zemina). P�edpokládáme tedy geotechnickou 

kategorii, kde lze po�ítat s tabulkovými hodnotami únosnosti podloží, což v našem 

p�ípad� je Rd=0,2 Mpa. 

Stavba bude napojena na stávající zpevn�nou komunikaci. BD bude napojen 

na ve�ejný vodovod, plynovod, kanalizaci a elekt�inu z hlavní komunikace na ulici 

Nemocni�ní. Dokumentace spl�uje požadavky dot�ených orgán�.  

Na daném pozemku bylo provedeno radonové m��ení, jehož výsledkem je 

st�ední hodnota radonového rizika. 

d. Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

O�ekávají se p�ipomínky od majitel� inženýrských sítí. Výstavba spl�uje 

požadavky všech dot�ených orgán� a jejich podmínky. 

e. Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Objekt je navržen v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

Závazné p�edpisy: 

Budou dodržena ustanovení v platném zn�ní zejména: 

- Zákon �. 183/2006 Sb. – stavební zákon 

- Vyhláška �. 268/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích na výstavbu 

- Zákon �. 158/2000 Sb. – o ochran� ve�ejného zdraví 

- Vyhláška �. 590/2002 Sb. – O technických požadavcích na vodní díla (týká se 

prodloužení vodního �ádu) 



5 

- Na�ízení vlády �. 523/2002 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., 

kterým se stanoví podmínky  ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci 

- Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. – o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku 

a vibrací 

f. Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�

územn� plánovací informaci u staveb podle §104 odst. 1. stavebního zákona 

Navržená novostavba BD je v souladu s podmínkami regula�ního a územního 

plánu obce Uni�ov, okres Olomouc.  

g. V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná 

opat�ení v dot�eném území 

Na objekt je zpracována požární zpráva, která stanoví požadavky na požární 

bezpe�nost. Novostavba samostatn� stojícího bytového domu neovlivní okolní 

zástavbu. V souvislosti ze stavbou lze p�edpokládat do�asné zvýšení hlu�nosti a 

prašnosti v bezprost�ední blízkosti objektu a také zvýšenou dopravní zát�ž na 

p�íjezdových komunikacích. Bude spln�no na�ízení vlády �.148/2006 Sb. O ochran�

zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 

h. P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

P�edpokládané zahájení stavby: 2/2014 

P�edpokládané ukon�ení stavby: 10/2014 

Popis výstavby: provedení zemních prací, provedení základ�, umíst�ní 

d�ev�ných prvk� tvo�ících rámovou konstrukci 1NP, provedení strop�, realizace 2NP 

a položení strop�, realizace 3NP, položení stropní konstrukce nad 3NP, nakonec 

provedení st�ešní konstrukce a zateplení obvodových st�n. Zárove� bude provedena 

instalace a napojení vnit�ních rozvod� a následné dokon�ovací práce.  

Postup výstavby bude spln�n dle norem �SN a p�edpis�.  

i. Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prost�edí a ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše  budovy  

bytové �i  nebytové v m2,  a o po�tu byt� v budovách bytových a nebytových 

ÚDAJE O OBJEKTU: 

Ú�el stavby:    Obytný bytový d�m 

Charakter stavby:   Novostavba BD 

Plocha stavebního pozemku: 17 867m2 
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Zastav�ná plocha:   288,48m2 

Procento zastav�ní:   1,61% 

Obestav�ný prostor:   2 716m3

Kategorie byt�:   1+KK, 2+KK, 3+KK
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické , architektonické a stavebn� technické �ešení 

a) Zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení 

sou�asného stavu konstrukcí; stavebn� historický pr�zkum u stavby, 

která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je 

v památkové zón�

Staveništ� je na rovinném pozemku, s dosavadní zástavbou malých 

zahrádek a s malými ke�i a bez v�tší zelen�. Bez inženýrských sítí a bez 

ochranných pásem. 

K pozemku p�iléhá asfaltová p�íjezdová komunikace a napojením na 

hlavní tahy m�stem.  

Stavební úpravy objektu a jeho vn�jší vzhled  byly �ešeny s 

odpovídajícím z�etelem na urbanistické požadavky dané lokality. Daná lokalita 

není památkovou zónou a není ani p�edpoklad p�i daném druhu stavby na 

dodržení místní architektury. Nicmén� bylo p�i projek�ních pracích dbáno na 

to, aby objekt nep�sobil svým vzhledem vdané lokalit� p�íliš rušiv�. Díl�í 

plochy vn� objektu, a vstupu na pozemek budou zpevn�ny novou dlažbou.  

V bezprost�edním okolí novostavby budou provedeny úpravy terénu násypem 

a zásypem, v ostatních místech budou provedeny díl�í terénní úpravy a 

ozelen�ní travním porostem. 	ešení užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace se nep�edpokládá.  

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad�  pozemk� s ní 

souvisejících 

Jedná se o novostavbu samostatn� stojícího bytového domu, 

nepodsklepeného, který bude sloužit pro bydlení. Objekt je navržen se t�emi 

nadzemními podlažími, ve kterém se po�ítá s trvalým po�tem XX osob.  

D�m je navržen ve tvaru obdélníku o rozm�rech 24,170x12,295m, na 

fasád� se budou nacházet p�evislé konstrukce (balkony). Barva fasády bude 

sv�tle hn�dá.  St�echa je navržena jako sedlová se sklonem 22°. Kryti na bude 

z tašek Tondach – Samba 11 v odstínu tmav� �erné. Výpln� otvor� budou 

d�ev�né s dekorem tmavého d�eva. Klempí�ské prvky jsou z pozinkovaného 

plechu bez nát�ru.  

c) Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

�ešení vn�jších ploch 
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Výkopové práce

Výkopové práce budou provedeny dle výkresu základu. Základové 

pasy jsou navrženy takto, pod obvodovou zdí hloubka 1000mm, ší�ka 650mm, 

pod mezibytovou  nosnou st�nou hloubka 650mm, ší�ka 315mm, pod nosnou 

p�í�kou hloubky 650mm, ší�ka 450mm. Nezámrzná hloubka �iní 850mm od 

upraveného terénu. Po odebrání skrývky zeminy 200mm budou vykopány 

pasy, poté vybetonovány a pod základovou deskou bude št�rkopískový 

podsyp tlouš
ky 150mm. 

Zakládání

Po vyty�ení stavby mohou za�ít výkopové práce, bude se postupovat 

dle výkresu základ�. Základy budou pod celým obvodem domu, komínem, 

pod prvním stupn�m schodiš
ového ramene, mezibytovými nosnými zdmi, 

nosnými p�í�kami. Základy jsou navrženy z betonu C20/25. Základové pasy 

jsou navrženy takto, pod obvodovou zdí hloubka 1000mm, ší�ka 650mm, pod 

mezibytovou  nosnou st�nou hloubka 650mm, ší�ka 315mm, pod nosnou 

p�í�kou hloubky 650mm, ší�ka 450mm. Nezámrzná hloubka �iní 850mm od 

upraveného terénu. Základová deska se skládá ze dvou desek a to tlouš
ky 

50 a 150mm. Základová deska 50mm je z betonu C20/25 bez výztuže, na ní 

je uložena HI proti zemní vlhkosti Dekbit V60 35 a Dekbit Al S40. Dále 

základová deska tloš
ky 150mm je vyztužena kari sítí s oky 150*150mm, 

�=8mm. Pod základovou deskou tlouš
ky 50mm bude št�rkopískový podsyp 

tlouš
ky 150mm.  

Veškeré nosné d�ev�né konstrukce objektu musí být umíst�ny 

nejmén� 300mm nad úrovní p�ilehlého upraveného terénu.  Rovinnost 

podkladu, na kterou bude umíst�na rámová d�ev�ná konstrukce, by m�la mít 

mezní odchylku max. 5mm na 2m lat�.  

V p�ípad� neo�ekávaného podloží nebo p�i jiných komplikacích je t�eba 

obeznámit projektanty a p�ípadn� p�ivolat statika pro zhodnocení a následné 

�ešení situace. 

Výpo�et základ� viz p�íloha. 

Svislé nosné konstrukce

St�ny jsou z d�ev�ných rám� oplášt�ných deskami sádrovláknitými a 

sádrokartonovými. Tuhost objektu zajiš
ují obvodové, mezibytové nosné st�ny 

s vodorovnými stropními konstrukcemi. 
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Obvodové zdivo je tvo�eno nosnou rámovou konstrukcí (viz výkresy �.P15-1 

až P15-8), která je navržena ze sloupk� 80*180mm v osové vzdálenosti 

625mm. Hranoly jsou kotveny do základové desky pomocí kotev FAZ, viz více 

výkres �.P14-9. Kotvení rámu je z�ejmé z výkresu �.P14-9. Rám st�ny se 

skládá ze spodního impregnovaného a horního rámového hranolku a sloupk�. 

Prostor mezi sloupky je vypln�n minerální izolací Isover Fassil tlouš
ky 

180mm. Dále ve sm�ru do interiéru je ke sloupk�m p�ikotvena parozábrana 

Jutafol N140 Special, následuje instala�ní p�edst�na, která je tvo�ena 

d�ev�nným roštem 50*50mm v osové vzdálenosti 625 a je vypln�na op�t 

minerální izolací Isover Fassil tlouš
ky 50mm. Na tuto instala�ní p�edst�nu je 

p�ikotvena sádrovláknitá deska Fermacell a na ni sádrokartonová deska 

Knauf, ob� v tlouš
kách 12,5mm.  

Na Rám z vn�jší strany je p�ikotvena sádrovláknitá deska Fermacell 

tlouš
ky 12,5mm a na tuto desku se provede kontaktní zateplovací systém 

tlouš
ky 100mm z minerální TI Isover NF 333 (s podélnými vlákny) a vn�jší 

omítka Weber.pas silikát v tlouš
ce 7mm. 

Dále svislou nosnou konstrukci nám tvo�í i mezibytová st�na skládající 

se ze dvou rám� vypln�ných minerální izolací Isover Fassil tlouš
ky 120mm a 

oplášt�ní. Rámy jsou ze sloupk� 80*120mm v osové vzdálenosti 625mm a 

mezi nimi se nachází uzav�ená vzduchová mezera tlouš
ky 50mm. K této 

vzduchové meze�e je oplášt�ní jen sádrovláknitou deskou Fermacell tlouš
ky 

12,5mm a oplášt�ní do místností je tvo�eno sádrovláknitou deskou Fermacell  

tlouš
ky 12,5mm a na ni je sádrokartonová deska Knauf 12,5mm.  

Jako další svislou nosnou konstrukci nám tvo�í rám 80*120mm 

vypln�ný  minerální tepelnou izolací Isover Fassil tlouš
ky 120mm a oplášt�ný 

z obou stran sádrovláknitou deskou Fermacell tlouš
ky 12,5mm a 

sádrokartonovou deskou Knauf tlouš
ky 12,5mm. 

Svislé nosné sloupky jsou kotveny do spodního hranolku, který je 

kotven do základové desky závitovými ty�emi. Veškeré kotevní prvky jsou 

opat�eny pozinkovanou povrchovou úpravou. Spodní (základový) hranolek je 

tlakov� impregnován proti biologickým šk�dc�m. 

Podrobné skladby konstrukcí jsou k nahlédnutí ve výkrese �.P16.

Svislé nenosné konstrukce

Svislou nenosnou konstrukci nám tvo�í rám 80*120mm v osové 

vzdálenosti 625mm vypln�ný minerální izolací Isover Fassil tlouš
ky 120mm. 



10 

Z obou setran je tato konstrukce oplášt�na sádrovláknitou deskou Fermacell 

tlouš
ky 12,5mm a sádrokartonovou deskou Knauf 12,5mm.  

Sloupky jsou kotveny ke spodnímu a hornímu hranolku.  

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce nad 1NP, 2NP je tvo�ena d�ev�nými stropnicemi 

80*240mm v osové vzdálenosti 625mm vypln�né minerální izolací Isover UNI 

v tlouš
kách 140 a 100mm. Uložení stropnice na horní rámový hranolek je 

min. 70mm (máme 100mm). Na stropnice je p�ipevn�n záklop z OSB desek 

tlouš
ky 22mm a na n�j následuje skladba podlahy.  

Výztuhy zajiš
ující stabilitu proti klopení jsou vkládány mezi stropnice 

vždy v míst� jejich uložení na st�ny a pod spoje desek záklopu (tedy ve 

vzdálenosti 1250mm).  

Stropní konstrukce nad 3NP je tvo�ena d�ev�nými stropnicemi 

80*200mm v osové vzdálenosti 625mm vypln�né minerální izolací Isover UNI 

v tlouš
ce 200mm. Uložení stropnice ne horní rámový hranolek je min. 70mm 

(máme 100mm). Na stropnice je p�ikotven záklop z OSB desek tlouš
ky 

22mm. Na záklop je položena TI Isover Uni v tlouš
ce 100mm. Tato skladba 

stropu nad 3NP tvo�í dolní pláš
 dvoupláš
ové st�ešní konstrukce. 

Podhledy jsou dva, jeden je ve všech místnostech, krom� místnosti se 

sklepními kójemi, a skládá se z roštu z latí 30*50mm v osové vzdálenosti 

300mm kolmo na stropnice. Druhý podhled, nacházející se jen ve sklepní 

místnosti s kójemi, je z CD profil� 60*27mm, vypln�ný TI Isover UNI tlouš
ky 

60mm. 

P�eklady nad otvory jsou tvo�eny z hranolk� a jsou sou�ástí rámové 

konstrukce st�n. 

Zast�ešení

St�echa je navržena se sklonem 22° a tvarem sedlovým, tvo�ena 

vazníky. Skladba je navržena jako dvoupláš
ová. Doplní pláš
 je tvo�en ze 

stropnic 80*200mm v osové vzdálenosti 625mm vypln�ný minerální izolací 

Isover UNI v tlouš
ce 200mm. Na spodní hranu je stropnic je p�ikotven a 

parozábrana Jutafol N 140 Special a podhled skládající se z d�ev�ného roštu 

30*50mm a na n�m p�ikotvené sádrovláknité desky Fermacell a 

sádrokartonové desky Knauf v tlouš
kách 12,5mm. Na horní hranu stropnice 

je p�ikotvena OSB deska tlouš
ky 22mm a na ni položena TI Isover UNI 

tlouš
ky 100mm a jako ochrana TI slouží kontaktní difuzní fólie. Horní pláš
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st�ešní konstrukce je tvo�en z OSB desek t�ídy 4 P+D kotvených do vazníku, 

dále HI z SBS modifikovaného asfaltu, kontralatí 30*50mm v osové 

vzdálenosti 625mm, latí 30*50mm v osové vzdálenosti 380mm a st�ešní 

krytinou Tondach Samba 11. 

Vazník je tvo�en z horního pásu 60*220mm, dolního pásu 60*90mm, 

svislice 60*80mm, diagonál 60*60mm, 60*80mm, 60*90mm. 

Komíny

Komín je navržen ze systému Schiedel UNI*** PLUS o rozm�rech 

590*320mm. Je zajist�n min. 50mm odstup od d�ev�ných prvk� od 

komínového t�lesa. Komínové t�leso je kotveno jak v úrovni st�echa, tak 

v úrovni stropní konstrukce. 

Izolace proti vod� a zemní vlhkosti

Jako HI zemní stavby bude použita hydroizolace Dekbit V60 35 a pod 

ní hydroizolace Dekbit Al S40. Tato izolace je vložena mezi základové desky 

v tlouš
kách 50 a 150mm. 

Místnosti se zvýšenou vlhkostí je nutné opat�it sádrokartonovými 

deskami Knauf odolnými proti vlhkosti. 

Izolace tepelné

V podlaze v p�ízemí je TI Isover EPS 200S v tlouš
ce 2*60mm. 

V podlahách v patrech jsou tuhé desky Isover T-P v tlouš
kách 

2*25mm a tvo�í zárove� izolaci proti kro�ejovému hluku. 

Základy budou odizolovány TI z XPS 3035CS v tlouš
ce 60mm.  

Mezi stropnicemi je vložena TI Isover UNI v tlouš
ce 100mm, 140mm, 

200mm.  

Dolní pláš
 st�ešní konstrukce e zateplen TI Isover UNI v tlouš
ce 

100mm. 

TI tvo�ící výpl� mezi rámy je minerální, Isover Fassil v tlouš
kách 

120mm, 180mm a p�edst�rách v tlouš
ce 50mm. 

Podlahy

Podlahu v 1NP tvo�í 150mm št�rkopískový podsyp, 50mm podkladní 

základová deska, HI Dekbit, 150mm základová deska vyztužená Kari sítí 

s oky 150*150mm, dále TI Isover 200S Stabil v tlouš
ce 100mm, podlahovými 

deskami Fermacell 2*10mm, podlahovou krytinou v tlouš
ce 10mm, tedy 
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penetra�ním nát�rem Fermacell,  tekutou fólií, flexi lepidlem Fermacell, 

keramickou dlažbou nebo PVC. 

Podlaha ve 2NP, 3NP je tvo�ena TI Isover T-P 2*25mm, na ni je 

poležena fólie Penefol a poté se provede anhydrit v tlouš
ce 48mm a 

podlahová krytina tvo�ena lepidlem a keramickou dlažbou nebo PVC. 

Truhlá�ské výrobky, záme�nické výrobky, klempí�ské výrobky

Veškerý výpis materiál� truhlá�ských, záme�nických, klempí�ských je 

popsán v textové �ásti projektové dokumentace. 

Povrchové úpravy vnit�ní

St�ny jsou opat�ena sádrokartonovými deskami Knauf, které se 

nat�eny nát�rem Primalex plus.  

Povrchové úpravy vnit�ní

Vn�jší omítka bude od firmy Weber a to Weber.pas silikát v tlouš
ce 

7mm a v barv� sv�tle hn�dé. 

Podhledy

Podhledy jsou dva, jeden je ve všech místnostech, krom� místnosti se 

sklepními kójemi, a skládá se z roštu z latí 30*50mm v osové vzdálenosti 

300mm kolmo na stropnice. Druhý podhled, nacházející se jen ve sklepní 

místnosti s kójemi, je z CD profil� 60*27mm, vypln�ný TI Isover UNI tlouš
ky 

60mm. 

Okna, dve�e

Okna budou použity d�ev�nné eurookna IV 78, softline. S izola�ním 

dvojsklem, s nerezovým ráme�kem, pln�né plynem argonem. Sou�initel okna 

U=1,1W/m2K a zvukovou izolací 31dB. Tyto typy budou použity jak na 

balkonové dve�e, tak i na vchodové. Pod spodní �ást rámu je upevn�n 

podkladní profil, �ímž je vymezen prostor pro osazení a upevn�ní parapetu. 

Spára mezi rámem okna a d�ev�nou konstrukcí je vypln�na PUR p�nou. 

P�ipojovací spára je po o�íznutí PUR p�ny po obou stranách opat�ena 

samolepícími páskami.  

Dve�e do byt� budou navrženy jako protipožární, budou osazeny 

v ocelové zárubní a budou mít zvukovou izolaci min 30dB. 
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St�ešní okna jsou navržena okna Velux, typ GGU, zaskleno izola�ním 

dvojsklem, U=1,5W/m2K. Materiál borovice. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen na vybudovanou místní komunikaci, která 

prob�hne v první etap� výstavby objekt� a infrastruktury BD. Bude ší�e 5,5m 

s parkovacími plochami pro stání osobních automobil�, budou tam i �ešeny 

místa pro odpad, mobiliá�, osv�tlení, chodníky, stezky pro osoby a v tomto 

projektu jsou zahrnuty i p�ístupové komunikace k objekt�m. Pod místní 

komunikací budou nov� navržené trasy inženýrských sítí a k t�mto sítím 

budeme �ešit p�ípojky pro náš objekt (více viz situace). 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy 

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území 

Objekt bude v blízkosti místní komunikace s asfaltovým povrchem ší�e 

5,5m. Také je rovn�ž veden objektu na severní stran� vedena cyklostezka 

z betonové zámkové dlažky o ší�ce 3,5m. Objekt bude napojen na cyklostezku 

chodníkem o ší�i 1,5m a bude mít povrch ze zámkové dlažby. Parkovací místa 

jsou rovn�ž v blízkosti objektu, veškeré informace jsou �ešeny v samostatné 

PD, které slouží pro výstavbu komunikací v 1.etap�.  

Inženýrské sít� budou napojeny na vybudované sít�, více informací je 

zakresleno ve výkresu situace, výkres �.P1. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Nep�íznivý vliv na životní prost�edí mají hluk, prach, teplo, zápach, 

zne�iš	ování vod, únik olej�

P�i realizaci stavby vnikají na stavb� odpady. Budou dodrženy zásady 

stanovené zákonem �. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhlášky Ministerstva 

životního prost�edí �. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé p�i stavb� budou odstran�ny takto: recyklované materiály 

budou nabídnuty k recyklaci na recykla�ním za�ízení, spalitelný odpad bude 

nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpad�, nespalitelný odpad 

bude uložen na povolené skládce. 
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g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a 

komunikací 

	ešení užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace se nep�edpokládá. 

h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do 

projektové dokumentace 

Radonový pr�zkum stanovil st�ední radonový index pozemku, výsledky 

radonového pr�zkumu byly za�len�ny do návrhu do BD. 

i) Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový 

a výškový systém 

 Výškové a polohové osazení BD do terénu je zakresleno ve výkresu 

situace a p�dorysu základ�. Stavba bude p�ed zahájením zemních prací 

vytý�ená odborn� zp�sobilou firmou dle výkresu koordina�ní situace. 

Polohový a výškový systém je místní.  

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

 Stavba nemá �len�ní a skládá se pouze z jednoho objektu – vlastní 

novostavby BD v�etn� souvisejících terénních úprav a p�ípojek inženýrských 

sítí. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed 

negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich 

minimalizace 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodob� m�že 

dojít ke zvýšení hlu�nosti a prašnosti. Po dobu výstavby je nutné zajistit 

ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. 

l) Zp�soby zjišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�, pokud není 

uveden v �ásti F 

B�hem provád�ní stavebních prací musí být striktn� dodrženy zásady 

z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví pracujících dle NV �. 591/2006 Sb. O 

bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništi. A dále dle NV �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi s nebezpe�ím pádu 
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z výšky nebo do hloubky. Odpov�dnost za bezpe�nost spo�ívá na zadavateli,  

zhotoviteli , pop�. na stavebním dozoru. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Navržená stavba je navržena dle technologických p�edpis� dodavatel�

stavebním materiál�. Bylo provedeno statické posouzení st�ešního vazníku. 

a) Z�ícení stavby nebo její �ásti 

Použití norem ve statickém posudku zajiš
uje spln�ní podmínek únosnosti. 

b) V�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení 

Použití norem ve statickém posudku zajiš
uje spln�ní podmínek únosnosti. 

c) Poškození �ásti stavby v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné 

konstrukce 

U stavby nedojde k nep�ípustnému p�etvo�ení po dobu užívání objektu 

jako bytového domu. 

d) Poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�

Objekt je navržen pro podmínky stanovené ve statickém posudku. 

3. Požární bezpe�nost 

	ešení objektu z hlediska požární ochrany je �ešeno samostatnou technickou 

zprávou, která je sou�ástí projektové dokumentace (viz p�íloha). 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nep�edstavují riziko z hlediska 

ochrany zdraví, osob ani životního prost�edí. 

Bytový d�m je navržen dle p�íslušných norem, spl�uje tedy veškeré 

požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prost�edí.  

Komunální odpad vzniklý užíváním bytového domu bude likvidován v souladu 

s obecn� závaznou vyhláškou obce. Odpad vzniklý stavební �inností p�i realizaci 

bytového domu bude likvidován zp�sobem viz.�ást E. 

5. Bezpe�nost p�i užívání 

PD je vypracována v souladu s požadavky p�edpis� a p�íslušných norem. 

Stavba po dokon�ení umož�uje svým charakterem její bezpe�né užívání. 
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6. Ochrana proti hluku 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby spl�ovaly požadavky dle �SN 73 

0832. Více viz p�íloha Akustické posouzení stavebních konstrukcí. 

Vn�jší hluk stavba nebude produkovat a vnit�ní �ešení a použité stavební 

materiály spl�ují podmínky norem. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Úspora energie a ochrana tepla byly posouzeny v souladu s �SN 73 0540.  

Tepeln� technické posouzení stavby je �ešeno v samostatné technické zpráv�

s p�iloženými výpo�ty.  

Energetická pot�eba stavby je �ešena v PENB a ve zpráv� PENB. 

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

	ešení užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

se nep�edpokládá. 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Na stavb� byla provedena celoplošná izolace proti zemní vlhkosti a radonu. 

M��ení objemové aktivity radonu bylo zm��eno a jeho hodnota je nízká. Agresivní 

spodní vody se na staveništi nenachází a limitní hodnoty hluku vyhovují. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních požadavk� na situování a stavební �ešení  stavby 

z hlediska ochrany obyvatelstva je spln�no. 

11. Inženýrské stavby 

a) Odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod 

Splašková kanalizace bude svedena a napojena na kanaliza�ní p�ípojku. 

Revizní šachta bude umíst�na na zeleném páse a chrán�na pojezdovým poklopem. 

Deš
ová kanalizace bude svedena a napojena na deš
ovou kanalizaci 

vedenou v místní komunikaci. Jsou navrženy dv� �istící šachty chrán�ny plastovým 

poklopem. 

b) Zásobování vodou 

Vodovodní p�ípojka je op�t napojena a svedena na vodovodní p�ípojku. 

Vodom�rná šachta je umíst�na vedle objektu.  
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c) Zásobování energiemi 

BD bude napojen na silové vedení NN. P�ípojka bude vedena do rozvád�cí 

sk�ín� umíst�né u objektu. Napojení je vedeno zemním kabelem. Plyn bude napojen 

a sveden na plynovou p�ípojku, HUP bude u objektu. 

d) Dopravní �ešení 

Objekt bude napojen na nov� vybudovanou komunikaci o ší�ce 5,5, 

s asfaltovým povrchem. Dále v okolí bude vybudovaná cyklostezka o ší�i 3,5m a 

chodníky ší�e 1,5m. Tyto komunikace budou napojeny na už stávající komunikace na 

ulici Nemocni�ní, Uni�ov. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

Terén bude vyspárován od objektu, bude upraven a zatravn�n. Okapové 

chodníky jsou provedeny z ka�írku o ší�ce 0,3m.  

f) Elektronické komunikace 

Ne�ešíme. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se ve stavb�

vyskytují) 

Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení se na stavb� nevyskytují.  
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C. SITUACE STAVBY 

IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY: 

 Název stavby:   Novostavba bytového domu 

Místo stavby:   Uni�ov 

 Okres:    Olomouc 

Katastrální území:  Uni�ov, 774502

Parcelní �íslo:   2075/1 

Vlastník parcely:  M�sto Uni�ov, Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

Ú�el stavby:   Obytný bytový d�m 

Charakter stavby:  Novostavba BD 

Stavební ú�ad:  Uni�ov 

a) Situace širších vztah�

b) Situace na podklad� katastrální mapy 

c) Koordina�ní situace 
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D. DOKLADOVÁ �ÁST 

IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY: 

 Název stavby:   Novostavba bytového domu 

Místo stavby:   Uni�ov 

 Okres:    Olomouc 

Katastrální území:  Uni�ov, 774502

Parcelní �íslo:   2075/1 

Vlastník parcely:  M�sto Uni�ov, Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

Ú�el stavby:   Obytný bytový d�m 

Charakter stavby:  Novostavba BD 

Stavební ú�ad:  Uni�ov 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr�b�hu projektové 

dokumentace 

Viz samostatná p�íloha. 

b) Pr�kaz energetické náro�nosti budovy podle zákona o hospoda�ení energií 

Úspora energie a ochrana tepla je posouzena v souladu s �SN 73 0540. 

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je �ešen ve stavebn� technické �ásti-textové.  
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Ne�ešíme. 

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKT�) 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1 Architektonické a stavebn� technické �ešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a) Ú�el objektu  

Projektová dokumentace �eší návrh bytového domu o 11 

bytových jednotkách. 

b) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a 

výtvarného �ešení a �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, 

v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Jedná se o bytový d�m obdélníkového tvaru s 11 bytovými 

jednotkami, tvo�ený 3 nadzemními podlažími, zast�ešený sedlovou 

st�echou se sklonem 22°. Provedení bytového domu je be z 

podsklepení. Horní stavba je �ešena jako d�evostavba. Rozm�ry 

prvk� vychází ze základního modulu 625mm.  

Spojení s místní komunikací je pomocí chodníku ší�e 1,5m. 

Užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

nep�edpokládáme. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né 

plochy, orientace, osv�tlení a oslun�ní 

Provozní a dispozi�ní �ešení umož�uje ubytování 11 rodin 

s r�zným po�tem osob.  

Obestav�ný prostor: 2 716m3

Zastav�ná plocha: 288,48m3 

Kategorie byt�:  1+KK, 2+KK, 3+KK 

Po�et byt�:  11 

Oslun�ní je �ešeno ve stavební �ásti-textové. 
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d) Technická a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve 

vazb� na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Spodní stavba je tvo�ena základy a železobetonovou deskou. 

Horní stavba je založena jako systém d�evostavba. P�i dodržování 

pravidelné b�žné údržby je životnost stavby stanovena na 50 let.

e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvor�

Tepeln� technické posudky jsou ve stavební �ásti-textové. 

f) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko 

geologického a hydrogeologického pr�zkumu 

Základové pom�ry staveništ� jsou jednoduché a založení 

stavby je �ešeno standartn� na monolitických betonových pasech 

do nezamrzne hloubky. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a p�ípadných 

negativních ú�ink�

Objekt bude v pr�b�hu výstavby a v pr�b�hu užívání bude 

minimáln� zat�žovat životní prost�edí. Stavba bude vytáp�na 

plynem.  

P�ehled odpad� podle zákona �.185/2001Sb., vyhlášky 

�.337/2001Sb., vyhláška �.381/2001Sb. ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�: 

1. Odpady vzniklé v souvislosti se stavbou – jsou uvedeny 

v �ásti E. Zásady organizace výstavby 

2. Odpady vzniklé v souvislosti s dalším provozem objektu – 

objekt bude využíván jako objekt pro bydlení, p�i jeho 

provozu bude vznikat sm�sný komunální odpad. 

S odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem o 

odpadech a obecn� závaznou vyhláškou obce. 

h) Dopravní �ešení 

Objekt bude napojen na nov� vybudovanou komunikaci o ší�ce 

5,5, s asfaltovým povrchem. Dále v okolí bude vybudovaná 

cyklostezka o ší�i 3,5m a chodníky ší�e 1,5m. Tyto komunikace 

budou napojeny na už stávající komunikace na ulici Nemocni�ní, 

Uni�ov. 
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i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, 

protiradonová opat�ení 

Na stavb� byla provedena celoplošná izolace proti zemní 

vlhkosti a radonu. M��ení objemové aktivity radonu bylo zm��eno a 

jeho hodnota je nízká. Agresivní spodní vody se na staveništi 

nenachází a limitní hodnoty hluku vyhovují. 

j) Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

P�i zpracování projektové dokumentace byly zohledn�ny a 

dodrženy požadavky vyhl.�.268/2009Sb. a s nimi souvisejících 

platných norem. 

1.1.2 Výkresová �ást 

a) P�dorysy základ�

Výkres �. P2  P�dorys základ�

b) P�dorysy jednotlivých podlaží, st�echy 

Výkres �.P3  P�dorys 1NP 

Výkres �.P4  P�dorys 2NP 

Výkres �.P5  P�dorys 3NP 

Výkres �.P9  P�dorys st�echy 

c) �ezy 

Výkres �.P6  	ez A-A 

Výkres �.P7  	ez B-B 

d) Pohledy 

Výkres �.P10  Pohled JV 

Výkres �.P11  Pohled JZ 

Výkres �.P12  Pohled SV 

Výkres �.P13  Pohled SZ 

e) Výkresy p�ípojek na ve�ejné rozvodné sít� a kanalizace 

Více ve výkrese �.P1. 
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f) Výkresy napojení na ve�ejné komunikace, �ešení dopravy v klidu 

Více ve výkrese �.P1. 

g) Výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Není �ešeno. 

h) Dopl�kové výkresy 

Výkres �.P8  P�dorys krovu 

Výkres �.P14  Detaily (detaily P14-1 až P14-10) 

Výkres �.P15  Výkresy sestavy prvk� (výkresy P15-1 až P15-8) 

Výkres �.P16  Výpis skladeb konstrukcí 

1.2 Stavebn� konstruk�ní �ást 

1.2.1 Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstruk�ního systému stavby, výsledek 

pr�zkumu stávajícího stavu nosného systému stavby p�i 

návrhu její zm�ny 

Výkopové práce

Výkopové práce budou provedeny dle výkresu základu. Základové 

pasy jsou navrženy takto, pod obvodovou zdí hloubka 1000mm, 

ší�ka 650mm, pod mezibytovou  nosnou st�nou hloubka 650mm, 

ší�ka 315mm, pod nosnou p�í�kou hloubky 650mm, ší�ka 450mm. 

Nezámrzná hloubka �iní 850mm od upraveného terénu. Po 

odebrání skrývky zeminy 200mm budou vykopány pasy, poté 

vybetonovány a pod základovou deskou bude št�rkopískový 

podsyp tlouš
ky 150mm. 

Zakládání

Po vyty�ení stavby mohou za�ít výkopové práce, bude se 

postupovat dle výkresu základ�. Základy budou pod celým 

obvodem domu, komínem, pod prvním stupn�m schodiš
ového 

ramene, mezibytovými nosnými zdmi, nosnými p�í�kami. Základy 

jsou navrženy z betonu C20/25. Základové pasy jsou navrženy 

takto, pod obvodovou zdí hloubka 1000mm, ší�ka 650mm, pod 

mezibytovou  nosnou st�nou hloubka 650mm, ší�ka 315mm, pod 

nosnou p�í�kou hloubky 650mm, ší�ka 450mm. Nezámrzná 
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hloubka �iní 850mm od upraveného terénu. Základová deska se 

skládá ze dvou desek a to tlouš
ky 50 a 150mm. Základová deska 

50mm je z betonu C20/25 bez výztuže, na ní je uložena HI proti 

zemní vlhkosti Dekbit V60 35 a Dekbit Al S40. Dále základová 

deska tloš
ky 150mm je vyztužena kari sítí s oky 150*150mm, 

�=8mm. Pod základovou deskou tlouš
ky 50mm bude 

št�rkopískový podsyp tlouš
ky 150mm.  

Veškeré nosné d�ev�né konstrukce objektu musí být umíst�ny 

nejmén� 300mm nad úrovní p�ilehlého upraveného terénu.  

Rovinnost podkladu, na kterou bude umíst�na rámová d�ev�ná 

konstrukce, by m�la mít mezní odchylku max. 5mm na 2m lat�.  

V p�ípad� neo�ekávaného podloží nebo p�i jiných komplikacích je 

t�eba obeznámit projektanty a p�ípadn� p�ivolat statika pro 

zhodnocení a následné �ešení situace. 

Výpo�et základ� viz p�íloha. 

Svislé nosné konstrukce

St�ny jsou z d�ev�ných rám� oplášt�ných deskami sádrovláknitými 

a sádrokartonovými. Tuhost objektu zajiš
ují obvodové, mezibytové 

nosné st�ny s vodorovnými stropními konstrukcemi. 

Obvodové zdivo je tvo�eno nosnou rámovou konstrukcí (viz 

výkresy �.P15-1 až P15-8), která je navržena ze sloupk�

80*180mm v osové vzdálenosti 625mm. Hranoly jsou kotveny do 

základové desky pomocí kotev FAZ, viz více výkres �.P14-9. 

Kotvení rámu je z�ejmé z výkresu �.P14-9. Rám st�ny se skládá ze 

spodního impregnovaného a horního rámového hranolku a 

sloupk�. Prostor mezi sloupky je vypln�n minerální izolací Isover 

Fassil tlouš
ky 180mm. Dále ve sm�ru do interiéru je ke sloupk�m 

p�ikotvena parozábrana Jutafol N140 Special, následuje instala�ní 

p�edst�na, která je tvo�ena d�ev�nným roštem 50*50mm v osové 

vzdálenosti 625 a je vypln�na op�t minerální izolací Isover Fassil 

tlouš
ky 50mm. Na tuto instala�ní p�edst�nu je p�ikotvena 

sádrovláknitá deska Fermacell a na ni sádrokartonová deska 

Knauf, ob� v tlouš
kách 12,5mm.  

Na Rám z vn�jší strany je p�ikotvena sádrovláknitá deska 

Fermacell tlouš
ky 12,5mm a na tuto desku se provede kontaktní 

zateplovací systém tlouš
ky 100mm z minerální TI Isover NF 333 
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(s podélnými vlákny) a vn�jší omítka Weber.pas silikát v tlouš
ce 

7mm. 

Dále svislou nosnou konstrukci nám tvo�í i mezibytová st�na 

skládající se ze dvou rám� vypln�ných minerální izolací Isover 

Fassil tlouš
ky 120mm a oplášt�ní. Rámy jsou ze sloupk�

80*120mm v osové vzdálenosti 625mm a mezi nimi se nachází 

uzav�ená vzduchová mezera tlouš
ky 50mm. K této vzduchové 

meze�e je oplášt�ní jen sádrovláknitou deskou Fermacell tlouš
ky 

12,5mm a oplášt�ní do místností je tvo�eno sádrovláknitou deskou 

Fermacell  tlouš
ky 12,5mm a na ni je sádrokartonová deska Knauf 

12,5mm.  

Jako další svislou nosnou konstrukci nám tvo�í rám 80*120mm 

vypln�ný  minerální tepelnou izolací Isover Fassil tlouš
ky 120mm 

a oplášt�ný z obou stran sádrovláknitou deskou Fermacell tlouš
ky 

12,5mm a sádrokartonovou deskou Knauf tlouš
ky 12,5mm. 

Svislé nosné sloupky jsou kotveny do spodního hranolku, který je 

kotven do základové desky závitovými ty�emi. Veškeré kotevní 

prvky jsou opat�eny pozinkovanou povrchovou úpravou. Spodní 

(základový) hranolek je tlakov� impregnován proti biologickým 

šk�dc�m. 

Podrobné skladby konstrukcí jsou k nahlédnutí ve výkrese �.P16.

Svislé nenosné konstrukce

Svislou nenosnou konstrukci nám tvo�í rám 80*120mm v osové 

vzdálenosti 625mm vypln�ný minerální izolací Isover Fassil 

tlouš
ky 120mm. Z obou setran je tato konstrukce oplášt�na 

sádrovláknitou deskou Fermacell tlouš
ky 12,5mm a 

sádrokartonovou deskou Knauf 12,5mm.  

Sloupky jsou kotveny ke spodnímu a hornímu hranolku.  

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce nad 1NP, 2NP je tvo�ena d�ev�nými 

stropnicemi 80*240mm v osové vzdálenosti 625mm vypln�né 

minerální izolací Isover UNI v tlouš
kách 140 a 100mm. Uložení 

stropnice na horní rámový hranolek je min. 70mm (máme 100mm). 

Na stropnice je p�ipevn�n záklop z OSB desek tlouš
ky 22mm a na 

n�j následuje skladba podlahy.  
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Výztuhy zajiš
ující stabilitu proti klopení jsou vkládány mezi 

stropnice vždy v míst� jejich uložení na st�ny a pod spoje desek 

záklopu (tedy ve vzdálenosti 1250mm).  

Stropní konstrukce nad 3NP je tvo�ena d�ev�nými stropnicemi 

80*200mm v osové vzdálenosti 625mm vypln�né minerální izolací 

Isover UNI v tlouš
ce 200mm. Uložení stropnice ne horní rámový 

hranolek je min. 70mm (máme 100mm). Na stropnice je p�ikotven 

záklop z OSB desek tlouš
ky 22mm. Na záklop je položena TI 

Isover Uni v tlouš
ce 100mm. Tato skladba stropu nad 3NP tvo�í 

dolní pláš
 dvoupláš
ové st�ešní konstrukce. 

Podhledy jsou dva, jeden je ve všech místnostech, krom� místnosti 

se sklepními kójemi, a skládá se z roštu z latí 30*50mm v osové 

vzdálenosti 300mm kolmo na stropnice. Druhý podhled, 

nacházející se jen ve sklepní místnosti s kójemi, je z CD profil�

60*27mm, vypln�ný TI Isover UNI tlouš
ky 60mm. 

P�eklady nad otvory jsou tvo�eny z hranolk� a jsou sou�ástí 

rámové konstrukce st�n. 

Zast�ešení

St�echa je navržena se sklonem 22° a tvarem sedlovým, tvo�ena 

vazníky. Skladba je navržena jako dvoupláš
ová. Doplní pláš
 je 

tvo�en ze stropnic 80*200mm v osové vzdálenosti 625mm 

vypln�ný minerální izolací Isover UNI v tlouš
ce 200mm. Na spodní 

hranu je stropnic je p�ikotven a parozábrana Jutafol N 140 Special 

a podhled skládající se z d�ev�ného roštu 30*50mm a na n�m 

p�ikotvené sádrovláknité desky Fermacell a sádrokartonové desky 

Knauf v tlouš
kách 12,5mm. Na horní hranu stropnice je p�ikotvena 

OSB deska tlouš
ky 22mm a na ni položena TI Isover UNI tlouš
ky 

100mm a jako ochrana TI slouží kontaktní difuzní fólie. Horní pláš


st�ešní konstrukce je tvo�en z OSB desek t�ídy 4 P+D kotvených 

do vazníku, dále HI z SBS modifikovaného asfaltu, kontralatí 

30*50mm v osové vzdálenosti 625mm, latí 30*50mm v osové 

vzdálenosti 380mm a st�ešní krytinou Tondach Samba 11. 

Vazník je tvo�en z horního pásu 60*220mm, dolního pásu 

60*90mm, svislice 60*80mm, diagonál 60*60mm, 60*80mm, 

60*90mm. 
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b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk�ní prvky 

Více viz a) 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

uvažovaných p�i návrhu nosné konstrukce 

Zatížení v�trem:  0,316kN/m2

Zatížení sn�hem:  1,5kN/m2

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk�ních 

detail�, technologických postup�

Nejsou. 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohli 

ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, p�ípadn� sousední stavby 

Nejsou. 

f) Zásady pro provád�ní bouracích a podchycovacích prací a 

zpev�ování konstrukcí �i prostup�

Nejsou. 

g) Požadavky na kontrolu zakrývacích konstrukcí 

Nejsou. 

h) Seznam použitých podklad�, �SN, technických p�edpis�, 

odborné literatury, software 

Literatura: 

[1] KUPLÍK, Václav. Stavební konstrukce z požárního hlediska. 1.vydání. GradaPublishing, 

a.s., 2006. 272 stran. 

[2] VEVERKA, Ji�í; HAVÍ	OVÁ, Zde�ka; JINDRÁK, Miroslav a spol. D�evostavby pro 

bydlení. 1.vydání, Praha. GradaPublishing, a.s., 2008. 380 stran. 

[3] VRÁNA, Jakub a kolektiv. Technická za�ízení budov v praxi: P�íru�ka pro stava�e. 

1.vydání, Praha. GradaPublishing, a.s., 2007. 332 stran. 

[4] HAVÍ	OVÁ, Zde�ka. D�m ze d�eva. 1.vydání. ERA group spol. s.r.o., 2005. 99 stran. 

[5]DOSED�L,A. a kolektiv. �ítanka výkres� ve stavebnictví. 2.vydání, Praha. Sobotáles 

1999. 204 stran. 

[6] PAVLIS, Jaroslav a kol.. Cvi�ení z pozemního stavitelství. 1.vydání, Praha. Sobotáles 

1995. 111 stran. 
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Legislativa: 

- Zákon �.183/2006, Sb. Zákon o územním plánování a  stavebním �ádu (Stavební 

zákon) 

- Vyhláška 499/2006 O dokumentaci staveb 

- Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

- Zákon �. 133/1998 Sb. O požární ochran�

- Vyhláška �.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška �. 148/2007 Sb. O energetické náro�nosti budov 

- Vyhláška �. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 

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

- Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. O podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 

pracovní prost�edí 

- Sm�rnice 2002/91/ES, o energetické náro�nosti budov (EPBD) 

- Zákon �. 406/2006Sb. Který obsahuje úplné zn�ní zákona �.406/2000Sb. O 

hospoda�ení energií jak vyplývá �.Sb.,, �.Sb. energií, provedených zákonem 

�.359/2003 Sb., zákonem �.694/2004Sb., zákonem �.180/2005 Sb. a zákonem 

�.177/2006 Sb. 

- Vyhláška 246/2001Sb. O stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního 

požárního dozoru 

Normy: 

- �SN EN ISO 13790 – Tepelná technika budov – Tepelné chování budov – výpo�et 

pot�eby energie na vytáp�ní 

- EN ISO 13370 – Tepelné chování budov – P�enos tepla zeminou – Výpo�tové 

metody 

- �SN 060320 – Oh�ívání užitkové vody – Navrhování a projektování 

- �SN EN 832 – Tepelné chování budov – Výpo�et pot�eby tepla na vytáp�ní – Obytné 

budovy 

- �SN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpo�et tepelného výkonu 

- �SN 730540 – Tepelná ochrana budov 

- �SN EN 1995–1–1 – Navrhování d�ev�ných konstrukcí – �ást 1-1: Obecná pravidla 

a pravidla pro pozemní stavby 

- �SN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí – �ást 1-1:Obecná zatížení – objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- �SN EN 1991-1-3 – Zatížení konstrukcí – �ást 1-3: Obecná zatížení – zatížení 

sn�hem 
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- �SN EN 1991-1-4 – Zatížení konstrukcí – �ást 1-4: Obecná zatížení – zatížení 

v�trem 

- �SN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

- �SN EN 338 – Konstruk�ní d�evo – t�ídy pevnosti 

- �SN 73 1702 – Navrhování, výpo�et a posouzení d�ev�ných stavebních konstrukcí 

- �SN 73 0532:2010 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobk� - požadavky 

- �SN 73 0802:2009 – Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty

- �SN 73 0810:2011 – Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení 

- �SN EN 13501-1:2003 – Požární klasifikace stavebních výrobk� a konstrukcí staveb 

- �SN 73 0818:1997 – Požární bezpe�nost staveb – Obsazení objekt� osobami 

- �SN 73 0873:2003 – Požární bezpe�nost staveb – Zásobování požární vodou 

- �SN 73 0833:2010 – Požární bezpe�nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

- �SN 01 3420:2004 – Výkresy pozemních staveb 

- �SN 73 4301:2004 – Obytné budovy 

- �SN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

- �SN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silni�ních vozidel 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 

provád�ní stavby, p�ípadn� dokumentace zajiš	ované jejím 

zhotovitelem 

Nejsou. 
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VÝPIS TRUHLÁ�SKÝCH VÝROBK�

- všechny otvory nutno zam��it na stavb�

- schémata nenahrazují výrobní dokumentaci 

VÝPIS TRUHLÁ�SKÝCH VÝROBK�
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do rovného ost�ní, zaskleno izola�ním 
dvojsklem, k�ídlo otevíravé PRAVÉ, 
v�etn� parapetní desky, celoobvodové 
kom�rkové t�sn�ní dvojité z trvale 
plastické silikonové pryže 

rozm�ry profilu: rám 78*85mm, k�ídlo 
78*85mm 

okno: Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,1W/m2K, 
Rw=31dB 

kování: celoobvodové nerez, sou�ástí 
je okapni�ka z eloxovaného hliníku 
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v�etn� parapetní desky, celoobvodové 
kom�rkové t�sn�ní dvojité z trvale 
plastické silikonové pryže 

rozm�ry profilu: rám 78*85mm, k�ídlo 
78*85mm 

okno: Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,1W/m2K, 
Rw=31dB 

kování: celoobvodové nerez, sou�ástí 
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kom�rkové t�sn�ní dvojité z trvale 
plastické pryže 

rozm�ry profilu: rám 78*85mm, k�ídlo 
78*85mm 

okno: Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,1W/m2K, 
Rw=31dB 
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kování: celoobvodové nerez, sou�ástí 
je okapni�ka z eloxovaného hliníku 

4/O 

  

D�EV�NÉ JEDNOK�ÍDLOVÉ OKNO 
Z EUROPROFILU:  

1
2

0
0

*6
0

0 

6 - - 6 

tm
a

v�
 h

n�
d

á 

do rovného ost�ní, zaskleno izola�ním 
dvojsklem, k�ídlo neotevíravé, v�etn�
parapetní desky, celoobvodové 
kom�rkové t�sn�ní dvojité z trvale 
plastické pryže 

rozm�ry profilu: rám 78*85mm, k�ídlo 
78*85mm 

okno: Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,1W/m2K, 
Rw=31dB 

kování: celoobvodové nerez, sou�ástí 
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v�etn� parapetní desky, celoobvodové 
kom�rkové t�sn�ní dvojité z trvale 
plastické pryže 

rozm�ry profilu: rám 78*85mm, k�ídlo 
78*85mm 

okno: Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,1W/m2K, 
Rw=31dB 

kování: koule-klika, celoobvodové 
nerez, sou�ástí je okapni�ka z 
eloxovaného hliníku 
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v�etn� parapetní desky, celoobvodové 
kom�rkové t�sn�ní dvojité z trvale 
plastické pryže 

rozm�ry profilu: rám 78*85mm, k�ídlo 
78*85mm 

okno: Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,1W/m2K, 
Rw=31dB 

kování: celoobvodové nerez, sou�ástí 
je okapni�ka z eloxovaného hliníku 



4 

7/O 

  

D�EV�NÉ JEDNOK�ÍDLOVÉ 
DVE�E A OKNO 

8
0

0
*2

40
0

 a
 1

2
00

*1
5

00
 

- 5 5 10

tm
a

v�
 h

n�
d

á 

do rovného ost�ní, zaskleno izola�ním 
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PRAVÉ a okno otevíravé LEVÉ, 
v�etn� parapetní desky, celoobvodové 
kom�rkové t�sn�ní dvojité z trvale 
plastické pryže 

rozm�ry profilu: rám 78*85mm, k�ídlo 
78*85mm 

okno: Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,1W/m2K, 
Rw=31dB 

kování: celoobvodové nerez, klika-
koule, sou�ástí je okapni�ka z 
eloxovaného hliníku 

8/O 

  

D�EV�NÉ JEDNOK�ÍDLOVÉ 
DVE�E A OKNO 

8
0

0
*2

40
0

 a
 1

2
00

*1
5

00
 

- 1 1 2 

tm
a

v�
 h

n�
d

á 

do rovného ost�ní, zaskleno izola�ním 
dvojsklem, k�ídlo dve�í otevíravé 
LEVÉ a okno otevíravé LEVÉ, v�etn�
parapetní desky, celoobvodové 
kom�rkové t�sn�ní dvojité z trvale 
plastické pryže 

rozm�ry profilu: rám 78*85mm, k�ídlo 
78*85mm 

okno: Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,1W/m2K, 
Rw=31dB 

kování: celoobvodové nerez, klika-
koule, sou�ástí je okapni�ka z 
eloxovaného hliníku 
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kom�rkové t�sn�ní dvojité z trvale 
plastické pryže 

rozm�ry profilu: rám 78*85mm, k�ídlo 
78*85mm 

okno: Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,1W/m2K, 
Rw=31dB 

kování: celoobvodové nerez, klika-
koule, sou�ástí je okapni�ka z 
eloxovaného hliníku 
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sendvi�, sou�ástí dve�í je zámek a 
záv�sy 

zárube	: ocelová, sou�ástí zárubn�
jsou záv�sy a t�sn�ní 

kování: klika-klika, nerez 

3/T 

  

D�EV�NÉ JEDNOK�ÍDLOVÉ 
DVE�E

7
0

0
*1

97
0 

1 - - 1 b
ílá

 

dve�e: vnit�ní, plné PRAVÉ, bez 
prahu, p�echodová lišta, konstrukce 
sendvi�, sou�ástí dve�í je zámek a 
záv�sy 

zárube	: ocelová, sou�ástí zárubn�
jsou záv�sy a t�sn�ní 

kování: klika-klika, nerez 

4/T 

  

D�EV�NÉ JEDNOK�ÍDLOVÉ 
DVE�E

9
0

0
*1

97
0 

1 - - 1 b
ílá

 

dve�e: vnit�ní, plné LEVÉ, bez prahu, 
p�echodová lišta, konstrukce sendvi�, 
sou�ástí dve�í je zámek a záv�sy 
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jsou záv�sy a t�sn�ní 

kování: klika-klika, nerez 
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dve�e: vnit�ní, plné LEVÉ, s prahem, 
konstrukce sendvi�, sou�ástí dve�í je 
zámek a záv�sy 

zárube	: ocelová, sou�ástí zárubn�
jsou záv�sy a t�sn�ní 

kování: koule-klika, 
nerez,bezpe�nostní vícebodové 
zámky 
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dve�e: vnit�ní, plné PRAVÉ, s prahem, 
konstrukce sendvi�, sou�ástí dve�í je 
zámek a záv�sy 

zárube	: ocelová, sou�ástí zárubn�
jsou záv�sy a t�sn�ní 

kování: koule-klika, 
nerez,bezpe�nostní vícebodové 
zámky 
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dve�e: vnit�ní, plné LEVÉ, bez prahu, 
p�echodová lišta, konstrukce sendvi�, 
sou�ástí dve�í je zámek a záv�sy 

zárube	: obložková tlouš
ka 170mm, 
sou�ástí zárubn� jsou záv�sy a 
t�sn�ní 

kování: klika-klika, nerez 
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0
*1

97
0 

2 4 4 10 b
ílá

 
dve�e: vnit�ní, prosklené LEVÉ, bez 
prahu, p�echodová lišta, konstrukce 
sendvi�, sou�ástí dve�í je zámek a 
záv�sy 

zárube	: obložková tlouš
ka 170mm, 
365mm, sou�ástí zárubn� jsou záv�sy 
a t�sn�ní 

kování: klika-klika, nerez 

9/T 

  

D�EV�NÉ JEDNOK�ÍDLOVÉ 
DVE�E

8
0

0
*1

97
0 

2 5 5 12 b
ílá

 

dve�e: vnit�ní, prosklené PRAVÉ, bez 
prahu, p�echodová lišta, konstrukce 
sendvi�, sou�ástí dve�í je zámek a 
záv�sy 

zárube	: obložková tlouš
ka 170mm, 
365mm, sou�ástí zárubn� jsou záv�sy 
a t�sn�ní 

kování: klika-klika, nerez 
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10/T 

  

D�EV�NÉ JEDNOK�ÍDLOVÉ 
DVE�E

7
0

0
*1

97
0 

1 3 3 7 b
ílá

 

dve�e: vnit�ní, plné PRAVÉ, bez 
prahu, p�echodová lišta, konstrukce 
sendvi�, sou�ástí dve�í je zámek a 
záv�sy 

zárube	: obložková tlouš
ka 170mm, 
sou�ástí zárubn� jsou záv�sy a 
t�sn�ní 

kování: klika-klika, nerez 

VÝPIS KLEMPÍ�SKÝCH VÝROBK�

VÝPIS KLEMPÍ�SKÝCH VÝROBK�

OZN. SCHÉMA POPIS 

D
É

L
K

A
 [

m
m

]

1
N

P
[k

s]
 

2
N

P
[k

s]
 

3
N

P
[k

s]
 

S
T
�

E
C

H
A

 

C
E

L
K

E
M

 [
ks

]

B
A

R
V

A
 

1/K 

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU: 

1
2

0
0 

6 18 18 - 42

p
le

ch
 

materiál plech pozinkovaný, tlouš
ka 
0,6mm 

R.Š. 215mm 

2/K 

  

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU: 
6

0
0 

3 3 3 - 9 

p
le

ch
 

materiál plech pozinkovaný, tlouš
ka 
0,6mm 

R.Š. 215mm 

3/K 

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU: 

3
0

0 

1 - - - 1 

p
le

ch
 

materiál plech pozinkovaný, tlouš
ka 
0,6mm 

R.Š. 215mm 

4/K 

  

OPLECHOVÁNÍ BALKONOVÝCH 
DVE�Í: 

8
0

0 

- 6 6 - 12

p
le

ch
 

materiál plech pozinkovaný, tlouš
ka 
0,6mm 

R.Š. 155mm 

5/K 

  

PODOKAPNÍ ŽLAB: 

2
3

 0
30

 

- - - 2 2 

p
le

ch
 

materiál plech pozinkovaný, tlouš
ka 
0,6mm 

p�lkruhový s vnit�ními naválkami, 
v�etn� kotlík�, žlab�, hák�, kolen, 
atd.. 

R.Š. 285mm a R.Š.575mm 

d=150mm 
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6/K 

  

PODOKAPNÍ ŽLAB: 

6
0

0 

- - - 2 2 

p
le

ch
 

materiál plech pozinkovaný, tlouš
ka 
0,6mm 

p�lkruhový s vnit�ními naválkami, 
v�etn� kotlík�, žlab�, hák�, kolen, 
atd.. 

R.Š. 285mm a R.Š.575mm 

d=150mm 

7/K 

  

PODOKAPNÍ ŽLAB: 

3
0

0 

- - - 2 2 

p
le

ch
 

materiál plech pozinkovaný, tlouš
ka 
0,6mm 

p�lkruhový s vnit�ními naválkami, 
v�etn� kotlík�, žlab�, hák�, kolen, 
atd.. 

R.Š. 285mm a R.Š.575mm 

d=150mm 

8/K 

  

DEŠ�OVÁ ODPADNÍ TROUBA: 

9
 4

4
0 

- - - 4 4 

p
le

ch
 

materiál plech pozinkovaný, tlouš
ka 
0,6mm 

kruhového pr��ezu, v�etn� odskok�, 
kolen, atd.. 

R.Š. 440mm 

d=100mm 

9/K 

  

OKAPNI�KA: (st�echa) 

2
3

 9
30

 

- - - 2 2 

p
le

ch
 materiál plech pozinkovaný, tlouš
ka 

0,8mm 

R.Š. 245mm 

10/K 

  

OKAPNI�KA: (fasáda) 

1
2

 2
95

 

2 - - - 2 

p
le

ch
 

materiál plech pozinkovaný, tlouš
ka 
0,6mm 

R.Š. 115mm 

11/K 

  

OKAPNI�KA: (fasáda) 

2
4

 1
70

 

2 - - - 2 

p
le

ch
 

materiál plech pozinkovaný, tlouš
ka 
0,6mm 

R.Š. 115mm 

12/K 

  

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ: (venkovní) 

1
 4

6
0 

- 30 30 - 60

n
e

re
z 

materiál nerez, sloupky 40*40mm, 
sva�ené 
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13/K 

  

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ: (vnit�ní) 

1
 0

5
0 

6 6 - - 12

n
e

re
z 

materiál nerez, sloupky d=50mm, 
sva�ené 

materiál nerez, výpl	 zábradlí ty�ky 
d=20mm, sva�ené, délka 800mm a 
2900mm 

v�etn� madel, d=80mm 
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1. Výpo�et základu – mezibytová st�na 

Únosnost zeminy Rdt=0,2Mpa 

Délka základu  l=1m 

Zatížení Sou�initel

Návrhová 
hodnota 
zatížení 
[kN/m2] 

Zat�žovací 
ší�ka [m] 

Tíha [kN] 

Stálé 

St�ešní pláš� - 
dolní 

1,35 

0,784 2,2+1,5 3,92 

Strop nad 2NP 1,983 2,2+1,5 9,91 

Strop nad 1NP 1,983 2,2+1,5 9,91 

Mezibytová st�na 1,038 2,6*3 10,93 

Nahodilé Užitné zatížení 1,5 1,5 (2,2+1,5)*2 16,65 

Celkem 51,32 

P�í�ky+omítky 15%   
  

7,7 

Odhad tíhy základu 
15% 

  7,7 

Celkem  66,72 

a) Podmínka 

A>Q/Rdt = B*1>Q/ Rdt 

  B*1=66,72/200 

  B=0,334m 

b) Návrh 

B=565mm  (návrh)

a=(B-d)/2 

a=(565-365)/2 

a=100mm 

H=a*tg�

H=100*tg60° 

H=173,2mm Hmin=500mm  SPLN�NO 
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H=650mm  (návrh)    

  

Skute�ná tíha základu

	=2300kg/m3

Sou�initel 1,35 

B*H*	*1,35=0,565*0,65*23*1,35=11,41kN 

Celkem tíha

97,91-7,7+11,41=70,42kN 

c) Posouzení 

Q/A<200kPa 

70,42/0,565*0,65=191,75<200kPa  VYHOVÍ 

2. Výpo�et základu – obvodová st�na 

Únosnost zeminy Rdt=0,2Mpa 

Délka základu  l=1m 

Zatížení Sou�initel

Návrhová 
hodnota 
zatížení 
[kN/m2] 

Zat�žovací 
ší�ka [m] 

Tíha [kN] 

Stálé 

St�ešní pláš� - 
horní 

1,35 

4,448 6,74 40,47 

St�ešní pláš� - 
dolní 

0,784 3,7 3,92 

Strop nad 2NP 1,983 3,7 9,91 

Strop nad 1NP 1,983 3,7 9,91 

Obvodová st�na 0,851 2,6*3 8,96 

Nahodilé 
Užitné zatížení 

1,5 
1,5 3,7 8,325 

Sníh 1,114 6,74 11,26 

Celkem 92,755 

P�í�ky+omítky 15%   
  

13,91 
Odhad tíhy základu 
15% 

  13,91 

Celkem  120,58 

a) Podmínka 

A>Q/Rdt = B*1>Q/ Rdt 

  B*1=120,58/200 

  B=0,603m 
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b) Návrh 

B=650mm  (návrh)

a=(B-d) 

a=(650-375) 

a=275mm 

H=a*tg�

H=275*tg60° 

H=476,3mm Hmin=500mm  SPLN�NO 

H=1000mm  (návrh)   

Skute�ná tíha základu

	=2300kg/m3

Sou�initel 1,35 

B*H*	*1,35=0,65*1,0*23*1,35=20,18kN 

Celkem tíha

120,58-13,91+20,18=126,85kN 

c) Posouzení 

Q/A<200kPa 

126,85/0,65*1,0=195,15<200kPa  VYHOVÍ 

3. Výpo�et základu – nosná p�í�ka 

Únosnost zeminy Rdt=0,2Mpa 

Délka základu  l=1m 
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Zatížení Sou�initel

Návrhová 
hodnota 
zatížení 
[kN/m2] 

Zat�žovací 
ší�ka [m] 

Tíha [kN] 

Stálé 

St�ešní pláš� - 
dolní 

1,35 

0,784 2,1+1,5 3,81 

Strop nad 2NP 1,983 2,1+1,5 9,64 

Strop nad 1NP 1,983 2,1+1,5 9,64 

Nosná p�í�ka 0,625 2,6*3 6,58 

Nahodilé Užitné zatížení 1,5 1,5 (2,1+1,5)*2 16,2 

Celkem 45,87 

P�í�ky+omítky 15%   
  

6,88 
Odhad tíhy základu 
15% 

  6,88 

Celkem  59,63 

a) Podmínka 

A>Q/Rdt = B*1>Q/ Rdt 

  B*1=59,63/200 

  B=0,298m 

b) Návrh 

B=500mm  (návrh)

a=(B-d)/2 

a=(500-170)/2 

a=165mm 

H=a*tg�

H=165*tg60° 

H=285,8mm Hmin=500mm  SPLN�NO 

H=650mm  (návrh)   
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Skute�ná tíha základu

	=2300kg/m3

Sou�initel 1,35 

B*H*	*1,35=0,5*0,65*23*1,35=10,1kN 

Celkem tíha

59,63-13,91+10,1=62,84kN 

c) Posouzení 

Q/A<200kPa 

62,84/0,5*0,65=193,36<200kPa  VYHOVÍ 

4. Záv�r 

K bytovému domu Uni�ov jsou navrženy základy z prostého betonu C20/25, se 

základovou deskou tlouš�ky 150mm vyztuženou kari sítí a 50mm pod HI. Rozm�ry 

základového pasu pod mezibytovou st�edovou st�nou �iní 0,565m a 0,65m do hloubky. 

Rozm�ry základového pasu pod obvodovou st�nou �iní 0,65m a 1m do hloubky. Rozm�ry 

základového pasu pod nosnou p�í�kou �iní 0,5m a 0,65m do hloubky 
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Zatížení 

Materiálová skladba konstrukcí 

Objemové tíhy materiál� používaných v konstrukcích byly p�evážn� p�evzaty z podklad�

výrobc�. Kde nebylo možné použít technické listy výrobc�, byla uplatn�na norma  �SN EN 

1991-1-1:2004-03 – Zatížení konstrukcí – obecná zatížení. 

S1 - SKLADBA OBVODOVÉ ST�NY 

Materiál 
Tlouš�ka/ 

Výška 
[mm] 

Objemová 
tíha 

[kg/m3] 

Plošné 
zatížení 
[kg/m2] 

  

Vn�jší omítka 7 20 0,14 

TI Isover NF333 100 0,88 0,088 

Sádrovláknitá deska  12,5 11,5 0,144 

D�ev�nný rám 80/180 4,2 0,097 

TI Isover Fassil  180 0,5 0,09 

Parozábrana - - - 

D�ev�nný rošt 50/50 4,2 0,017 

TI Isover Fassil  50 0,5 0,025 

Sádrovláknitá deska 12,5 11,5 0,144 

Sádrokartonová deska 12,5 8,5 0,106 

�= 0,851 

S2 - SKLADBA OBVODOVÉ ST�NY 

Materiál 
Tlouš�ka/ 

Výška 
[mm] 

Objemová 
tíha 

[kg/m3] 

Plošné 
zatížení 
[kg/m2] 

� �

Vn�jší omítka 7 20 0,14 

TI Isover NF333 100 0,88 0,088 

Sádrovláknitá deska  15 11,5 0,173 

Sádrovláknitá deska  15 11,5 0,173 

D�ev�nný rám 80/180 4,2 0,097 

TI Isover Fassil  180 0,5 0,09 

Sádrovláknitá deska  15 11,5 0,173 

Sádrovláknitá deska  15 11,5 0,173 

Parozábrana - - - 

D�ev�nný rošt 50/50 4,2 0,017 

TI Isover Fassil  50 0,5 0,025 

Sádrovláknitá deska  12,5 11,5 0,144 

Sádrokartonová deska 12,5 8,5 0,106 

�= 1,399 
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S4 - SKLADBA MEZIBYTOVÉ NOSNÉ ST�NY 

Materiál 
Tlouš�ka/ 

Výška 
[mm] 

Objemová 
tíha 

[kg/m3] 

Plošné 
zatížení 
[kg/m2] 

  

Sádrokartonová deska 12,5 8,5 0,106 

Sádrovláknitá deska  12,5 11,5 0,144 

D�ev�nný rám 80/120 4,2 0,065 

TI Isover Fassil  120 0,5 0,06 

Sádrovláknitá deska  12,5 11,5 0,144 

Vzduchová mezera 50 - - 

Sádrovláknitá deska  12,5 11,5 0,144 

TI Isover Fassil  120 0,5 0,06 

D�ev�nný rám 80/120 4,2 0,065 

Sádrovláknitá deska  12,5 11,5 0,144 

Sádrokartonová deska 12,5 8,5 0,106 

�= 1,038 

S5 - SKLADBA MEZIBYTOVÉ NOSNÉ ST�NY 

Materiál 
Tlouš�ka/ 

Výška [mm]

Objemová 
tíha 

[kg/m3] 

Plošné 
zatížení 
[kg/m2] 

Sádrovláknitá deska  15 11,5 0,173 

Sádrovláknitá deska  15 11,5 0,173 

D�ev�nný rám 80/120 4,2 0,065 

TI Isover Fassil  120 0,5 0,06 

Sádrovláknitá deska  15 11,5 0,173 

Sádrovláknitá deska  15 11,5 0,173 

Vzduchová mezera 32,5 - - 

Sádrovláknitá deska  12,5 11,5 0,144 

TI Isover Fassil  120 0,5 0,06 

D�ev�nný rám 80/120 4,2 0,065 

Sádrovláknitá deska  12,5 11,5 0,144 

Sádrokartonová 
deska 

12,5 8,5 0,106 

�= 1,336 

S6 - SKLADBA P�Í�KY 

Materiál 
Tlouš�ka/ 

Výška 
[mm] 

Objemová 
tíha 

[kg/m3] 

Plošné 
zatížení 
[kg/m2] 

Sádrokartonová deska 12,5 8,5 0,106 

Sádrovláknitá deska  12,5 11,5 0,144 

D�ev�nný rám 80/120 4,2 0,065 

TI Isover Fassil  120 0,5 0,06 

Sádrovláknitá deska 12,5 11,5 0,144 

Sádrokartonová deska 12,5 8,5 0,106 

�= 0,625 
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S7 - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE V�ETN� PODLAHY 

Materiál 
Tlouš�ka/ 

Výška 
[mm] 

Objemová 
tíha 

[kg/m3] 

Plošné 
zatížení 
[kg/m2] 

Podlahová krytina 10 12 0,12 

Anhydrit 48 21 1,008 

TI Isover T-P 50 1,48 0,074 

OSB deska 22 7,5 0,17 

Stropní nosník 80/240 4,2 0,129 

TI Isover UNI 240 0,4 0,096 

Sádrovláknitá deska  10 11,5 0,115 

Parozábrana - - - 

D�ev�nný rošt 30/50 4,2 0,021 

Sádrovláknitá deska  12,5 11,5 0,144 

Sádrokartonová deska 12,5 8,5 0,106 

�= 1,983 

S8 - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE V�ETN� PODLAHY 

Materiál 
Tlouš�ka/ 

Výška 
[mm] 

Objemová 
tíha 

[kg/m3] 

Plošné 
zatížení 
[kg/m2] 

�

Podlahová krytina 10 12 0,12 

Anhydrit 48 21 1,008 

TI Isover T-P 50 1,48 0,074 

OSB deska 22 7,5 0,17 

Stropní nosník 80/240 4,2 0,129 

TI Isover UNI 240 0,4 0,096 

Parozábrana - - - 

Rošt z CD profil� 60 - - 

TI Isover UNI 60 0,4 0,024 

Sádrovláknitá deska  12,5 11,5 0,144 

Sádrovláknitá deska  12,5 11,5 0,144 

�= 1,909 
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S9 - SKLADBA ST�EŠNÍHO PLÁŠT� (DOLNÍ PLÁŠ�) = STROPNÍ K-CE NAD POSLEDNÍM 
NADZEMNÍM PODLAŽÍM 

Materiál 
Tlouš�ka/ 

Výška 
[mm] 

Objemová 
tíha 

[kg/m3] 

Plošné 
zatížení 
[kg/m2] 

  

Kontaktní difuzní fólie - - - 

TI Isover UNI 100 0,4 0,04 

OSB deska 22 7,5 0,17 

Stropní nosník 80/200 4,2 0,108 

TI Isover UNI 200 0,4 0,08 

Sádrovláknitá deska  10 11,5 0,115 

Parozábrana - - - 

D�ev�nný rošt 30/50 4,2 0,021 

Sádrovláknitá deska 12,5 11,5 0,144 

Sádrokartonová deska 12,5 8,5 0,106 

�= 0,784 

S10 - SKLADBA ST�EŠNÍHO PLÁŠT� (HORNÍ PLÁŠ�) 

Materiál 
Tlouš�ka/ 

Výška 
[mm] 

Objemová 
tíha 

[kg/m3] 

Plošné 
zatížení 
[kg/m2] 

  

St�ešní krytina pálená - - 4,255 

Lat� 50/30 4,2 0,017 

Kontralat� 50/30 4,2 0,011 

HI - - - 

OSB deska 22 7,5 0,165 

�= 4,448 
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1. Seznam použitých podklad�

1.1 Normy

�SN 73 0532:2010 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobk� - požadavky 

1.2 Projektová dokumentace

P�dorys 1NP 

P�dorys 2.NP 

P�dorys 3.NP 

�ez A-A´ 

Výpis skladeb konstrukcí 

2. Situa�ní, dispozi�ní a konstruk�ní �ešení objektu 

2.1 Situa�ní �ešení stavby 

Bytový d�m se nachází ve m�st� Uni�ov na ulici Nemocni�ní. Jedná se o novostavbu 

bez návaznosti na okolní budovy, které se nachází ve vzdálenosti 15,5m od plánovaného 

místa výstavby. P�íjezdová komunikace je navržena jako dvouproudová o šírce7,5m 

s možností parkování na této p�íjezdové komunikaci. 

2.2 Dispozi�ní �ešení stavby 

D�m je navržen jako bytový, t�ípodlažní. V 1NP se nachází místnost pro sklepní kóje, 

které tvo�í samostatný požární úsek. Poté kotelna, úklidová místnost a ko�árkárna tvo�í 

druhý požární úsek, dále 3 bytové jednotky typu 1+KK a 2+KK, každá bytová jednotka 

navržena jako samostatný požární úsek. 2NP a 3NP mají stejné dispozi�ní �ešení a 

nachází se tam op�t bytové jednotky typu 1+KK, 2+KK, 3+KK, které tvo�í samostatné 

požární úseky. Objekt má st�echu sedlovou se sklonem 22° a p �da je nepochuzí. 

2.3 Konstruk�ní �ešení stavby 

Budova se bude realizovat jako d�evostavba montovaná p�ímo na stavb�, osazením 

horní stavby na základovou desku.Stavba objektu je �ešena jako rámový nosný systém 

vypln�ný minerální izolací.  

Obvodové zdivo je tvo�eno nosnou rámovou konstrukcí, která je tvo�ena ze sloupk�

80x180mm v osové vzdálenosti 625mm. Tyto hranoly jsou vypln�ny minerální izolací a 

jsou kotveny do podkladní konstrukce. Z vn�jší strany je kontaktní zateplovací systém 

z minerální izolace. Z vnit�ní strany rámu je parozábrana, na které je umíst�na na 

instala�ní p�edst�na, která je vyztužena z hranol� 50x50mm ukotvených do nosné 

rámové konstrukce a je p�edst�na je vypln�na minerální izolací.  
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Poté se nachází v objektu i mezibytová nosná st�na , která je tvo�ena oplášt�ním ze 

sádrokartonové a sádrovláknité desky, hranoly 60x120mm v osové vzdálenosti 625mm, 

sádrovláknitou deskou, vzduchovou mezerou , sádrovláknitou deskou a op�t hranoly 

60x120mm s osovu vzdáleností a oplášt�ním ze sádrovláknité a sádrokartonové desky.  

Ostatní vnit�ní nenosné st�ny jsou z profil� 60x120mm v osové vzdálenosti 625mm, 

oplášt�ním ze sádrovláknitých a sádrokartonových desek.  

Posuzovaný bytový d�m je zast�ešen sedlovou st�echou. Krov je celod�ev�ný 

vytvo�ený pomocí vazník� spojovaný sty�níkovými plechy.St�ešní krytina bude 

z pálených st�ešních tašek.né z obou stran sádrovláknitými a sádrokartonovými deskami.   

Strop bude tvo�en d�ev�nými stropními nosníky, mezi kterými bude minerální tepelní 

izolace. Záklop bude ze sádrovláknitých desek a podhled z d�ev�ného roštu a 

sádrovláknité a sádrokartonové desky.  

Schodišt� bude provedeno jako ocelové schodnicové se dv�ma bo�ními schodnicemi, do 

nichž jsou osazeny ocelové stupn� a vše bude kotveno do podesty a mezipodesty 

z d�ev�ných stropních nosník�. 
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3. Posouzení vzduchové nepr�zvu�nosti 

3.1 Mezibytový strop 

3.1.1 Obecné informace 

Stropní konstrukce se nachází mezi 1.NP a 2.NP, pop�ípad� mezi 2.NP a 3.NP a d�lí 

obytné místnosti bytového domu v Uni�ov�.   

Ve skladb� se objevuje anhydritový pot�r s objemovou hmotností 1800kg/m3, TI 

podlahy vyrobená z minerální plsti o objemové hmotnosti 148kg/m3 a dynamickou tuhostí 

25MN/m3, dále se ve skladb� nachází izola�ní pás tenký a elastický z extrudovaného 

polyetylenu s uzav�enou strukturou o objemové hmotnosti 34kg/m3 a dynamickou tuhostí 

34MN/m3, TI Isover UNI, která tvo�í výpl	 mezi stropními nosníky, s objemovou hmotností 

40kg/m3. Dále se ve skladb� objevují desky Fermacelltl. 10mm, 12,5mm, OSB deska tl. 

22mm a deska Knauftl. 12,5mm. Celková tlouš
ka stropní konstrukce v�etn� podlahové 

krytiny �iní 440mm. 

3.1.2 Výpo�et 

Rw.. vzduchová nepr�zvu�nost laboratorní 

 R´w=59dB dle protokolu o zkoušce �. 220/05 ev.�. 206/04 (M��ení stavební 

vzduchové a kro�ejové nepr�zvu�nosti) stanovená pro strop bytového domu 

Praha – Chýn�. 
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R´w.. stavební vzduchová nepr�zvu�nost 

R´w,N.. požadovaná hodnota 

R´w,N=53dB dle �SN 73 0532 tab.1 položky B.2 pro všechny místnosti druhých 

byt�

k.. sou�initel korekce vlivu bo�ních cest ší�ení zvuku 

k=6dB stanovená dle �SN 73 0532 �l.5.1 pro lehké d�lící konstrukce ve 

d�ev�ných stavbách 

R´w=Rw-k [dB] 

R´w=59-6=53dB 

R´w�R´w,N [dB] 

53=53   DOSAŽENO LIMITNÍCH HODNOT 

3.1.3 Modifikace 

STÁVAJÍCÍ STAV NAVRŽENÝ STAV 

Popis k-ce TL. Popis k-ce TL. 

Anhydritový pot�r 45 Anhydritový pot�r 46 

    Folie PENEFOL 650 2 

Rotaflex 20 TI Isover T-P 2*25 

Mirelon podložka 5 Ethafoam podložka 5 

DTD deska 22 OSB deska 22 

Vzduchová mezera 120 TI UNI 100 

TI Isover ORSIL 120 TI UNI 140 

    Fermacell deska 10 

    Parozábrana   

Vzduchová mezera 30 Vzduchová mezera 30 

SDK 12,5 Fermacell deska 12,5 

SDK 12,5 SDK 12,5 

V tabulce jsou zvýrazn�ny zm�ny oproti skladb� s ev.�.205/04 z protokolu o zkoušce 

z m��ení stavební vzduchové a kro�ejové nepr�zvu�nosti. T�mito zm�nami dosáhneme 

o n�co lepších požadovaných hodnot vzduchové nepr�zvu�nosti. Avšak my vycházíme 

ze zm��ených hodnot z bytového domu Praha-Chýn�. 

3.1.4 Záv�r 

Posuzovaná mezibytová stropní konstrukce tlouš
ky 440mm vyhovuje limitním 

hodnotám vzduchové nepr�zvu�noti dle �SN 73 0532 tab.1. položky B.2.  
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3.2 Mezibytová st�na 

3.2.1 Obecné informace 

Mezibytová nosná st�na se nachází jak v 1.NP, 2.NP tak i ve 3.NP a d�lí obytné 

místnosti bytového domu v Uni�ov�.   

Ve skladb� se objevuje TI IsoverFassil s objemovou hmotností 50kg/m3, dále pak 

sádrovláknité desky Fermacell tl.12,5mm a sádrokartonové desky tl. 12,5mm a mezi 

st�nami se nachází uzav�ená vzduchová mezera. Celková tlouš
ka mezibytové st�ny �iní 

365mm.  

3.2.2 Výpo�et 

Rw.. vzduchová nepr�zvu�nost laboratorní 

 R´w=59dB dle protokolu o zkoušce �. 220/05 ev.�. 202/04 (M��ení stavební 

vzduchové a kro�ejové nepr�zvu�nosti) stanovená pro zdvojenou st�nu 

bytového domu Praha – Chýn�. 

R´w.. stavební vzduchová nepr�zvu�nost 

R´w,N.. požadovaná hodnota 

R´w,N=53dB dle �SN 73 0532 tab.1 položky B.2 pro všechny místnosti druhých 

byt�

k.. sou�initel korekce vlivu bo�ních cest ší�ení zvuku 

k=6dB stanovená dle �SN 73 0532 �l.5.1 pro lehké d�lící konstrukce ve 

d�ev�ných stavbách 

R´w=Rw-k [dB] 
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R´w=59-6=53dB 

R´w�R´w,N [dB] 

53=53   DOSAŽENO LIMITNÍCH HODNOT 

3.2.3 Modifikace 

STÁVAJÍCÍ STAV NAVRŽENÝ STAV 

Popis k-ce TL. Popis k-ce TL. 

SDK Knauf 12,5 SDK Knauf 12,5 

Fermacell deska 12,5 Fermacell deska 12,5 

TI Isover ORSIL 120 TI Isover FASSIL 120 

Fermacell deska 12,5 Fermacell deska 12,5 

Vzduchová mezera 20 Vzduchová mezera 50 

Fermacell deska 12,5 Fermacell deska 12,5 

TI Isover ORSIL 120 TI Isover FASSIL 120 

Fermacell deska 12,5 Fermacell deska 12,5 

SDK Knauf 12,5 SDK Knauf 12,5 

V tabulce jsou zvýrazn�ny zm�ny oproti skladb� s ev.�.206/04 z protokolu o zkoušce 

z m��ení stavební vzduchové a kro�ejové nepr�zvu�nosti. T�mito zm�nami dosáhneme 

o n�co lepších požadovaných hodnot vzduchové nepr�zvu�nosti. Avšak my vycházíme 

ze zm��ených hodnot z bytového domu Praha-Chýn�. 

3.2.4 Záv�r 

Posuzovaná mezibytová stropní konstrukce tlouš
ky 440mm vyhovuje limitním 

hodnotám vzduchové nepr�zvu�noti dle �SN 73 0532 tab.1. položky B.2.  

3.3 P�í�ka 

3.3.1 Obecné informace 
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Ve skladb� se objevuje TI IsoverFassil s objemovou hmotností 50kg/m3, dále pak 

sádrovláknité desky Fermacell tl.12,5mm a sádrokartonové desky tl. 12,5mm a mezi 

st�nami se nachází uzav�ená vzduchová mezera. Celková tlouš
ka mezibytové st�ny �iní 

17mm.  

3.3.2 Výpo�et 

Rw.. vzduchová nepr�zvu�nost laboratorní 

 R´w=49dB dle katalogu Femacell skladby 1HT31, graf�. 

R´w.. stavební vzduchová nepr�zvu�nost 

R´w,N.. požadovaná hodnota 

R´w,N=42dB dle �SN 73 0532 tab.1 položky A.1 pro všechny ostatní obytné 

místnosti téhož bytu 

k.. sou�initel korekce vlivu bo�ních cest ší�ení zvuku 

k=6dB stanovená dle �SN 73 0532 �l.5.1 pro lehké d�lící konstrukce ve 

d�ev�ných stavbách 

R´w=Rw-k [dB] 

R´w=49-6=43dB 

R´w�R´w,N [dB] 

43=42   DOSAŽENO LIMITNÍCH HODNOT 

3.3.3 Modifikace 

STÁVAJÍCÍ STAV 1HT31 NAVRŽENÝ STAV 

Popis k-ce TL. Popis k-ce TL. 

Fermacell deska  15 SDK 12,5 

Fermacell deska  15 Fermacell deska 12,5 

TI UNI 100 TI Fassil 120 

Fermacell deska  15 Fermacell deska 12,5 

Fermacell deska  15 SDK 12,5 

V tabulce jsou uvedeny zm�ny oproti skladb� 1HT31 Fermacell. T�mito zm�nami 

dosáhneme stejným parametr� nepr�zvu�nosti. Pro p�esné hodnoty bychom m�li zajistit 

m��ení bu� v laborato�i a nebo p�ímo na stavb�. Pop�ípad� pro orienta�ní hodnotu, jsme 

volili postup pomocí grafu „D�lící st�na lehká – dvojitá sádrokartonová” a z tohoto grafu jsme 

dostali p�ír�stek 9,5dB, dále jsme z grafu „Stanovení p�ír�stku vzduchové nepr�zvu�nosti 

vložením minerální izolace desky do vzduchové dutiny mezi dv� st�ny nebo do podhledu 

pod stropem” ur�ili hodnotu Rw=49dB pro tlouš
ku mezery 120mm.  
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3.3.4 Záv�r 

Posuzovaná p�í�ka tlouš
ky 170mm vyhovuje limitním hodnotám vzduchové 

nepr�zvu�nosti dle �SN 73 0532 tab.1 položky A1 pro všechny ostatní obytné 

místnosti téhož bytu. 

4. Posouzení kro�ejové nepr�zvu�nosti 

4.1 Mezibytový strop 

4.1.1 Obecné informace 

Stropní konstrukce se nachází mezi 1.NP a 2.NP, pop�ípad� mezi 2.NP a 3.NP a d�lí 

obytné místnosti bytového domu v Uni�ov�.   

Ve skladb� se objevuje anhydritový pot�r s objemovou hmotností 1800kg/m3, TI 

podlahy vyrobená z minerální plsti o objemové hmotnosti 148kg/m3 a dynamickou tuhostí 

25MN/m3, dále se ve skladb� nachází izola�ní pás tenký a elastický z extrudovaného 

polyetylenu s uzav�enou strukturou o objemové hmotnosti 34kg/m3 a dynamickou tuhostí 

34MN/m3, TI Isover UNI, která tvo�í výpl	 mezi stropními nosníky, s objemovou hmotností 

40kg/m3. Dále se ve skladb� objevují desky Fermacelltl. 10mm, 12,5mm, OSB deska tl. 

22mm a deska Knauftl. 12,5mm. Celková tlouš
ka stropní konstrukce v�etn� podlahové 

krytiny �iní 440mm. 
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4.1.2 Výpo�et 

Ln,w.. výpo�tová laboratorní hodnota normované hladiny akustického tlaku 

kro�ejového zvuku 

 L´n,w=56dB dle protokolu o zkoušce �. 220/05 ev.�. 203/04 (M��ení stavební 

vzduchové a kro�ejové nepr�zvu�nosti) stanovená pro strop bytového domu 

Praha – Chýn�. 

L´n,w,N.. vážená stavební normovaná hladina akustického tlaku kro�ejového zvuku 

L´n,w=55dB dle �SN 73 0532 tab.1 položky B.2 pro všechny místnosti druhých 

byt�

k.. sou�initel korekce vlivu bo�ních cest ší�ení zvuku 

k=2dB stanovená dle �SN 73 0532 �l.5.2 

L´n,w= Ln,w+k [dB] 

L´n,w=56+2=58dB 

L´n,w�L´n,w,N [dB]

58�55   NEDOSAŽENO LIMITNÍCH HODNOT 

4.1.3 Modifikace 

STÁVAJÍCÍ STAV NAVRŽENÝ STAV 

Popis k-ce TL. Popis k-ce TL. 

    Polysilent 4 

Anhydritový pot�r 45 Anhydritový pot�r 42 

    Folie PENEFOL 650 2 

Rotaflex 20 TI Isover T-P 2*25 

Mirelon podložka 5 Ethafoam podložka 5 

DTD deska 22 OSB deska 22 

Vzduchová mezera 120 TI UNI 100 

TI Isover ORSIL 120 TI UNI 140 

    Fermacell deska 10 

    Parozábrana   

Vzduchová mezera 30 Vzduchová mezera 30 

SDK 12,5 Fermacell deska 12,5 

SDK 12,5 SDK 12,5 

Ve výpo�tu jsme nedosáhli limitních hodnot kro�ejové nepr�zvu�nosti a tak tedy pro 

zlepšení vlastností, oproti skladb� z protokolu o zkoušce �. 220/05 ev.�. 203/04 (M��ení 
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stavební vzduchové a kro�ejové nepr�zvu�nosti) stanovená pro strop bytového domu 

Praha – Chýn�, navrhujeme do skladby zakomponovat speciální minerální desku PCI 

Polysilent, která zvýší, v naší zvolené tlouš
ce 4mm, kro�ejovou nepr�zvu�nost o 9dB. 

L´n,w= Ln,w+k [dB] 

L´n,w=47+2=49dB 

L´n,w�L´n,w,N [dB]

49�55   DOSAŽENO LIMITNÍCH HODNOT 

4.1.4 Záv�r 

Posuzovaná mezibytová stropní konstrukce tlouš
ky 440mm vyhovuje limitním 

hodnotám kro�ejovénepr�zvu�noti dle �SN 73 0532 tab.1. položky B.2.  

5. Záv�r 

Posuzované konstrukce mezibytového stropu spl	uje požadavek normy na 

vzduchovou nepr�zvu�nost dle �SN 73 0532 tab.1 položky B.2 a to na hodnotu 

Rw=53dB. Dále konstrukce mezibytové st�ny spl	uje požadavek normy na 

vzduchovou nepr�zvu�nost dle �SN 73 0532 tab.1 položky B.2 a to na hodnotu 

Rw=53dB. Konstrukce p�í�ky spl	uje požadavek normy na vzduchovou 

nepr�zvu�nost dle �SN 73 0532 a to na hodnotu Rw=49dB. A posouzení kro�ejové 

nepr�zvu�nosti mezibytového stropu je též spln�no dle �SN 73 0532 tab.1 položky 

B.2 a to na hodnotu L´n,w=58dB.  

6. P�ílohy 

6.1 Protokol o zkoušce �.220/05 – M��ení stavební vzduchové a kro�ejové 

nepr�zvu�nosti podle �SN EN ISO 140-4, �SN EN ISO 140-7 

6.2 Fermacell – Katalog st�n, strop� a podlah (kv�ten 2010) 

6.3 Graf - „D�lící st�na lehká – dvojitá - sádrokartonová” 

6.4 Graf - „Stanovení p�ír�stku vzduchové nepr�zvu�nosti vložením minerální izolace 

desky do vzduchové dutiny mezi dv� st�ny nebo do podhledu pod stropem ” 
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1. Seznam použitých podklad�

1.1 Normy

�SN 73 0802:2009 – Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty

�SN 73 0810:2011 – Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení 

�SN EN 13501-1:2003 – Požární klasifikace stavebních výrobk� a konstrukcí staveb 

�SN 73 0818:1997 – Požární bezpe�nost staveb – Obsazení objekt� osobami 

�SN 73 0873:2003 – Požární bezpe�nost staveb – Zásobování požární vodou 

�SN 73 0833:2010 – Požární bezpe�nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

1.2 Projektová dokumentace

P�dorys 1NP 

P�dorys 2.NP 

P�dorys 3.NP 

Pohledy SV, SZ, JV, JZ 

Situace 

1.3 Vyhlášky

Vyhláška 23/2008Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška 246/2001Sb. O stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního 

požárního dozoru 

Vyhláška 499/2006Sb. O dokumentaci staveb 

Vyhláška 268/2009Sb. O technických požadavcích stavby 

1.4 Technické listy

Technické listy Fermacell 

Protokoly o klasifikaci od RD Rýma�ov s.r.o. 

2. Situa�ní, dispozi�ní a konstruk�ní �ešení objektu 

2.1 Situa�ní �ešení stavby 

Bytový d�m se nachází ve m�st� Uni�ov na ulici Nemocni�ní. Jedná se o novostavbu 

bez návaznosti na okolní budovy, které se nachází ve vzdálenosti 15,5m od plánovaného 

místa výstavby. P�íjezdová komunikace je navržena jako dvouproudová o šírce7,5m 

s možností parkování na této p�íjezdové komunikaci. 

2.2 Dispozi�ní �ešení stavby 

D�m je navržen jako bytový, t�ípodlažní. V 1NP se nachází místnost pro sklepní kóje, 

které tvo�í samostatný požární úsek. Poté kotelna, úklidová místnost a ko�árkárna tvo�í 

druhý požární úsek, dále 3 bytové jednotky typu 1+KK a 2+KK, každá bytová jednotka 

navržena jako samostatný požární úsek. 2NP a 3NP mají stejé dispozi�ní �ešení a 
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nachází se tam op�t bytové jednotky typu 1+KK, 2+KK, 3+KK, které tvo�í samostatné 

požární úseky. Objekt má st�echu sedlovou se sklonem 22° a p �da je nepochuzná. 

2.3 Konstruk�ní �ešení stavby 

Budova se bude realizovat jako d�evostavba montovaná p�ímo na stavb�, osazením 

horní stavby na základovou desku. Stavba objektu je �ešena jako rámový nosný systém 

vypln�ný minerální izolací.  

Obvodové zdivo je tvo�eno nosnou rámovou konstrukcí, která je tvo�ena ze sloupk�

80x180mm v osové vzdálenosti 625mm. Tyto hranoly jsou vypln�ny minerální izolací a 

jsou kotveny do podkladní konstrukce. Z vn�jší strany je kontaktní zateplovací systém 

z minerální izolace. Z vnit�ní strany rámu je parozábrana, na které je umíst�na na 

instala�ní p�edst�na, která je vyztužena z hranol� 50x50mm ukotvených do nosné 

ramové konstrukce a je p�edst�na je vypln�na minerální izolací.  

Poté se nachází v objektu i mezibytová nosná st�na , která je tvo�ena oplášt�ním ze 

sádrokartonové a sádrovláknité desky, hranoly 60x120mm v osové vzdálenosti 625mm, 

sádrovláknitou deskou, vzduchovou mezerou , sádrovláknitou deskou a op�t hranoly 

60x120mm s osovu vzdáleností a oplášt�ním ze sádrovláknité a sádrokartonové desky.  

Ostatní vnit�ní nenosné st�ny jsou z profil� 60x120mm v osové vzdálenosti 625mm, 

oplášt�ním ze sádrovláknitých a sádrokartonových desek. 

Posuzovaný bytový d�m je zast�ešen sedlovou st�echou. Krov je celod�ev�ný 

vytvo�ený pomocí vazník� spojovaný sty�níkovými plechy.St�ešní krytina bude 

z pálených st�ešních tašek.né z obou stran sádrovláknitými a sádrokartonovými deskami.  

Strop bude tvo�en d�ev�nými stropními nosníky, mezi kterými bude minerální tepelní 

izolace. Záklop bude ze sádrovláknitých desek a podhled z d�ev�ného roštu a 

sádrovláknité a sádrokartonové desky.  

Schodišt� bude provedeno jako ocelové schodnicové se dv�ma bo�ními schodnicemi, do 

nichž jsou osazeny ocelové stupn� a vše bude kotveno do podesty a mezipodesty 

z d�ev�ných stropních nosník�. 

Konstruk�ní systém objektu je ho�lavý. 
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VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ NA POŽADAVKY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 
Materiál tl. ���� Schéma 

S1 - POŽÁRNÍ ST�NA 

Sádrovláknitá deska Fermacell 15 

  

Sádrovláknitá deska Fermacell 15 
D�ev�ný nosný sloupek/TI MW 120 
Sádrovláknitá deska Fermacell 15 
Sádrovláknitá deska Fermacell 15 
Vzduchová mezera uzav�ená 32,5 
Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 
D�ev�ný nosný sloupek 120 
Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 
Sádrokartonová deska Knauf 12,5 

370 
Skladba konstrukce vyhoví na požadavek REI 90 DP3 dle skladby Fermacell 1HT31,  

PKO-09-008/AO204. 

S2 - POŽÁRNÍ ST�NA 

Sádrokartonová deska Knauf 12,5 

  

Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 
D�ev�ný nosný sloupek/TI MW 120 
Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 
Vzduchová mezera uzav�ená 50 
Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 
D�ev�ný nosný sloupek 120 
Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 
Sádrokartonová deska Knauf 12,5 

365 
Skladba konstrukce vyhoví na požadavek REI 60 DP3 a nižší dle RD Rýma�ov s.r.o.,  

PK2-02-06-200-C-1. 

S3 - POŽÁRNÍ ST�NA 
Sádrokartonová deska Knauf 12,5 

  

Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 
D�ev�ný nosný sloupek/TI MW 120 
Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 
Sádrokartonová deska Knauf 12,5 

170 
Skladba konstrukce vyhoví na požadavek REI 60 DP3 a nižší dle RD Rýma�ov s.r.o.,  

PK2-02-06-200-C-1. 
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S4 - POŽÁRNÍ STROP 
OSB desky 22 
Stropní hranol/TI MW 240 
Rošt z Cd profil�/TI MW 60 
Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 

Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 

347 
Skladba konstrukce vyhoví na požadavek REI 90 DP3 dle skladby Fermacell 2H35, 

PKO-05-047/AO204. 

S5 - POŽÁRNÍ STROP 
OSB desky 22 
Stropní hranol/TI MW 240 
D�ev�ný rošt 30 
Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 

Sádrokartonová deska Knauf 12,5 

317 
Skladba konstrukce vyhoví na požadavek REI 60 DP3 dle RD Rýma�ov s.r.o.,  

PK2-03-06-001-C-1. 

S6 - OBVODOVÁ ST�NA 
Kontaktní zateplovací systém 
WEBER MW 

107 

Sádrovláknitá deska Fermacell 15 
Sádrovláknitá deska Fermacell 15 
D�ev�ný nosný sloupek/TI MW 180 
Sádrovláknitá deska Fermacell 15 
Sádrovláknitá deska Fermacell 15 
D�ev�ný rošt/TI MW 50 
Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 
Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 

422 
Skladba konstrukce vyhoví na požadavek REW 90 DP3 dle skladby Fermacell 1HT31,  

PKO-09-008/AO204. 

S7 - OBVODOVÁ ST�NA 
Kontaktní zateplovací systém 
WEBER MW 

107 

Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 
D�ev�ný nosný sloupek/TI MW 180 
D�ev�ný rošt/TI MW 50 
Sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 

Sádrokatonová deska Knauf 12,5 

374,5
Skladba konstrukce vyhoví na požadavek REW 60 DP3 dle RD Rýma�ov s.r.o., 
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PKO-08-040-AO204. 

3. Posouzení požární bezpe�nosti  

3.1 Požárn� technické charakteristiky konstrukcí objektu 

Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle �SN 730802 a 

dalších souvisejících norem.  

Konstruk�ní systém:  ho�lavý 

Požární výška objektu: h=6,05m 

3.2 Rozd�l�ní objektu na požární úseky 

Objekt je d�len do14požárních úsek� viz. p�íloha. 

N1.01/N3 - ÚC 

Místnost Název Plocha ����

101 Zádve�í 5,85 
102 Chodba 32,64 

�= 38,49 

N1.02 – se sklepními kójemi 

Místnost Název Plocha ����

103 Sklepní prostory 28,81 
�= 28,81 

N1.03 – s obytnými bu	kami 

Místnost Název Plocha ����

104 Chodba 5,89 
105 Koupelna + WC 7,19 
106 Kuchyn� a obývací pokoj 22,96 

�= 36,04 

N1.04 – s bytnými bu	kami 

Místnost Název Plocha ����

107 Chodba 7,3 
108 Ložnice 15,57 
109 Kuchyn� a obývací pokoj 22,24 
110 Koupelna + WC 6,22 

�= 51,33 
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N1.05 – s obytnými bu	kami 

Místnost Název Plocha ����

111 Chodba 7,25 
112 Kuchyn� a obývací pokoj 34,69 
113 Koupelna + WC 6,97 

�= 48,91 

N1.06 – zázemí BD 

Místnost Název Plocha ����

114 Chodba 8,62 
115 Kolárkárna 16,14 
116 Úklidová místnost 2,94 
117 Technická místnost 9,67 

�= 37,37 

N1.01/N3 - NÚC 

Místnost Název Plocha ����

201 Chodba 27,61 
�= 27,61 

N2.07 – s obytnými bu	kami 

Místnost Název Plocha ����

202 Chodba 7,99 
203 Pokoj 11,91 
204 Pokoj 16,21 
205 Koupelna 4,72 
206 WC 2,09 
207 Kuchyn� a obývací pokoj 20,86 

�= 63,78 

N2.08 – s obytnými bu	kami 

Místnost Název Plocha ����

208 Chodba 7,29 
209 Pokoj 15,57 
210 Kuchyn� a obývací pokoj 22,24 
211 Koupelna + WC 6,08 

�= 51,18 

N2.09 – s obytnými bu	kami 

Místnost Název Plocha ����

212 Chodba 11,14 
213 Šatna 2,01 
214 Pokoj 11,66 
215 Pokoj 15,94 
216 WC 2,09 
217 Koupelna 4,72 
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218 Kuchyn� a obývací pokoj 21,26 
�= 68,82 

N2.10 – s obytnými bu	kami 

Místnost Název Plocha ����

219 Chodba 4,49 
220 Šatna 2,64 
221 Koupelna + WC 5,65 
222 Kuchyn� a obývací pokoj 13,82 

�= 26,6 

N1.01/N3 - NÚC 

Místnost Název Plocha ����

301 Chodba 27,61 
�= 27,61 

N3.11 – s obytnými bu	kami 

Místnost Název Plocha ����

302 Chodba 7,99 
303 Pokoj 11,91 
304 Pokoj 16,21 
305 Koupelna 4,72 
306 WC 2,09 
307 Kuchyn� a obývací pokoj 20,86 

�= 63,78 

N3.12 – s obytnými bu	kami 

Místnost Název Plocha ����

308 Chodba 7,29 
309 Pokoj 15,57 
310 Kuchyn� a obývací pokoj 22,24 
311 Koupelna + WC 6,08 

�= 51,18 

N3.13 – s obytnými bu	kami 

Místnost Název Plocha ����

312 Chodba 11,14 
313 Šatna 2,01 
314 Pokoj 11,66 
315 Pokoj 15,94 
316 WC 2,09 
317 Koupelna 4,72 
318 Kuchyn� a obývací pokoj 21,26 

�= 68,82 
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N3.14 – s obytnými bu	kami 

Místnost Název Plocha ����

319 Chodba 4,49 
320 Šatna 2,64 
321 Koupelna + WC 5,65 
322 Kuchyn� a obývací pokoj 13,82 

�= 26,6 

3.3 Výpo�et požárního rizika 

Požární riziko, p�edstavováno výpo�tovým požárním zatížením pV, je 

stanoveno dle �SN 73 0833 �l.5.1.4 pro ko�árkárny a úschovnu jízdních kol 

pV=15kg/m2, sou�initel c=1, pro sklepní prostory pV=45kg/m2, sou�initel c=1. Dle 

�SN 73 0833 �l. 5.1.2 se stanovuje bez dalších pr�kazu výpo�tové požární 

zatížení pro obytné bu	ky pV=40kg/m2, sou�initel c=1. 

Stupe	 požárního zatížení stanoven dle �SN 73 0802 tab. 5.4.3. 

�íslo PÚ Výpo�tové požární zatížení Stupe� požární bezpe�nosti 

N1.01/N3 pV=5kg/m3 II.SPB 

N1.02 pV=45kg/m3 V.SPB 

N1.03 pV=40kg/m3 IV.SPB 

N1.04 pV=40kg/m3 IV.SPB 

N1.05 pV=40kg/m3 IV.SPB 

N1.06 pV=15kg/m3 III.SPB 

N1.01/N3 pV=5kg/m3 II.SPB 

N2.07 pV=40kg/m3 IV.SPB 

N2.08 pV=40kg/m3 IV.SPB 

N2.09 pV=40kg/m3 IV.SPB 

N2.10 pV=40kg/m3 IV.SPB 

N1.01/N3 pV=5kg/m3 II.SPB 

N3.11 pV=40kg/m3 IV.SPB 

N3.12 pV=40kg/m3 IV.SPB 

N3.13 pV=40kg/m3 IV.SPB 

N3.14 pV=40kg/m3 IV.SPB 

Mezní rozm�ry požárních úsek� s obytnými bu	kami a s domovním vybavením dle 

�SN 73 0833 �l. 5.1.5 se nestanovují. 

3.4 Požadavky na požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí jsou stanoveny dle tab. 12, 

�SN 730802.
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Konstrukce 
POŽADOVANÁ požární 

odolnost 
SKUTE�NÁ požární 

odolnost 
Posouzení - úpravy 

1NP
Požární st�ny 

V. REI 90 S1REI 90 DP3 VYHOVÍ 
IV. REI 60 S2REI 60 DP3 VYHOVÍ 
III. REI 45 S2 REI 60 DP3 VYHOVÍ 
II. REI 30 S3REI 60 VYHOVÍ 

Požární stropy 
V. REI 90 S4REI 90 DP3 VYHOVÍ 
IV. REI 60 S5REI 60 DP3 VYHOVÍ 
III. REI 45 S5REI 60 DP3 VYHOVÍ 
II. REI 30 S5REI 60 DP3 VYHOVÍ 

Požární uzáv�ry otvor�
V. 45 DP2     
IV. 30 DP3     
III. 30 DP3     

Obvodové st�ny 
V. REW 90 S6REW 90 DP3 VYHOVÍ 
IV. REW 60 S7REW 60 DP3 VYHOVÍ 
III. REW 45 S7REW 60 DP3 VYHOVÍ 
II. REW 30 S7REW 60 DP3 VYHOVÍ 

Konstrukce schodiš� uvnit� PÚ, které nejsou sou�ástí CHÚC 
II. 15 DP3  Ocel. stupn�15 DP1 VYHOVÍ 

2.NP 
Požární st�ny 

IV. REI 60 S2REI 60 DP3 VYHOVÍ 
II. REI 30 S2REI 60 DP3 VYHOVÍ 

Požární stropy 
IV. REI 60 S5REI 60 DP3 VYHOVÍ 
II. REI 30 S5REI 60 DP3 VYHOVÍ 

Požární uzáv�ry otvor�
IV. 30 DP3     

Obvodové st�ny 
IV. REW 60 S7REW 60 DP3 VYHOVÍ 
II. REW 30 S7REW 60 DP3 VYHOVÍ 

Konstrukce schodiš� uvnit� PÚ, které nejsou sou�ástí CHÚC 
II. 15 DP3 Ocel. stupn�15 DP1 VYHOVÍ 

3.NP 
Požární st�ny 

IV. REI 30 S2REI 60 DP3 VYHOVÍ 
II. REI 15 S2REI 60 DP3 VYHOVÍ 

Požární stropy 
IV. REI 30 DP3 S5REI 60 DP3 VYHOVÍ 
II. REI 15 DP3 S5REI 60 DP3 VYHOVÍ 

Požární uzáv�ry otvor�
IV. 30 DP3     

Obvodové st�ny 
IV. REW 30 S7REW 60 DP3 VYHOVÍ 
II. REW 15 S7REW 60 DP3 VYHOVÍ 
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Konstrukce schodiš� uvnit� PÚ, které nejsou sou�ástí CHÚC 
II. 15 DP3 Ocel. stupn�15 DP1 VYHOVÍ 

Nosná konstrukce st�echy dle �SN 73 0802 �l.8.15.1 a) nemusí st�ešní pláš
, který je 

nad požárním stropem posledního nadzemního podlaží vykazovat požární odolnost. 

Dále dle �l.8.7.2mohou být provedeny st�ešní konstrukce z druhu DP3 a dle �l.8.15.4 

b) 1. Se st�ešní pláš
 nepovažuje za požárn� otev�enou plochu a nevyžadují se 

odstupové vzdálenosti. 

3.5 Únikové cesty 

Evakuace osob je v objektu vedena jednou nechrán�nou únikovou cestou a tvo�í ji 

požární úsek N1.01/N3. Cesta je vedena po schodišti dol� a po rovin� p�ímo na volné 

prostranství. Je tvo�ena dvouramenným ocelovým schodnicovým schodišt�m s ocelovými 

stupni.  

Dle �SN 73 0833:2010 �l. 5.3.2 a) NÚC m�že být užita jako úniková cesta na volné 

prostranství z objektu o výšce h�9m , ve kterém je nejvýše 12 obytných bun�k a délka 

této NÚC je nejvýše 35m. 

h�9m    6,025m<9m  SPLN�NO 

12 obytných bun�k  11 obytných bun�k SPLN�NO 

L�35m    34,4m   SPLN�NO 

Dle �SN 730833:2010 �l.5.3.6 se považuje za posta�ující ší�ka NÚC 1,1m, pr�chod 

dve�mi m�že být zúžen na 0,9m.  

š�1,1m   1,250 u schodiš
ového ramene SPLN�NO 

    1,510 na chodb�   SPLN�NO 

š�0,9m   0,9m vchodové dve�e   SPLN�NO 

    1,1m vstupní dve�e do BD  SPLN�NO 

3.6 Odstupové vzdálenosti 

Množství tepla uvoln�né z ho�lavých látek vn�jší požární obvodové st�ny Q: 

Q=	Mi*Hi [Mj/m2] 

Q=(
*t)*Hi

Mi.. hmotnost 1m2 i-tého druhu ho�lavé hmoty umíst�né na vn�jším prostoru obvodové 

st�ny v kg, které mohou p�i požáru odho�ívat 

Hi.. výh�evnost i-tého druhu ho�lavé hmoty ur�ené podle �SN 73 0824 

Q=(88*0,1)*19=167,2 [MJ/m2] 
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150�Q�350 [MJ/m2]   �ÁSTE�N� POŽÁRN� OTEV�ENÁ PLOCHA  

 Stanovení odstupové vzdálenosti d1 dle �SN 73 0802, p�íloha F: 

- Stanoví se celková požárn� otev�ená plocha Spo [m
2] 

Spo=Spo1+k2*Spo2 

- dle tabulky se stanovil sou�initel požární plochy k2

- pro pv=45kg/m2 
 k2=0,603 

- pro pv=40kg/m2 
 k2=0,56 

- pro pv=15kg/m2 
 k2=1,57 

- pro pv=5kg/m2     k2=1,0 

- Stanoví se vymezená plocha Sp, která zahrnuje požárn� otev�ené plochy [m2] 

- Z hodnot Sp a Spo se stanoví procento požárn� otev�ených ploch po [%] 

po=(Spo/So)*100 

- V závislosti na výpo�tovém požárním zatížení pv, na procentu požárn� otev�ené 

plochy po, na výšce hu a délce ln se stanoví odstupová vzdálenost od vlivu sálání d1

JZ

�íslo 
PÚ pv ln hu Spo Sp po d1

N1.05 40 7,590 3,850 15,539 23,339 66,6 6,662 
N1.04 40 10,625 3,850 19,947 32,778 60,9 7,586 
N1.03 40 5,715 3,850 12,061 17,631 68,4 6,788 
N2.09 40 7,590 3,850 16,274 23,339 69,7 6,879 
N2.08 40 10,625 3,850 22,681 32,778 69,2 8,374
N2.07 40 5,715 3,850 12,833 17,631 72,8 7,096 
N3.13 40 7,590 3,850 16,274 23,339 69,7 6,879 
N3.12 40 10,625 3,850 22,681 32,778 69,2 8,374
N3.11 40 5,715 3,850 12,833 17,631 72,8 7,096 

SV

�íslo PÚ pv ln hu Spo Sp po d1

N1.06 45 10,345 3,850 32,047 35,047 91,4 10,634
N1.01/N3 5 5,995 9,225 59,186 39,985 148,0 7,200 

N1.02 5 7,590 3,850 13,746 23,415 58,7 1,488 
N2.09 40 5,715 3,850 13,387 18,545 72,2 7,054 
N2.10 40 7,500 3,850 17,098 24,113 70,9 6,963 
N2.07 40 7,590 3,850 16,266 23,415 69,5 6,865 
N3.13 40 5,715 3,850 13,387 18,545 72,2 7,054 
N3.14 40 7,500 3,850 17,098 24,113 70,9 6,963 
N3.11 40 7,590 3,850 16,266 23,415 69,5 6,865 

Hranice se sousedním objektem, bytovým domem, 14,9m
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SZ

�íslo 
PÚ pv ln hu Spo Sp po d1

N1.05 40 7,629 3,850 16,640 25,818 64,5 6,515 
N1.06 15 4,426 3,850 14,979 14,979 100,0 4,250 
N2.09 40 12,055 3,850 24,218 37,199 65,1 7,985
N3.13 40 12,055 3,850 24,218 37,199 65,1 7,985

JV

�íslo 
PÚ pv ln hu Spo Sp po d1

N1.03 40 7,629 3,850 16,640 25,818 64,5 6,515 
N1.02 45 4,426 3,850 8,705 14,979 58,1 4,532 
N2.07 40 12.055 3,850 24,218 37,199 65,1 7,985
N3.11 40 12,055 3,850 24,218 37,199 65,1 7,985

Stanovení odstupové vzdálenosti d2 od dopadu ho�ících �ástí se stanoví dle �SN 73 0802: 

d2=0 

3.7 Stavebn� technická za�ízení 

Odv�trání:

Odv�trání jako p�irozené, je zajišt�no pomocí okenních otvor� na NÚC, i když není 

požadováno u této ÚC. 

Elektroinstalace:

Veškerá elektroinstalace a hromosvody budou provedeny v p�íslušném stupni krytí a 

na všechna elektroza�ízení bude provedena revize.  

El. kabely prostupující jedním otvorem, které mají hmotnost izolace do 1 kg.m-1, podle �SN 

730802 �l. 8.6.1. posta�í ut�snit hmotou s t�ídou reakce na ohe	 nejvýše C1. P�i spln�ní 

t�chto podmínek nemusí být rozvody v instala�ní šacht�, která tvo�í samostatný požární 

úsek. 

ZTI:

V p�ípad�, že jednotlivé prostupy potrubí, procházející p�es požární st�ny a požární 

stropy, spl	ují sv�tlost pr��ezu do 8000mm2 podle �SN 73 0802 �l. 8.6.1 posta�í ut�snit 

hmotou s t�ídou reakce na ohe	 nejvýše C1. P�i spln�ní t�chto podmínek nemusí být 

rozvody v instala�ní šacht�, která tvo�í samostatný požární úsek. 

Vzduchotechnika:

Nenachází se v objektu. 

Vytáp�ní:

Vytáp�ní objektu je navrženo v koteln� pomocí úst�edního plynového kotle do 

50kW.Rozvody budou vedeny v podlaze, v instala�ních p�edst�rách a instala�ních 
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šachtách.Veškeré tepelné spot�ebi�e v objektu musí být instalovány a provozovány 

v souladu s platnými p�edpisy ( �SN 06 1008) a návody výrobc�. 

3.8 Za�ízení pro protipožární zásah 

3.8.1 Návrh po�tu p�enosných hasících za�ízení 

Dle �SN 73 0833 �l. 5.4 a) bude instalován 1ks PHP práškový s hadicí se schopností 

21A pro hlavní domovní rozvad�� elektrické energie.  

Dle �l. 5.4 c) 1ks PHP práškový s hadicí se schopností 21A pro místnost se skladovacími 

prostory. 

Dle �l. 5.4 d) 1ks PHP práškový s hadicí se schopností 21A pro spole�né prostory 

k byt�m (ve 2NP). 

Hasící p�ístroje budou umíst�ny viditelných a snadno p�ístupných místech s rukojetí 

nejvýše 1500mm nad úrovní p�ilehlé podlahy. 

3.8.2 Požární voda 

Vn�jší odb�rné místo 

Dle �SN 73 0873 �l. 5.2 tab.1 mají být hydranty ve vzdálenosti 150m od objektu a 

300m mezi sebou. Dle �SN 73 0873 �l. 5.5 tab.2 mají mít nejmenší jmenovitou sv�tlost 

potrubí DN 100mm, s vydatností Q=6l/s a statickým p�etlakem hydrantu 0,2MPa. 

Vnit�ní odb�rné místo 

Dle �SN 73 0873 �l. 6.5 bude hasící systém umíst�n 1,2m nad podlahou (m��eno na ke 

st�edu za�ízení). Jmenovitá sv�tlost za�ízení bude �init 19mm dle �l. 6.5. Hasící systém bude 

umíst�n na chodb� a spl	uje požadavek normy dle �l. 6.6 na rozmíst�ní. Hasící systém je 

navržen systém s tvarov� stálou hadicí délky 30m s dost�ikem 10m a splní dost�ik na 

nejodlehlejší místo dle �l. 6.7. V celém objektu je dle �SN 73 0818 Tab.1 položky 9.1, 9.2 

osob. 

3.9 P�ístupové komunikace 

3.9.1 Nástupní plochy 

V souladu s �SN 73 0802 �l. 12.4.4 b) nemusí být u objektu z�ízeny nástupní plochy. 

3.9.2P�íjezdové komunikace 

K �ešenému objektu je zajišt�n p�íjezd pro mobilní techniku požární ochrany po ve�ejné 

místní komunikaci, která je dostate�n� široká a únosná.  
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3.9.3 Zásahové cesty 

V souladu s �SN 73 0802 �l. 12.5 nemusí být v objektu z�ízeny vnit�ní zásahové cesty.  

V souladu s �SN 73 0802 �l. 12.6 nemusí být objekt vybaven vn�jšími zásahovými cestami – 

požárními žeb�íky, ani požárními lávkami.  

4. Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Dle �SN 73 0833 �l. 5.5 bude každá obytná bu	ka vybavena za�ízením autonomní 

detekce a signalizace. Toto za�ízení bude umíst�no sm�rem k ÚC.  

5. Bezpe�nostní zna�ky a tabulky 

V objektu budou ozna�eny sm�ry úniku v souladu s �SN ISO 3864 všude, kde východ 

na volné prostranství není p�ímo viditelný. 

6. Záv�r 

TZPO �eší novostavbu bytového domu – rámový nosný systém vypln�ný minerální 

izolací. Bytový d�m je �ešen o 3 nadzemních podlaží. Plocha zastav�ného objektu �iní 

278,92m2. Objekt je umíst�n v katastrálním území Uni�ov na p.�. 2075/1.  

Objekt tvo�í 14 požárních úsek�. Požární riziko t�chto úsek� je stanoveno dle �SN 73 

0833 �l.5.1.2 a �l.5.1.4 a SPB je stanoven dle �SN 73 0802 tab.8. Mezní rozm�ry PÚ 

s obytnými místnostmi se dle �SN 73 0833 �l.5.1.5 nestanovují. 

Navržené stavební konstrukce vyhovují požadavk�m �SN 73 0802 tab.12 na SPB a jim 

daným požárním odolnostem.  

Únikové cesty vyhovují požadavk�m �SN 73 0833 dle �l. 5.3.2 a odstupové vzdálenosti  

stanovené dle �SN 73 0802 p�ílohy F vyhovují. Požárn� nebezpe�ný prostor neohrožuje 

sousední objekty a nezasahují na sousední pozemky, viz. situace. 

Za�ízení pro protipožární zásah – p�enosné hasící za�ízení budou následující 3ks PHP 

21A a jsou stanoveny dle �SN 73 0833 �l.5.4 a), c), d) a požární voda – vn�jší hydrant je ve 

vzdálenosti do 150m od objektu a vyhovuje �SN 73 0873 �.5.2 tab.1 a i jeho sv�tlost 

vyhovuje dle �l.5.2 tab.2.a vnit�ní odb�rné místo je navrženo dle �SN 73 0873 �l.4.4 a 6.7, 

umíst�no ve 1NP, 3NP ve spole�ných prostorách s dosahem tvarové stálé hadice délky 30m 

s dosahem do všech PÚ.

Nástupní plochy nemusí být z�ízeny dle �SN 73 0802 �l.12.4.4 b). Vnit�ní zásahové cesty 

nemusí být též z�ízeny dle �SN 73 0802 �l.12.5 a ani nemusí být z�ízeny vn�jší zásahová 

cesty dle �l.12.6. 

Obytné bu	ky budou vybaveny za�ízením autonomní detekce a signalizace dle �SN 73 

0833 �l.5.5. 
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Spalinová cesta musí odpovídat požadavk�m uvedeným v odst.3.1 Kontrola a �išt�ní 

spalinových cest dle p�ílohy E �SN 73 4201 pro sezonní provoz na plynná paliva musí 

probíhat 1x ro�n� pro kotle do 50kW. Provozní revize musí probíhat taktéž 1x ro�n�. 

Navrhovaný objekt vyhovuje požadavk�m na požární bezpe�nost staveb. 

7. Výpo�ty 

Výpo�et Spo 

Spo=Spo1 + k2*Spo2 

Pohled JZ

N1.05 

Spo1=1,8*2=3,6m2 

Spo2=Sp-Spo1=23,339-3,6=19,799m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=3,6+0,603*19,799=15,539m2 

N1.04 

Spo1=1,8*3=5,4m2 

Spo2=Sp-Spo1=32,788-5,4=23,378m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=5,4+0,603*23,378=19,497m2 

N1.03 

Spo1=1,8*2=3,6m2 

Spo2=Sp-Spo1=17,631-3,6=14,031m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=3,6+0,603*14,031=12,061m2 

N2.09, N3.13 

Spo1=3,744+1,8=5,544m2 

Spo2=Sp-Spo1=23,339-5,544=17,795m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=5,544+0,603*17,795=16,274m2 

N2.08, N3.12 

Spo1=3,744+1,8*2=7,344m2 

Spo2=Sp-Spo1=32,778-7,344=25,434m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=7,344+0,603*25,434=22,681m2 

N2.07, N3.11 

Spo1=3,744+1,8=5,544m2 

Spo2=Sp-Spo1=17,631-5,544=12,087m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=5,544+0,603*12,087=12,833m2 

Pohled SV

N1.06 

Spo1=0,36+0,72*3=2,52m2 

Spo2=Sp-Spo1=35,047-2,52=29,527m2 
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Spo=Spo1 + k2*Spo2=2,52+1,0*29,527=32,047m2 

N1.01/N3 

Spo1=4,86+0,72*2=6,3m2 

Spo2=Sp-Spo1=39,985-6,3=33,685m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=6,3+1,57*33,685=59,186m2 

N1.02 

Spo1=0,72*2=1,44m2 

Spo2=Sp-Spo1=23,415-1,44=21,975m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=1,44+0,56*21.975=13,746m2 

N2.09, N3.13 

Spo1=3,744+1,8=5,544m2 

Spo2=Sp-Spo1=18,545-5,544=13,001m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=5,544+0,603*13,001=13,387m2 

N2.10, N3.14 

Spo1=3,744+1,8+0,9=6,444m2 

Spo2=Sp-Spo1=24,114-6,444=17,669m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=6,444+0,603*17,669=17,098m2 

N2. 07, N3.11 

Spo1=3,744+1,8=5,544m2 

Spo2=Sp-Spo1=23,415-5,544=17,781m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=5,544+0,603*17,781=16,266m2 

Pohled SZ

N1.05 

Spo1=1,8+0,9=2,7m2 

Spo2=Sp-Spo1=25,818-2,7=23,118m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=2,7+0,603*23,118=16,640m2 

N1.06 

Spo1=0,72m2 

Spo2=Sp-Spo1=14,979-0,72=14,259m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=0,72+1,0*14,259=14,979m2 

N2.09, N3.13 

Spo1=1,8*2+0,9=4,5m2 

Spo2=Sp-Spo1=37,199-4,5=32,699m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=4,5+0,603*32,699=24,218m2 

Pohled JV

N1.03 

Spo1=1,8+0,9=2,7m2 
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Spo2=Sp-Spo1=25,818-2,7=23,118m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=2,7+0,603*23,118=16,640m2 

N1.02 

Spo1=0,72m2 

Spo2=Sp-Spo1=14,979-0,72=14,259m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=0,72+0,56*14,259=8,705m2 

N2.07, N3.11 

Spo1=1,8*2+0,9=4,5m2 

Spo2=Sp-Spo1=37,199-4,5=32,699m2 

Spo=Spo1 + k2*Spo2=4,5+0,603*32,699=24,218m2 

8. P�ílohy 

Technické listy Fermacell 

Protokoly o klasifikaci od RD Rýma�ov s.r.o. 

















PR�KAZ  ENERGETICKÉ 
NÁRO�NOSTI  BUDOVY

Hodnocení budovyNovostavba BD

PR�KAZ  ENERGETICKÉ 

Celková podlahová plocha: 836 m2

2 2

po realizaci 
doporu�ení

stávající stav

VELMI ÚSPORNÁ

Hodnocení budovyNovostavba BD

Nemocni�ní, 78391 Uni�ov
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v�trání
Celkem
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Osv�tlení a el. 
spot�ebi�e

Podíl dodané energie p�ipadající na:

71,8 -

216,0 -Celková vypo�tená ro�ní dodaná energie v GJ

Vytáp�ní Teplá voda

MIMO�ÁDN� NEHOSPODÁRNÁ
M�rná vypo�tená ro�ní spot�eba energie v kWh/m2rok

0,0% 0,0% 100%

0750

Pr�kaz ENB spl�uje požadavky §6a zákona �. 406/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhlášky �. 148/2007 Sb.

24,2%

Doba platnosti pr�kazu 14. prosinec 2022

Pr�kaz vypracoval
Bc. Eva Navarová 

Osv�d�ení �.:

70,6% 5,2%

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je zpracován pomocí výpo�etního nástroje NKN verze 2.066
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(1) Protokol

a) Identifika�ní údaje budovy

P�íloha �. 4 k vyhlášce �. 148/2007 Sb.

Ú�el budovy: Novostavba BD

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy

Adresa budovy (místo, ulice, �íslo, PS�): Nemocni�ní, 78391 Uni�ov

Adresa:

I�:

774502

Parcelní �íslo: 2075/1

Vlastník nebo spole�enství vlastník�, pop�. stavebník: M�sto Uni�ov

Ú�el budovy: Novostavba BD

Kód obce: 174505

-

Masarykovo nám.1, 78391 Uni�ov

Kód katastrálního území:

b) Typ budovy

Zm�na stávající budovy 

Umíst�ní na ve�ejném míst� podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb

-

I�:

Tel./e- mail: -

Nová budova

I�:

Tel./e-mail: ----------
Provozovatel, pop�. budoucí provozovatel: -

Adresa:

-

-

b) Typ budovy

c)      Užití energie v budov�

1. Stru�ný popis energetického a technického za�ízení budovy
Zdrojem tepla bude plynový kondenza�ní kotel GEMINOX THRs 10-50, který zajiš�uje vytáp�ní objektu a oh�ev teplé vody v 
nep�ímotopném zásobníku o objemu1000L. Primární zdroj pro oh�ev TUV v lét� budou sloužit solární kolektory umíst�né na st�eše s 

Administrativní budova Nemocnice Budova pro vzd�lávání

Sportovní za�ízení Budova pro velkoobchod a maloobchod

Rodinný d�m Bytový d�m Hotel a restaurace

Jiný druh budovy - p�ipojte jaký:

nep�ímotopném zásobníku o objemu1000L. Primární zdroj pro oh�ev TUV v lét� budou sloužit solární kolektory umíst�né na st�eše s 
orientací na JZ.Otopná soustava bude teplovodní dvoutrubková s teplotním spádem 60/45° . Na otopnou sou stavu jsou napojena 
desková otopná t�lesa  typu ventilkompakt se spodním napojením se zabudovaným ventilem, který se doplní termohlavicí. V�trání 
bytového domu bude zajišt�no p�irozeným v�tráním okny. Osv�tlení bytového domu je �ešeno v souladu s hygienickými požadavky.

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
Pr�kaz ENB spl�uje požadavky §6a zákona �. 406/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhlášky �. 148/2007 Sb.
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2. Druhy energie užívané v budov�

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
Pr�kaz ENB spl�uje požadavky §6a zákona �. 406/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhlášky �. 148/2007 Sb.
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Jiná paliva - p�ipojte jaká:

Hn�dé uhlí �erné uhlí Koks

Jiné plyny Druhotná energie Biomasa

-

Ostatní obnovitelné zdroje - p�ipojte jaké:

3. Hodnocená díl�í energetická náro�nost budovy EP

TTO LTO Nafta

-

Zemní plyn

2. Druhy energie užívané v budov�

Elektrická energie Tepelná energie

1. Stru�ný popis budovy

Chlazení (EPC) Osv�tlení (EPLight)

Mechanické v�trání (v�. zvlh�ování) (EPAux;Fans)

Vytáp�ní (EPH) P�íprava teplé vody (EPDHW)

Bytový d�m sestává ze t�í podlažní jednoduchého geometrického tvaru. Stavebn� je objekt �ešen jako montovaná d�evostavba s 
šikmou st�echou. Bytový d�m je dostate�n� zateplen - jednotlivé konstrukce spl�ují požadavky �SN 73 0540-2 na sou�initel prostupu 
tepla U.

d) Technické údaje budovy

2. Geometrická charakteristika budovy2. Geometrická charakteristika budovy

3. Klimatické údaje a vnit�ní výpo�tová teplota

Celková plocha A – sou�et vn�jších ploch ochlazovaných

Objemový faktor budovy A/V 0,39

konstrukcí ohrani�ujících objem budovy [m2]

Celková podlahová plocha budovy Ac [m2] 836

2548

1006

Objem budovy V – vn�jší objem vytáp�né budovy [m3]

20,0

26,7

4. Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy

prostupem tepla 

konstrukce 

Sou�initel 

Pr�m�rná vnit�ní výpo�tová teplota v otopném období (provozní režim) �i (°C)

Pr�m�rná vnit�ní výpo�tová teplota v období chlazení (provozní režim) �i (°C)

U [W/(m.2K)]

Ochlazovaná konstrukce prostupu tepla 

klimatická oblast II

Plocha všech 
konstrukcí

M�rná ztráta 

Klimatická oblast (dtto teplotní oblast podle �SN 730540 - 3)

1

2

3

4

5

6

7

38,41

St�na mezo zónami 27,27 0,22 6,00

34,92Strop pod nevytáp�nou p�dou 210,38 0,20

Okna 83,76 1,15 96,32

Podlaha 136,28 0,27 22,08

0,22St�na mezi zónami 174,57

prostupem tepla 
A [m2]

Obvodová st�na 433,71 0,17 73,73

HT [W/K]

59,72 0,27 9,67Podlaha

U [W/(m.2K)]konstrukcí

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,22

0,20

1,15

8,10

4,79

4,25

0,00

4,58

8,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Okna+vchodové dve�e

Strop nad spole�nými prostory 21,23

0,00

47,64

21,79

27,61

7,32

0,00

0,00

St�na mezi zónami

Strop

0,20

0,00

St�na

0,00

0,00

0,00

59,72 0,27 9,67Podlaha

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
Pr�kaz ENB spl�uje požadavky §6a zákona �. 406/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhlášky �. 148/2007 Sb.
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

38

39

40

Hodnocení Jednotka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozn. nejsou li sou�ástí U

θ
1.Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejmén� takový tepelný 

Celkem 1251,28

Tepelné vazby
0,000,00 0,00 0,00

5. Tepeln� technické vlastnosti budovy  

Požadavek podle § 6a Zákona 

je spln�n požadavek 
Rsi,N [K/W] θsi,N [°C]

je spln�n požadavek 
�SN 73 0540-2:2007

1.Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejmén� takový tepelný 
odpor, že jejich vnit�ní povrchová teplota nezp�sobí kondenzaci vodní páry.

2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný sou�initel prostupu 
tepla a lineární a bodový �initel prostupu tepla.

Mc,N [kg/m2] 

je spln�n požadavek 3 0,67

3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnit�ní kondenzaci vodní páry nebo jen v 
množství, které neohrožuje jejich funk�ní zp�sobilost po dobu p�edpokládané 
životnosti.

UN [W/m2K]

je spln�n požadavek 
�SN 73 0540-2:2007

4. Funk�ní spáry vn�jších výplní otvor� mají nejvýše požadovanou nízkou 

je spln�n požadavek 
�SN 73 0540-2:2007

je spln�n požadavek 
�SN 73 0540-2:2007

∆θV,N (t) [°C]

je spln�n požadavek 
Uem,N [W/m2K]

6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, 
snižující riziko jejich p�ílišného chladnutí a p�eh�ívání.

7. Budova má požadovaný nízký pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obvodového 

je spln�n požadavek 
�SN 73 0540-2:2007

iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67)]

je spln�n požadavek 
�SN 73 0540-2:2007

∆θ10,Ν [°C]
5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty zajiš�ovaný jejich 
tepelnou jímavostí a teplotou na vnit�ním povrchu.

4. Funk�ní spáry vn�jších výplní otvor� mají nejvýše požadovanou nízkou 
pr�vzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového plášt� budovy jsou tém��
vzduchot�sné, s požadovan� nízkou celkovou pr�vzdušností obvodového plášt�.

6. Vytáp�ní

P�evažující regulace systému vytáp�ní

Ne

je spln�n požadavek 
�SN 73 0540-2:2007

Uem,N [W/m2K]

Rozd�lení otopných v�tví podle orientace budovy Ano

do 0,4 MW

automatická

Systém vytáp�ní

Jmenovitý tepelný výkon zdroj� tepla (systému vytáp�ní)

7. Budova má požadovaný nízký pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obvodového 
plášt� Uem.

Pozn. Hodnoty uvedené podle 1. - 7. uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhlášky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci 
staveb

Charakteristika systému vytáp�ní dvoutrubková teplovodní soustava

Ne

Stanovení pr�m�rné ú�innosti zdroje tepla (systému vytáp�ní) M��ení Odhad

Zdroj tepla �. 1

Není Pravidelná

Výpo�et

Plynový kondenza�ní kotel

Jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW]

100,0%Pr�m�rná ro�ní ú�innost zdroje energie [%]

Typ zdroje tepla Plynový kondenza�ní kotel

50

Údržba zdroje energie (otopné soustavy)

Stav tepelné izolace rozvod� otopné soustavy v souladu s �SN

Pravidelná smluvní

Rozd�lení otopných v�tví podle orientace budovy Ano

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
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Zdroj tepla �. 2 není zdroj tepla �.2
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Zdroj tepla �. 2

Zdroj tepla �. 3

Zdroj tepla �. 4

Typ zdroje tepla -

Jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW]

Pr�m�rná ro�ní ú�innost zdroje energie [%] -

-Pr�m�rná ro�ní ú�innost zdroje energie [%]

Typ zdroje tepla

-

není zdroj tepla �.3

není zdroj tepla �.2

-

Jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW] -

není zdroj tepla �.4Zdroj tepla �. 4

Zdroj tepla �. 5

Pr�m�rná ro�ní ú�innost zdroje energie [%] -

Pr�m�rná ro�ní ú�innost zdroje energie [%] -

-

Jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW] -

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW]

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW] -

Jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW] -

není zdroj tepla �.4

není zdroj tepla �.5

Zdroj tepla �. 6

7. Díl�í hodnocení energetické náro�nosti vytáp�ní

152,4

Spot�eba pomocné energie na vytáp�ní Q  [GJ/rok] 0,1

Pr�m�rná ro�ní ú�innost zdroje energie [%]

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW]

-

Dodaná energie na vytáp�ní Qfuel,H [GJ/rok]

-

Jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW] -

Bilan�ní

není zdroj tepla �.6

Pravidelná smluvní

Mechanické v�trání a úprava vzduchu

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvod� -

Pravidelná

Charakteristika regulace systému úpravy vzduchu

Spot�eba pomocné energie na vytáp�ní QAux,H [GJ/rok] 0,1

Energetická náro�nost vytáp�ní EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 152,5

Údržba systému vlh�ení

Údržba VZT systému
Pravidelná smluvní

-

Není

Není Pravidelná

Systém VZT za�ízení �. 1

Typ zvlh�ovací jednotky

Zvlh�ování vzduchu Ne

-

Jmenovitý p�íkon zvlh�ování [kW] -

Jmenovitý elektrický p�íkon systému v�trání [kW] -

P�evažující regulace v�trání Ovládání snižující tok vzduchu nejmén� na 60% maximální kapacity

Typ v�tracího systému -

Pravidelná

Tepelný výkon [kW] -

Není

není systém VZT �.1

Voda

Systém VZT za�ízení �. 2

Použité médium pro zvlh�ování Pára

Jmenovitý elektrický p�íkon systému v�trání [kW] -

Tepelný výkon [kW] -

-

Zvlh�ování vzduchu Ne

Jmenovité pr�tokové množství vzduchu [m3/h] -

P�evažující regulace v�trání Ovládání snižující tok vzduchu nejmén� na 40% maximální kapacity

Typ v�tracího systému

Typ zvlh�ovací jednotky -

není systém VZT �.2

Voda

-

Použité médium pro zvlh�ování Pára

Typ zvlh�ovací jednotky -

Jmenovitý p�íkon zvlh�ování [kW]

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
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Systém VZT za�ízení �. 3 není systém VZT �.3
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Systém VZT za�ízení �. 3

Voda

Systém VZT za�ízení �. 4

Použité médium pro zvlh�ování

Tepelný výkon [kW] -

P�evažující regulace v�trání

Pára

Jmenovitý elektrický p�íkon systému v�trání [kW]

Typ v�tracího systému -

-

Jmenovitý p�íkon zvlh�ování [kW] -

Všechny ostatní p�ípady

Zvlh�ování vzduchu Ne

Typ zvlh�ovací jednotky -

není systém VZT �.3

není systém VZT �.4Systém VZT za�ízení �. 4

Voda

P�evažující regulace v�trání

-

Tepelný výkon [kW] -

Jmenovitý elektrický p�íkon systému v�trání [kW]

Všechny ostatní p�ípady

Zvlh�ování vzduchu Ne

-Typ zvlh�ovací jednotky

Jmenovitý p�íkon zvlh�ování [kW] -

PáraPoužité médium pro zvlh�ování

-

Typ v�tracího systému

není systém VZT �.4

Systém VZT za�ízení �. 5

Voda

-

Tepelný výkon [kW] -

Použité médium pro zvlh�ování

Typ zvlh�ovací jednotky -

Typ v�tracího systému

Jmenovitý p�íkon zvlh�ování [kW] -

Ne

Jmenovitý elektrický p�íkon systému v�trání [kW]

P�evažující regulace v�trání Všechny ostatní p�ípady

Zvlh�ování vzduchu

není systém VZT �.5

-

Pára

Charakteristika p�evažující regulace systému chlazení

Charakteristika p�evažující regulace chlazeného prostoru

M��ení Odhad

-

Charakteristika systému chlazení
Systém chlazení

-

-

Výpo�et

Pravidelná smluvní

Není

Stav tepelné izolace rozvod� chladu -

Pravidelná
Údržba systému chlazení

Stanovení pr�m�rné ú�innosti systému chlazení

-

-

Typ zdroje chladu

Jmenovitý el. p�íkon pohonu zdroje chladu  [kW]

Zdroj chladu �.1 není zdroj chladu �.1

Jmenovitý chladící výkon [kW] -
Ú�innost výroby energie zdrojem chladu (ú�innost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

není systém chlazení �.2

-

Zdroj chladu �.2

Typ zdroje chladu

-

-

Jmenovitý el. p�íkon pohonu zdroje chladu  [kW]

-

Typ zdroje chladu -

Jmenovitý chladící výkon [kW]

Jmenovitý el. p�íkon pohonu zdroje chladu  [kW] -

Zdroj chladu �.3 není systém chlazení �.3

-

-EER zdroje chladu [W/W]

Ú�innost výroby energie zdrojem chladu (ú�innost kompresoru)

Jmenovitý chladící výkon [kW] -

Ú�innost výroby energie zdrojem chladu (ú�innost kompresoru) -

-Jmenovitý el. p�íkon pohonu zdroje chladu  [kW]

-

Ú�innost výroby energie zdrojem chladu (ú�innost kompresoru)

-

Zdroj chladu �.4

-Ú�innost výroby energie zdrojem chladu (ú�innost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

EER zdroje chladu [W/W] -

Typ zdroje chladu

-

Jmenovitý el. p�íkon pohonu zdroje chladu  [kW]

Jmenovitý chladící výkon [kW] -

-

není systém chlazení �.4

-

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
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Zdroj chladu �.5 není systém chlazení �.5
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Zdroj chladu �.5 není systém chlazení �.5

Ú�innost výroby energie zdrojem chladu (ú�innost kompresoru) -

EER zdroje chladu [W/W]

Typ zdroje chladu -

Typ zdroje chladu -

Jmenovitý el. p�íkon pohonu zdroje chladu  [kW]

Jmenovitý chladící výkon [kW] -

-

Zdroj chladu �.6 není systém chlazení �.6

-

Jmenovitý el. p�íkon pohonu zdroje chladu  [kW] -

Jmenovitý chladící výkon [kW] -

9. Díl�í hodnocení energetické náro�nosti mechanického v�trání (v�. zvlh�ování)

0,0

Energetická náro�nost mechanického v�trání (v�. zvlh�ování) 

Bilan�ní

EER zdroje chladu [W/W] -

Spot�eba pomocné energie na mech. v�trání QAux;Fans [GJ/rok] 0,0

Dodaná energie na zvlh�ování Qfuel,Hum [GJ/rok]

0,0EPAux;Fans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok]

Ú�innost výroby energie zdrojem chladu (ú�innost kompresoru) -

Jmenovitý chladící výkon [kW] -

10. Díl�í hodnocení energetické náro�nosti chlazení

11. P�íprava teplé vody (TV)

Lokální Kombinovaný

0,0EPAux;Fans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok]

0,0Spot�eba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok]

Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok]
Bilan�ní

0,0

P�íprava teplé vody

Systém p�ípravy TV v budov� Centrální

0,0

Energetická náro�nost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok]

Lokální Kombinovaný

Ro�ní spot�eba teplé vody v budov� m3/rok

Stanovení ro�ní ú�innosti systému p�ípravy teplé vody M��ení Odhad

Nep�ímotopný zásobník

Celkový jmenovitý p�íkon pro oh�ev teplé vody [kW]

Systém p�ípravy TV v budov� Centrální

Systém p�ípravy TV v budov� �.2

Nep�ímotopný zásobník

Pravidelná smluvní

Není
Údržba systému p�ípravy teplé vody

Výpo�et

Systém p�ípravy TV v budov� �.1

50

-

350

Charakteristika p�ípravy teplé vody

Pravidelná

Objem zásobníku teplé vody (nebo po�et a objem) [l] 1000

12. Díl�í hodnocení energetické náro�nosti p�ípravy teplé vody

Dodaná energie na p�ípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 52,2

Spot�eba pomocné energie na p�ípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 0,0

Energetická náro�nost p�ípravy

Bilan�ní

Systém p�ípravy TV v budov� �.6

Systém p�ípravy TV v budov� �.2 -

-

Systém p�ípravy TV v budov� �.4

Systém p�ípravy TV v budov� �.5

-

-

-

Systém p�ípravy TV v budov� �.3

13. Osv�tlení

14. Díl�í hodnocení energetické náro�nosti osv�tlení

Typ osv�tlovací soustavy kombinované

Bilan�ní
Dodaná elektrická energie na osv�tlení a spot�ebi�e Qfuel,L,E [GJ/rok] 11,2

Energetická náro�nost p�ípravy
 TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 52,2

15. Ukazatel celkové energetické náro�nosti budovy

T�ída energetické náro�nosti hodnocené budovy B

Bilan�ní

Energetická náro�nost budovy EP [GJ/rok] 216,0

120

Slovní vyjád�ení t�ídy energetické náro�nosti hodnocené budovy Úsporná

Minimální energetická náro�nost referen�ní budovy Rrq [kWh/(m2.rok)] 83

Maxinální energetická náro�nost referen�ní budovy Rrq [kWh/(m2.rok)]

Dodaná energie osv�tlení Qfuel,ap,E [GJ/rok] 11,2

Dodaná energie pro elektrické spot�ebi�e v bilanci Qfuel,ap,E [GJ/rok] 0,0

Dodaná elektrická energie na osv�tlení a spot�ebi�e Qfuel,L,E [GJ/rok] 11,2

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
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M�rná spot�eba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m2.rok)] 71,8
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e) Energetická bilance budovy pro standardní užívání

1. dodaná energie z vn�jší strany systémové hranice budovy stanovená bilan�ním hodnocením 

[K�/GJ]

-

-

- - -

-

plyn

- -

194,38 - -

-

Energonositel dodané energie dodaná do budovy

[GJ/rok] [GJ/rok]

21,60 -elekt�ina

Jednotková cena

M�rná spot�eba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m .rok)] 71,8

Vypo�tené množství Energie skute�n�

2. energie vyrobená v budov�

- -

- -

Druh zdroje energie
Vypo�tené množství vyrobené 

energie 

[GJ/rok]

Celkem 215,98 -

-

- - - -

- - -

f) Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systém� a kogenerace 

u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2 

Kogenerace

Tepelné �erpadlo Jiné

- -

Celkem -

Dálkové vytáp�ní nebo chlazení Blokové vytáp�ní nebo chlazení

- -

- -

- -

Místní obnovitelný zdroj energie

1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky 

dostupných a vhodných alternativních systém� dodávek energie

Tepelné �erpadlo Jiné

-

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
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g) Doporu�ená opat�ení pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náro�nosti budovy
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g) Doporu�ená opat�ení pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náro�nosti budovy

Úspora celkem se zahrnutím 
synergických vliv�  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

[GJ/rok] [tis. K�] návratnosti

Úspora Investi�ní Prostá 

Popis opat�ení energie náklady doba 

1.      hodnocení budovy po provedení doporu�ených opat�ení

h) Další údaje 

1. Dopl�ující údaje k hodnocené budov�

M�rná spot�eba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m2.rok)] 71,8

T�ída energetické náro�nosti B

Bilan�ní

Energetická náro�nost budovy EP [GJ/rok] 216,0

P�edpokládá se spln�ní základních požadavk� pro zajišt�ní provozu budovy a zajišt�ní podmínek pro vnit�ní prost�edí na základ�
1. Dopl�ující údaje k hodnocené budov�
P�edpokládá se spln�ní základních požadavk� pro zajišt�ní provozu budovy a zajišt�ní podmínek pro vnit�ní prost�edí na základ�
hygienických normativ�. Tyto výsledky jsou reflektován p�i výpo�tu energetické náro�nosti budov. Soub�žn� s t�mito požadavky se 
p�edpokládá spln�ní dalších požadavk� na kvalitu obálky budovy (viz tab. 5 - Tepeln� technické vlastnosti budovy protokolu pr�kazu 
ENB). Z hlediska tepeln� technických vlastností je stavba považována za konstrukci se schopností akumulace tepla do stavebních 
konstrukcí. 

2. Seznam podklad� použitých k hodnocení budovy
Právní normy:
  sm�rnice 2002/91/ES, o energetické náro�nosti budov (EPBD)
  zákon � 406/2006 Sb který obsahuje úplné zn�ní zákona � 406/2000 Sb o hospoda�ení energií jak vyplývá �. Sb., �. Sb., energií, 
provedených zákonem �. 359/2003 Sb., zákonem �.694/2004 Sb., zákonem �. 180/2005 Sb. a zákonem �. 177/2006 Sb.
  vyhláška �. 148/2007 Sb., o energetické náro�nosti budov

Technické normy:
 �SN EN ISO 13790 - Tepelné chování budov- Tepelné chování budov - Výpo�et pot�eby energie na vytáp�ní

(2) Doba platnosti pr�kazu a identifikace zpracovatele

 �SN EN ISO 13790 - Tepelné chování budov- Tepelné chování budov - Výpo�et pot�eby energie na vytáp�ní
  EN ISO 13370 - Tepelné chování budov - P�enos tepla zeminou - Výpo�tové metody
 �SN 060320 Oh�ívání užitkové vody - Navrhování a projektování
 �SN EN 832 – Tepelné chování budov - Výpo�et pot�eby tepla na vytáp�ní - Obytné budovy
 �SN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpo�et tepelného výkonu
 �SN 730540 (2002), (2007) - Tepelná ochrana budov

Pr�kaz vypracoval Bc. Eva Navarová 

Platnost pr�kazu do 14. prosinec 2022

Osv�d�ení �. Dne: 14. prosinec 2012

od do

A 0 42 71,75 71,75

B 43 82 71,75 71,75

C 83 120 71,75 71,75

D 121 162 71,75 71,75

E 163 205 71,75 71,75

Nevyhovující 

Nehospodárná

Vyhovující

B

750

Tabulka slovního vyjád�ení energetické náro�nosti

Hranice t�ídy EN [kWh/(m2.rok)] T�ída energetické Slovní vyjád�ení energetické 

náro�nosti budovy 

D

Velmi úsporná

Úsporná

C

E

A

náro�nosti budovy

E 163 205 71,75 71,75

F 206 245 71,75 71,75

G 245 - 71,75 71,75

Velmi nehospodárná

Mimo�ádn� nehospodárná

Nehospodárná

G

F

E

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
Pr�kaz ENB spl�uje požadavky §6a zákona �. 406/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhlášky �. 148/2007 Sb.
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Budova:

Adresa:

GJ

kWh/(m2.rok)

B

                Dodaná energie do budovy pro díl�í energetické systémy M�rná díl�í dodaná energie Podíl na celkové dodané energii

152 423 MJ 42 340 kWh 50,6 kWh/(m2.rok)

0 MJ 0 kWh 0,0 kWh/(m2.rok)

0 MJ 0 kWh 0,0 kWh/(m2.rok)

52 231 MJ 14 509 kWh 17,4 kWh/(m2.rok)

11 209 MJ 3 114 kWh 3,7 kWh/(m2.rok)

116 MJ 32 kWh 0,0 kWh/(m2.rok)
pozn. pomocná energie zahrnuje systém MaR, ob�hová �erpadla, p�íkon ventilátor� systém� VZT

Celková dodaná energie 215 979 MJ 59 994 kWh 71,8 kWh/(m2.rok)

                Produkce energie v budov� díl�ími energetickými systémy M�rná díl�í produkce energie

Termosolární systémy 22 641 MJ 6 289 kWh 7,5 kWh/(m2.rok)

Fotovoltaika 0 MJ 0 kWh 0,0 kWh/(m2.rok)

Kogenerace - elekt�ina 0 MJ 0 kWh 0,0 kWh/(m2.rok)

Kogenerace - teplo 0 MJ 0 kWh 0,0 kWh/(m2.rok)
pozn. výpo�et p�edpokládá, že nedochází k nadprodukci tepla na úkor produkce elektMJ

MJ 0 kWh/(m2.rok)

Dodaná energie pro: leden únor b�ezen duben kv�ten �erven �ervenec srpen zá�í �íjen listopad prosinec CELKEM

Zdroje tepla (v�. kogenerace) MJ 32 489 25 937 19 837 10 921 1 824 0 0 0 1 591 10 606 20 434 28 784 152 423 MJ

Zdroje chladu MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MJ

Systémy vlh�ení MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MJ

Systém p�ípravy teplé vody MJ 5 756 5 468 4 714 3 909 3 063 2 779 2 564 3 242 4 224 4 962 5 697 5 852 52 231 MJ

Osv�tlení a spot�ebi�e MJ 1 420 1 168 971 794 654 607 607 654 813 962 1 158 1 401 11 209 MJ

Pomocná energie MJ 18 16 13 7 5 0 0 0 7 15 16 18 116 MJ
Dodaná energie do budovy MJ 39 683 32 589 25 535 15 631 5 546 3 386 3 171 3 896 6 635 16 545 27 305 36 056 215 979 MJ

Termosolární systémy MJ 483 772 1 525 2 330 3 176 3 461 3 675 2 997 2 015 1 277 542 387 22 641 MJ

Fotovoltaika MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MJ

Kogenerace (teplo + elekt�ina) MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MJ

71,8

Úsporná

Díl�í dodaná energie

Díl�í produkce energie

0,1%

5,2%

��������	
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DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY - HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁRO�NOSTI BUDOVY - dopln�ní protokolu pr�kazu energetické náro�nosti budovy

Osv�tlení a elektrické spot�ebi�e

M�rná spot�eba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m2.rok)] -

Energetická náro�nost budovy EP [GJ/rok] -

T�ída energetické náro�nosti hodnocené budovy (yhláška 148/2007 Sb.) -

216

70,6%

0,0%

0,0%

24,2%

Energetická Náro�nost Budov - Národní Kalkula�ní Nástroj

CELKOVÁ PRODUKCE VYUŽITELNÉ ENERGIE V BUDOV� ZE SOLÁRNÍCH SYSTÉM� A KOGENERACE

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY PRO JEDNOTLIVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY

Novostavba BD

Nemocni�ní, 78391 Uni�ov

Zdroje chladu

Zdroje tepla (v�. kogenerace)

Systémy vlh�ení

Systémy p�ípravy teplé vody

Pomocné energie
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Spot�eba dodané energie na vytáp�ní Spot�eba dodané energie na chlazení Spot�eba dodané energie na úpravu vlhkosti

Spot�eba dodané energie na p�ípravu TV Spot�eba pomocné energie (elektrické) Spot�eba dodané energie na osv�tlení
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Budova:

Adresa:

m2

pozn. celková podlahová plocha všech podlaží hodnocených zón (budovy) vymezená mezi vn�jšími st�nami

GJ

kWh/(m2.rok)

GJ

kWh/(m2.rok)

°C

pozn. minimální teplota odpovídající dané teplotní oblasti

kW
pozn. pouze orienta�ní tepelná ztráta prostupem a v�tráním stanovená z m�rných tepelných tok� H (W/K)

leden únor b�ezen duben kv�ten �erven �ervenec srpen zá�í �íjen listopad prosinec CELKEM
Vytáp�ní MJ 25 586 20 423 15 609 8 589 1 433 0 0 0 1 249 8 337 16 080 22 664 119 972 MJ
Chlazení MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MJ
CELKEM MJ 25 586 20 423 15 609 8 589 1 433 0 0 0 1 249 8 337 16 080 22 664 119 972 MJ

Poznámka:

Budova:

Adresa:

Druh budovy
Po�et hodnocených zón
Klimatická oblast pro NKN

PROFIL STANDARDIZOVANÉHO UŽÍVÁNÍ BUDOVY Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10

Bytový d�m - 
normový byt

Bytový d�m - 
spole�né 
prostory, 

Obecná 
nevytáp�ná 

zóna - dopl�te - - - - - - -

OBECNÉ

Za�átek provozu zóny hodina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konec provozu zóny hodina 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0

Provozní doba užívání zóny h 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0

Po�et provozních dní d 365 365 365 0 0 0 0 0 0 0

VYTÁP�NÍ ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne

vnit�ní výpo�tová teplota pro režim vytáp�ní °C 21 15 5 0 0 0 0 0 0 0

vnit�ní výpo�tová teplota pro režim vytáp�ní mimo provozní dobu °C 18 10 5 0 0 0 0 0 0 0

provozní doba vytáp�ní objektu hod/den 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0

CHLAZENÍ ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

vnit�ní výpo�tová teplota pro režim chlazení °C 26 30 30 0 0 0 0 0 0 0

vnit�ní výpo�tová teplota pro režim chlazení mimo provozní dobu °C 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0

provozní doba chlazení objektu hod/den 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0

NUCENÉ V�TRÁNÍ ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

mininimální tok v�tracího vzduchu m3/h/mj. 60 4 2 0 0 0 0 0 0 0

m�rná jednotka - kriterium pro množství vzduchu mj osoby plocha plocha 0 0 0 0 0 0 0

P�IROZENÉ V�TRÁNÍ ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

minimální tok v�tracího vzduchu 1/h 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0

TEPELNÉ ZISKY

tepelné zisky z osob W/m² 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

�asový podíl p�ítomnosti osob - 0,80 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tepelné zisky z vybavení W/m² 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

�asový podíl doby provozu vybavení - 0,2 0,2 1 0 0 0 0 0 0 0

OSV�TLENÍ

doba využití denního sv�tla za rok h 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0

doba využití bez denního sv�tla za rok h 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0

m�rná ro�ní spot�eba elekt�iny na osv�tlení kWh/m2 4,46 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0

Bytový d�m
3

-

-

klimatická oblast II

Parametry profilu standardizované užívání zóny pro výpo�etní model

19

Ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní zahrnuje pot�ebu energie na vytáp�ní bez vlivu energetických systém� budovy (nap�. systému vytáp�ní, apod.), v p�ípad� nuceného v�trání je uvažován
pouze systém mechanického v�trání. Vliv ostatních energetických systém� není v hodnot� výsledku pot�eby tepla na vytáp�ní zohledn�n - jako je tomu u hodnocení energetické náro�nosti
budov podle vyhlášky MPO �. 148/2007 Sb. Výpo�et probíhá na základ� okrajových podmínek daných zvolenou klimatickou oblastní a okrajových podmínek uvedených v profilu
standardizovaného užívání pro danou zónu. Výpo�tet nelze považovat ve shod� s okrajovými podmínkami uvedenými v TNI 73 0329 a TNI 73 0330. Výpo�et podle TNI 73 0329 a TNI 73
0330 pracuje se zjednodušeným výpo�tem s m�sí�ním krokem výpo�tu (NKN s hodinovým krokem) a odlišnými okrajovými podmínkami (m�sí�ní klimatická data, atd.).

OKRAJOVÉ PODMÍNKY VÝPO�TU - dopln�ní protokolu pr�kazu energetické náro�nosti budovy

Novostavba BD

Minimální venkovní výpo�tová teplota - -15,0

RO�NÍ POT�EBA ENERGIE NA VYTÁP�NÍ a RO�NÍ POT�EBA ENERGIE NA CHLAZENÍ  - dopln�ní protokolu pr�kazu energetické náro�nosti budovy

Novostavba BD

Nemocni�ní, 78391 Uni�ov

Ro�ní pot�eba dodané energie na chlazení [GJ/rok] -
M�rná ro�ní pot�eba dodané energie chlazení [kWh/(m2.rok)] -

Vnit�ní celková podlahová plocha budovy -

Nemocni�ní, 78391 Uni�ov

Orienta�ní tepelná ztráta budovy -

Ro�ní pot�eba energie na vytáp�ní [GJ/rok] - 120

39,9M�rná ro�ní pot�eba energie vytáp�ní [kWh/(m2.rok)] -

836,1
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1. Seznam použitých podklad�

1.1 Normy

Sm�rnice 2002/91/ES, o energetické náro�nosti budov (EPBD) 

Zákon �. 406/2006Sb. Který obsahuje úplné zn�ní zákona �.406/2000Sb. O hospoda�ení 

energií jak vyplývá �.Sb.,, �.Sb. energií, provedených zákonem �.359/2003 Sb., zákonem 

�.694/2004Sb., zákonem �.180/2005 Sb. a zákonem �.177/2006 Sb. 

�SN EN ISO 13790 – Tepelná technika budov – Tepelné chování budov – výpo�et 

pot�eby energie na vytáp�ní 

EN ISO 13370 – Tepelné chování budov – P�enos tepla zeminou – Výpo�tové metody 

�SN 060320 – Oh�ívání užitkové vody – Navrhování a projektování 

�SN EN 832 – Tepelné chování budov – Výpo�et pot�eby tepla na vytáp�ní – Obytné 

budovy 

�SN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpo�et tepelného výkonu 

�SN 730540 – Tepelná ochrana budov

1.2 Projektová dokumentace

P�dorys 1NP 

P�dorys 2.NP 

P�dorys 3.NP 

�ez A-A 

Pohledy SV, SZ, JV, JZ 

Situace 

1.3 Vyhlášky

Vyhláška 428/2001Sb. kterou se m�ní vyhláška Ministerstva zem�d�lství �. 428/2001 

Sb., kterou se provádí zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou 

pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�

Vyhláška �.148/2007Sb. O energetické náro�nosti budov 

1.4 Technické listy
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2. Situa�ní, dispozi�ní a konstruk�ní �ešení objektu 

2.1 Situa�ní �ešení stavby 

Bytový d�m se nachází ve m�st� Uni�ov na ulici Nemocni�ní. Jedná se o novostavbu 

bez návaznosti na okolní budovy, které se nachází ve vzdálenosti 15,5m od plánovaného 

místa výstavby. P�íjezdová komunikace je navržena jako dvouproudová o šírce7,5m 

s možností parkování na této p�íjezdové komunikaci. 

2.2 Dispozi�ní �ešení stavby 

D�m je navržen jako bytový, t�ípodlažní. V 1NP se nachází místnost pro sklepní kóje, 

které tvo�í samostatný požární úsek. Poté kotelna, úklidová místnost a ko�árkárna tvo�í 

druhý požární úsek, dále 3 bytové jednotky typu 1+KK a 2+KK, každá bytová jednotka 

navržena jako samostatný požární úsek. 2NP a 3NP mají stejé dispozi�ní �ešení a nachází 

se tam op�t bytové jednotky typu 1+KK, 2+KK, 3+KK, které tvo�í samostatné požární úseky. 

Objekt má st�echu sedlovou se sklonem 22° a p �da je nepochuzná. 

2.3 Konstruk�ní �ešení stavby 

Budova se bude realizovat jako d�evostavba montovaná p�ímo na stavb�, osazením 

horní stavby na základovou desku. Stavba objektu je �ešena jako rámový nosný systém 

vypln�ný minerální izolací.  

Obvodové zdivo je tvo�eno nosnou rámovou konstrukcí, která je tvo�ena ze sloupk�

80x180mm v osové vzdálenosti 625mm. Tyto hranoly jsou vypln�ny minerální izolací a jsou 

kotveny do podkladní konstrukce. Z vn�jší strany je kontaktní zateplovací systém z minerální 

izolace. Z vnit�ní strany rámu je parozábrana, na které je umíst�na na instala�ní p�edst�na, 

která je vyztužena z hranol� 50x50mm ukotvených do nosné ramové konstrukce a je 

p�edst�na je vypln�na minerální izolací.  

Poté se nachází v objektu i mezibytová nosná st�na , která je tvo�ena oplášt�ním ze 

sádrokartonové a sádrovláknité desky, hranoly 60x120mm v osové vzdálenosti 625mm, 

sádrovláknitou deskou, vzduchovou mezerou , sádrovláknitou deskou a op�t hranoly 

60x120mm s osovu vzdáleností a oplášt�ním ze sádrovláknité a sádrokartonové desky.  

Ostatní vnit�ní nenosné st�ny jsou z profil� 60x120mm v osové vzdálenosti 625mm, 

oplášt�ním ze sádrovláknitých a sádrokartonových desek. 

Posuzovaný bytový d�m je zast�ešen sedlovou st�echou. Krov je celod�ev�ný vytvo�ený 

pomocí vazník� spojovaný sty�níkovými plechy.St�ešní krytina bude z pálených st�ešních 

tašek.  
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Strop bude tvo�en d�ev�nými stropními nosníky, mezi kterými bude minerální tepelní 

izolace. Záklop bude ze sádrovláknitých desek a podhled z d�ev�ného roštu a sádrovláknité 

a sádrokartonové desky.  

Schodišt� bude provedeno jako ocelové schodnicové se dv�ma bo�ními schodnicemi, do 

nichž jsou osazeny ocelové stupn� a vše bude kotveno do podesty a mezipodesty 

z d�ev�ných stropních nosník�. 

3. Vstupní údaje pro tvorbu PENB 

3.1 Identifika�ní údaje objektu 

Prvními vstupu jsou identifika�ní údaje budovy, které definují místo, vlastníka a 

p�edevším pro výpo�et pot�ebnou klimatickou oblast.V klimatické databázivýpo�etního 

nástroje NKN se používají klimatická data pro 4 klimatické oblasti �R podle �SN 73 0540 

p�ílohy H1. Náš posuzovaný BD se nachází v klimatické oblasti III. s venkovní výpo�tovou 

teplotou -15°C.  

(Pozn. Pravidla pro vytáp�ní dle vyhlášky �.194/2007Sb. – otopné období za�íná 1.zá�í a 

kon�í 31.kv�tna následujícího roku. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, 

pokud pr�m�rná denní teplota vzduchu v daném míst� poklesne pod 13°C po dva po sob �

následující dny p�i nem�nném po�así (nedá se o�ekávat zvýšení pro následující dny). 

3.2 Zónování 

Dalším vstupem a nezbytným požadavkem pro výpo�et je zónování budovy, tzv. 

geometrické rozd�lení budovy na jednotlivé �ásti, které se vyzna�ují specifiky ovliv	ující 

výslednou výši pot�eby a spot�eby energie. Zóny je t�eba vzájemn� vyhodnotit odd�len�, 

zvláš
, ovšem za p�edpokladu jejich vzájemné interakce.  

Každá zóna je zadávána zvláš
 a popsána geometrickou charakteristikou (základní 

rozm�ry, podlahová plocha, objem, atd.) Každá zóna se navzájem odlišuje svými funkcemi, 

provozem, vnit�ními podmínkami.  

Z t�chto požadavk� vyplývá rozd�lení naší budovy BD na 3.zóny. Avšak 3.zóna je 

specifická tím, že je nevytáp�ná, proto není pot�eba ji do PENB zapo�ítávat. 
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Ozna�ení Název
Plocha

Objem
Ai[m

2]

Zóna 1 Byty 692,31 2111,95

Zóna 2 Spole�né prostory 143,79 436,22
)/����� 0����&���1���������� ##$!'� "%!$#�

3.3 Stavební �ást 

V této �ásti je objekt popsán pomocí charakteristik stavebních konstrukcí. Stavební 

charakteristiky nám definují tepeln� technické vlastnosti zón, z tohoto nám poté vyplývá výše 

pot�eby energie jednotlivých zón. 
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Tab. Stavební konstrukce budovy (podle jednotlivých zón) 

4. Výpo�ty 

4.1 Výpo�et pot�eba tepla na vytáp�ní 

4.1.1 Návrh energetických systém�

Dodáváním jednotlivých energetických systém� zajistíme krytí pot�eby energie. V našem 

p�ípad� BD jde o popis systému vytáp�ní, oh�ev teplé vody a návrhem solárních systém�.  

4.1.2 Výpo�et tepelné ztráty prostupem 

- Základní tepelná ztráta prostupem jedné konstrukce o stejné hodnot� U je dána 

obecn� vztahem: 

QTi=U*A*(ti-te,i)

U sou�initel prostupu tepla [W/m2K] 

A         plocha konstrukce [m2] 

tivýpo�tová vnit�ní teplota [°C]

te,ivýpo�tová teplota na vn�jší stran� konstrukce[°C]

Ht     m�rná ztráta konstrukce prostupem tepla [W/K] 
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Tab. Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy.

QTi=U*A*(ti-te,i) 

QTi=282,26(20+15)=9775,85W=9,78kW 

QTi=9,78kW

Tepelná ztráta prostupem �iní 9,78kW. 

4.1.3 Výpo�et tepelné ztráty v�tráním 

- Z požadavk� na vnit�ní prost�edí dle typu budov lze vy�íst �íslo intenzity vým�ny 

vzduchu. To udává, kolikrát za hodinu se má vnit�ní vzduchový objem budovy 

vym�nit za venkovní. Pro obytné budovy je �íslo vým�ny vzduchu n=0,3-

0,6/h(výpo�tová hodnota je obvykle 0,5).  

- Pot�eba tepla pro v�trání: 

Qvi=1300*Vi*(ti-te)

�

�

- Objemový tok v�tracího vzduchu z hygienických požadavk�

Vih=(n/3600)*Va

- Zjednodušený vzduchový objem budovy lze stanovit z vn�jších rozm�r� budovy se 

snížením na 80% (Va=0,8*Vb) 

Ozna�ení Název 
Plocha 

Objem 
Ai[m

2] 

Zóna 1 Byty 692,31 2111,95 

Zóna 2 Spole�né prostory 143,79 436,22 

Vih=(n/3600)*Va[m
3/s]

Vih, ZÓNA 1=(0,5/3600)*0,8*2111,95=0,235m3

Vih, ZÓNA 2=(0,5/3600)*0,8*436,22=0,049m3  

Qvi=1300*Vi*(ti-te) [W] 

Qvi, ZÓNA 1=1300*0,235*(20+15)=10652,5W=10,65kW 
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Qvi, ZÓNA 2=1300*0,049*(20+15)=2229,5W=2,23kW 

� Qvi=12,28kW

Tepelná ztráta p�irozeným v�tráním �iní 12,28kW. 

4.1.4 Zahrnutí tepelných vazeb (do exteriéru) 

- Zjednodušeným zp�sobem lze stanovit: 

HTvazby=A*�Utbm*(ti-te)

Utbm       je celkový pr�m�rný vliv tepelných vazeb mezi konstrukcemi, stanovený velmi 

p�ibližn� expertním odhadem dle následujících obecných údaj�  [W/m2K]  

-  budovy s d�sledn� optimalizovanými tepelnými vazbami Utbm=0,02 [W/m2K] 

- Budovy s mírnými tepelnými vazbami Utbm=0,05 [W/m2K] 

- Budovy s b�žnými tepelnými vazbami Utbm=0,1[W/m2K] 

- Budovy s výraznými tepelnými vazbami Utbm=0,20 [W/m2K] 

HTvazby=A*�Utbm*(ti-te) [W] 

HTvazby=1251,28*0,01*(20+15)=4380W 

HTvazby=4,38kW

Tepelná ztráta vazeb �iní 4,48kW. 

4.1.5 Celková tepelná ztráta objektu 

- Sou�et tepelné ztráty prostupem (se zahnutím vazeb) a v�tráním: 

Qi= QTi+Qvi+HTvazby

Qi= QTi+Qvi+HTvazby[kW] 

Qi= 9,78+12,28+4,38=26,44kW 

Qi=26,44kW

Celková tepelná ztráta objektu �iní 26,44kW.Zdroj tepla na vytáp�ní a oh�ev teplé vody 

bude plynový kotel GEMINOX THRi 10-50, který pokryje ztrátu 10-49kW.  Rozm�ry jsou 

š*h*v=765*361*760mm. Hmotnost 78kg.   

4.1.6 Výpo�et pot�ebné energie na oh�átí TUV 

- P�íprava teplé vody bude zajišt�na kombinovaným systémem. Primární zdroj tepla 

bude kotel na plynná paliva napojen na akumula�ní nádrž, která bude napojena na 

systém solárních kolektor� (další zdroj tepla). Solární kolektory zajistí v letních 

obdobích 100% pot�ebu tepla na doh�átí TUV. 

- Výpo�et pot�ebné velikosti zásobníku TUV

V=(860*Qh,max*ZA)/((Za+Zb)*(Ta-Te)*a)
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Qh,max    pot�eba v míst� odb�ru na místo odb�ru v kWh (4,3kWh – pot�eba tepla pro 1 

osobu/den v bytovém objektu, � tepla v dávkách) 

Za           doba oh�evu v h 

Zb           doba vysoké spot�eby teplé vody v h 

V objem zásobníkového oh�íva�e vody v litrech 

Ta         teplota zásobníku v °C 

Te          vstupní teplota studené vody v °C 

a             0,8, zohled	uje stav napln�ní zásobníku  

V=(860*111,8*1,5)/((2,5*1,5)*(60-10)*0,8)=961,48l

Bude pot�eba velikost zásobníku na 1000l.Navrhli jsme tedy nep�ímotopný stacionární 

oh�íva� TUV o objemu 1000l. Jedná se o typ OKC 1000NTRR/1MPa. Pr�m�r nádrže je 

1,01m a hmotnost 274kg. 

- Pot�eba tepla na oh�ev TUV

Vstupní teplota vody:   t1=10°C 

Požadovaná teplota vody:  t2=55°C 

Denní pot�eba vody:   Vp=0,082m3/osobu na den 

Po�et osob:    p=26 

M�rná hustota vody:   �=1000kg/m3

M�rná tepelná kapacita:  c=4186J/kgK 

Koeficient energetických ztrát: z=0,5 (rozvody v nových stavbách)

Teplota studené vody v lét�:  tsvl=15°C 

Teplota studené vody v zim�: tsvz=5°C 

Po�et dní v roce:   N=365dní 

Délka otopného období:  d=231dní 

- Denní pot�eba tepla pro oh�ev TUV 

QTUV,d=(1+z)*(�*c*Vp*p*(t2-t1)/3600)

QTUV,d=(1+0,5)*(1000*4186*0,082*26*(55-10)/3600))=167,34kWh 

- Ro�ní pot�eba tepla pro oh�ev TUV 

QTUV,r=QTUV,d*d+0,8*QTUV,d*((t2-tsvl)/(t2-tsvz))*(N-d)

QTUV,r=167,34*231+0,8*167,34*((55-15)/(55-5))*(365-231)=53,01MWh/rok 
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QTUV,r=189,5GJ/rok

Denní pot�eba tepla pro oh�ev TUV �iní 167,34kWh a ro�ní 189,5GJ/rok. 

4.1.7 Výpo�et a návrh solárních kolektor�

- Podle dosavadních m��ení se délka slune�ního svitu, kdy jsou bezmra�né dny v �R, 

pohybuje v hodnotách od 1400 do 1700h/rok. Slune�ní zá�ení, které dopadá kolmo 

na 1m2 se pohybuje od 1350W/m2. Z toho �ást se odrazí zp�t do atmosféry a na zem 

pronikne kolem 800-1000W/m2. 

Obr. Pr�m�rné ro�ní slune�ní zá�ení na území �R. 

Obr. Vliv po�así na intenzitu slune�ního zá�ení 

- Pro orienta�ní stanovení výkonu solárních kolektor� bez ohledu na konkrétní typ 

kolektoru a druh aplikace se ve statistických šet�eních používá hodnota zá�ení 

500W/m2. 

- Denní pot�eba tepla na oh�ev TUV: 111,8kWh (pro celý náš objekt) 

- Solární kolektor typu PKI1-DC má absorp�ní plochu 2,33m2, rozm�ry 1,225*2,0,61m, 

váha 49kg 

- P�edpokládáme, že solární kolektor vyrábí v lét� energii 12 hodin denn�
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500W/m2*2,33m2=1,165kW 

1,165kW*12hodin=13,98kWh 

111,8kWh/13,98kWh=7,99ks => 8ks solárních kolektor� typu PKI1-DC (Tondach) 

5. Záv�r 

Tato technická zpráva slouží jako p�íloha k PENB a p�ibližuje nám vstupní hodnoty, které 

jsou zadány do Národního kalkula�ního nástroje NKN. Cílem je obeznámit význam 

jednotlivých hodnot, vstupních informací, postup� a p�iblížení výpo�t�.  

Zdroj tepla na vytáp�ní a oh�ev teplé vody bude plynový kotel GEMINOX THRi 10-50, 

který pokryje ztrátu 10-49kW.  Rozm�ry jsou š*h*v=765*361*760mm. Hmotnost 78kg.  Dále 

jsme navrhli nep�ímotopný stacionární oh�íva� TUV o objemu 1000l. Jedná se o typ OKC 

1000NTRR/1MPa. Pr�m�r nádrže je 1,01m a hmotnost 274kg.  Bude napojen na plynový 

kotel a solární kolektory, tyto dva zdroje se budou st�ídat p�i oh�evu TUV. 

 Solární kolektory jsou typu PKI1-DC, které budou namontovány p�ímo do st�ešní krytiny. 

Celkem bude 8ks umíst�ných na st�eše na JZ stranu. Budou sloužit jako primární zdroj p�i 

oh�evu TUV v letních m�sících. 

Objekt nám tedy s t�mito všemi energetickými systémy a vlastními charakteristika 

(rozm�ry, stavebními konstrukcemi, prost�edím,atd.) zapadá do energetické náro�nosti 

úsporné.  
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Skladba dolního plášt� dvoupláš�ové st�echy (stropní konstrukce na posledním 

nadzemním podlažím) bytového domu v Uni	ov�. Skladba se skládá ze SDK desky Knauf a 

desky sádrovláknité Fermacell, d�ev�ného roštu 30/50mm, sádrovláknité desky Fermacell, 

stropních nosník
 200mm a mezi n� vložené TI Isover UNI ve stejné tlouš�ce. Dále OSB 

desky t�ídy 3 a na n� položené TI Isover Uni v tlouš�ce 100mm. A chrán�né kontaktní difuzní 

fólií. Celková tlouš�ka celé skladby 	iní 387mm. 

2. POZNÁMKY 

Ve výpo	tu jsme uvažovali s ponížením Mi,w parozábrany z hodnoty 148 275 na hodnotu 

16 000 pro kvalitní realizaci.  

Dále jsme pak redukovali � u TI (TI a d�ev�né stropní konstrukce-nehomogenní vrstvy 

tvo�ené ze 2 materiál
, tedy � byla ponížena o 0,017W/mK). TI stejného typu avšak položená 

na stropní k-ci nebyla ponížena, � tedy z
stala stejná.  

Okrajové podmínky jsme volili m�sto Olomouc a nadmo�skou výškou 226 m.n.m. Typ 

vytáp�ní je radiátory úst�edního vytáp�ní. P�i vyhodnocení výsledk
 jsme zvolili zp
sob 

vytáp�ní – p�erušované (pokles výsledné vnit�ní teploty do 2°C). Typ k-ce – st �echa se 

sklonem do 45°C, jednopláš �ová k-ce,  

T�ídu vlhkosti jsme zvolili 3.t�ídu(obytné domy s malým po	tem osob). 
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3. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  DOLNÍ PLÁŠ� - DVOUPLÁŠ�OVÉ ST�ECHY 
 Zpracovatel :  Eva Navarová 
 Zakázka :   
 Datum :  17.11.2012 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st�echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou	initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Fermacell   0.0125    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  3  Uzav�ená vzduc   0.0300    0.1470  1010.0      1.2         0.4   0.0000 
  4  Jutafol N 140   0.0003    0.3900  1700.0    560.0     16000.0   0.0000 
  5  Fermacell   0.0100    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  6  Isover Orsil U   0.2000    0.0570  1053.8     86.1         1.0   0.0000 
  7  OSB desky   0.0220    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  8  Isover Orsil U   0.1000    0.0400   840.0     40.0         1.0   0.0000 
  9  Tyvek Solid   0.0002    0.3500  1470.0    350.0        87.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo	et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo	et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  

    1        31    20.6   43.6  1057.4    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   48.8  1183.5     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   52.8  1280.5     8.3   77.1   843.7 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.6  1590.9    17.4   70.5  1400.3 
    9        30    20.6   59.8  1450.2    13.8   73.7  1162.3 
   10        31    20.6   53.2  1290.2     8.7   76.9   864.7 
   11        30    20.6   48.9  1185.9     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
  

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo	tu bilance se stanovuje výpo	tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po	et hodnocených let :      3 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 
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 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.51 m2K/W 
 Sou	initel prostupu tepla konstrukce U :        0.150 W/m2K 

 Sou	initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta	ní hodnoty platí pro r
znou kvalitu �ešení tep. most
 vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k 	l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        343.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.9 h

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.29 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo	tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.1   0.593     7.8   0.450    19.7   0.963    46.0 
    2    12.0   0.598     8.6   0.443    19.8   0.963    48.4 
    3    12.8   0.558     9.5   0.367    20.0   0.963    50.8 
    4    14.0   0.466    10.6   0.190    20.1   0.963    54.3 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.963    60.1 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    20.4   0.963    64.4 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.963    66.7 
    8    17.4   0.006    13.9  ------    20.5   0.963    66.1 
    9    16.0   0.318    12.5  ------    20.4   0.963    60.7 
   10    14.1   0.457    10.7   0.172    20.2   0.963    54.7 
   11    12.9   0.555     9.5   0.361    20.0   0.963    50.9 
   12    12.0   0.598     8.6   0.443    19.8   0.963    48.4 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr
b�h teplot a tlak
 v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         

 tepl.[C]:   19.3   19.0   18.8   17.7   17.7   17.6   -0.8   -1.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1311   1278   1275    456    429    388    163    142    138 
 p,sat [Pa]:   2236   2195   2167   2027   2026   2006    571    530    168    168 

 P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.096E-0008 kg/m2s 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Ro�ní cyklus �.  2

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Ro�ní cyklus �.  3

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
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 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo	tu jen orienta	ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2010

4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Dolní pláš� - dvoupláš�ové st�echy 

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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 
   3  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 30  0,030       0,147  0,4 
   4  Jutafol N 140 Special  0,0003       0,390  16000,0 
   5  Fermacell  0,010       0,320  13,0 
   6  Isover Orsil Uni  0,200       0,057  1,0 
   7  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
   8  Isover Orsil Uni  0,100       0,040  1,0 
   9  Tyvek Solid  0,0002       0,350  87,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypo	tená pr
m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  

  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  =   0,24 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). 

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). 

 Vypo	tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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5. GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ TLAK� VODNÍ PÁRY A 
ROZLOŽENÍ TEPLOT V KONSTRUKCI 
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6. ZÁV�R 

Sou	initel prostupu tepla: U < UN  [W/m2K]  SPLN�NO

0,15<0,24 

Dolní pláš� dvoupláš�ové st�echy spl�uje požadavek normy �SN 73 0540 na sou	initel 

prostupu tepla. Vlhkost v konstrukci se nebude objevovat. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Mezibytová st�na bytového domu v Uni�ov�. Její skladba se skládá ze dvou st�n a 

vzduchové uzav�ené mezery. Blíže k interiéru je mezibytová st�na opat�ena parozábranou 

(jen v míst� s nevytáp�ným prostorem). Skladba st�na se skládá z SDK desky Knauf, desky 

sádrovláknité Fermacell, nosného rámu 120/80mm a v n�m vložené TI Isover FASSIL, poté 

následuje uzav�ená vzduchová mezera 50mm, p�t stejná skladba, avšak na rámu bude 

umíst�na parozábrana. Celková tlouš�ka této konstrukce �iní 365mm. 

2. POZNÁMKY 

Ve výpo�tu jsme uvažovali s ponížením Mi,w parozábrany z hodnoty 148 275 na hodnotu 

16 000 pro kvalitní realizaci.  

Dále jsme pak redukovali � u TI a d�ev�ného roštu pomocí nehomogenní vrstvy tvo�ené 

ze 2 materiál	. 

Okrajové podmínky jsme volili m�sto Olomouc a nadmo�skou výškou 226 m.n.m. Typ 

vytáp�ní je radiátory úst�edního vytáp�ní.  

T�ídu vlhkosti jsme zvolili 3.t�ídu (obytné domy s malým po�tem osob). 

3. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  MEZIBYTOVÁ ST�NA  
 Zpracovatel :  Eva Navarová 
 Zakázka :   



 Datum :  10.12.2012 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Fermacell   0.0125    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  3  Jutafol N 140   0.0003    0.3900  1700.0    560.0     14827.5   0.0000 
  4  Isover Fassil   0.1200    0.0560  1088.6     94.8         1.4   0.0000 
  5  Fermacell   0.0125    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  6  Uzav�ená vzduc   0.0500    0.2940  1010.0      1.2         0.2   0.0000 
  7  Fermacell   0.0125    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  8  Isover Fassil   0.1200    0.0560  1088.6     94.8         1.4   0.0000 
  9  Fermacell   0.0125    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
 10  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.73 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.204 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r	znou kvalitu �ešení tep. most	 vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        155.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.0 h 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.82 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr	b�h teplot a tlak	 v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e 
         
 tepl.[C]:   19.8   19.6   19.5   19.5   12.9   12.7   12.2   12.1    5.4    5.3    5.1 
 p [Pa]:   1334   1319   1298    820    798    777    776    755    733    712    697 
 p,sat [Pa]:   2311   2286   2269   2269   1483   1471   1421   1410    898    890    879 

 P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.583E-0008 kg/m2s 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 



 STOP, Teplo 2010 

4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   MEZIBYTOVÁ 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:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 
   3  Jutafol N 140 Special  0,0003       0,390  14827,5 
   4  Isover Fassil  0,120       0,056  1,4 
   5  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 
   6  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 50  0,050       0,294  0,2 
   7  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 
   8  Isover Fassil  0,120       0,056  1,4 
   9  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 
   10  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,015 = 0,540 
  Vypo�tená pr	m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  

  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  =   0,60 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,20 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). 

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). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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6. ZÁV�R 
Sou�initel prostupu tepla: U < UN  [W/m2K]  SPLN�NO

0,2<0,3 

Obvodová st�na spl
uje požadavek normy �SN 73 0540 �l5.2 tab.3 na sou�initel 

prostupu tepla. V konstrukci se nenachází kondenzace.
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Obvodová st�na bytového domu v Uni�ov� je difuzn� uzav�ená. Její skladba se skládá 

ze SDK desky Knauf a desky sádrovláknité Fermacell, instala�ní p�edst�ny tvo�ené 

z d�ev�ného roštu 50/50mm (svislého) a TI  Isover FASSIL tloš�ky 50mm s možností vést 

v této oblasti instalace. Poté následuje nosný d�ev�ný rám 180/80mm a v n�m vložená op�t 

TI Isover FASSIL v tlouš�ce 180mm. Na rám bude p�ipevn�na sádrovláknitá deska Fermacell 

a poté ud�lán kontaktní zateplovací systém Weber-terannova. Celková tlouš�ka této 

konstrukce �iní 374,5mm. 

2. POZNÁMKY 

Ve výpo�tu nejsou uvažovány: vyrovnávací st�rka 

     sklen�ná sí�ovina 

Ve výpo�tu jsme uvažovali s ponížením Mi,w parozábrany z hodnoty 148 275 na hodnotu 

16 000 pro kvalitní realizaci.  

Dále jsme pak redukovali � u TI a d�ev�ného roštu pomocí nehomogenní vrstvy tvo�ené 

ze 2 materiál	.To stejné jsme provedli u d�ev�ného rámu a op�t TI vložené mezi. 

Okrajové podmínky jsme volili m�sto Olomouc a nadmo�skou výškou 226 m.n.m. Typ 

vytáp�ní je radiátory úst�edního vytáp�ní.  

T�ídu vlhkosti jsme zvolili 3.t�ídu(obytné domy s malým po�tem osob). 



3 

3. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  OBVODOVÁ ST�NA 
 Zpracovatel :  Eva Navarová 
 Zakázka :   
 Datum :  17.11.2012 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Fermacell   0.0125    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  3  Isover Fassil   0.0500    0.0490  1010.4     78.0         1.4   0.0000 
  4  Jutafol N 140   0.0003    0.3900  1700.0    560.0     16000.0   0.0000 
  5  Isover Fassil   0.1800    0.0560  1088.6     94.8         1.4   0.0000 
  6  Fermacell   0.0125    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  7  Isover Orsil N   0.1000    0.0460   990.0     96.0         1.5   0.0000 
  8  Weber.pas sili   0.0070    0.8600   920.0   1800.0        40.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
          
    1        31    20.6   43.6  1057.4    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   48.8  1183.5     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   52.8  1280.5     8.3   77.1   843.7 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.6  1590.9    17.4   70.5  1400.3 
    9        30    20.6   59.8  1450.2    13.8   73.7  1162.3 
   10        31    20.6   53.2  1290.2     8.7   76.9   864.7 
   11        30    20.6   48.9  1185.9     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
          

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      3 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.55 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.149 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r	znou kvalitu �ešení tep. most	 vyjád�enou p�ibližnou 
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 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        225.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.1 h 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.30 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.1   0.593     7.8   0.450    19.7   0.963    46.0 
    2    12.0   0.598     8.6   0.443    19.8   0.963    48.4 
    3    12.8   0.558     9.5   0.367    20.0   0.963    50.8 
    4    14.0   0.466    10.6   0.190    20.2   0.963    54.3 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.963    60.1 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    20.4   0.963    64.4 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.963    66.7 
    8    17.4   0.006    13.9  ------    20.5   0.963    66.1 
    9    16.0   0.318    12.5  ------    20.4   0.963    60.7 
   10    14.1   0.457    10.7   0.172    20.2   0.963    54.6 
   11    12.9   0.555     9.5   0.361    20.0   0.963    50.9 
   12    12.0   0.598     8.6   0.443    19.8   0.963    48.4 
           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr	b�h teplot a tlak	 v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         
 tepl.[C]:   19.3   19.0   18.8   13.5   13.5   -3.2   -3.4  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1308   1270   1254    333    275    237    203    138 
 p,sat [Pa]:   2237   2197   2169   1546   1545    466    458    169    168 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

�íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3677    0.3677   2.588E-0008 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.023 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       6.702 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než  -5.0 C. 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Ro�ní cyklus �.  2

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Ro�ní cyklus �.  3

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 
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 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

STOP, Teplo 2010 

4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   OBVODOVÁ 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 
   3  Isover Fassil  0,050       0,049  1,4 
   4  Jutafol N 140 Special  0,0003       0,390  16000,0 
   5  Isover Fassil  0,180       0,056  1,4 
   6  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 
   7  Isover Orsil NF  0,100       0,046  1,5 
   8  weber.pas silikát  0,007       0,860  40,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypo�tená pr	m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  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/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). 

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: 0,288 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover Orsil NF). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0228 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 6,7024 kg/m2,rok 

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

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

5. GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ TLAK� VODNÍ PÁRY A 
ROZLOŽENÍ TEPLOT V KONSTRUKCI 
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6. ZÁV�R 

Sou�initel prostupu tepla: U < UN  [W/m2K]  SPLN�NO

0,15<0,3 

Vlhkost v konstrukci:  Mc,a < Mev,a [kg/m2,rok] SPLN�NO

    0,0228 < 6,7024 

   Mc,a < Mc,N [kg/m2,rok] SPLN�NO 

   0,0228 < 0,1 

   0,0228 < 0,288 (min plošná hmotnost 3% v kondenza�ní zón�) 



8 

Obvodová st�na spl
uje požadavek normy �SN 73 0540 dle �SN 73 0540 �l.5.2 tab.3 

na sou�initel prostupu tepla. Vlhkost v konstrukci se bude objevovat a to ve vrstv� mezi TI Isover 

Fasssil tl. 180mm a venkovní omítkou Weber-terannova, ale veškerá vzniklá vlhkost se odpa�í a 

nevznikne poškození konstrukce (i dle certifikátu výrobce). 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Skladba podlahy na terénu bytového domu v Uni�ov�. Skladba se skládá (od interiéru) 

z podlahové krytiny, podlahových desek Fermacell, TI Isover EPS 200S, poté je umíst�na 

parozábrana a poté základová deska tl.150mm, HI a pod ní op�t deska o tl. 50mm, 

št�rkopískový podsyp tl.150mm. Celková tl. podlahy je 500mm 

2. POZNÁMKY 

Ve výpo�tu jsme uvažovali s ponížením Mi,w parozábrany z hodnoty 148 275 na hodnotu 

16 000 pro kvalitní realizaci.  

Okrajové podmínky jsme volili m�sto Olomouc a nadmo�skou výškou 226 m.n.m. Typ 

vytáp�ní je radiátory úst�edního vytáp�ní.  

T�ídu vlhkosti jsme zvolili 3.t�ídu (obytné domy s malým po�tem osob). 

3. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Eva Navarová 
 Zakázka :   
 Datum :  17.11.2012 
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 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo�et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Podlahové lino   0.0100    0.1700  1400.0   1200.0      1000.0   0.0000 
  2  Fermacell   0.0100    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  3  Fermacell   0.0100    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  4  EPS 200 S Stab   0.1200    0.0340  1270.0     30.0        40.0   0.0000 
  5  Beton hutný 2   0.1500    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  6  Hydrobit V 60   0.0035    0.2100  1470.0   1114.0      1429.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.78 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.253 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.94 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle �SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       449.02 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.75 C 

 STOP, Teplo 2010 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Eva Navarová 
 Zakázka :   
 Datum :  17.11.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
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 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Podlahové lino   0.0100    0.1700  1400.0   1200.0      1000.0   0.0000 
  2  Fermacell   0.0100    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  3  Fermacell   0.0100    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  4  EPS 200 S Stab   0.1200    0.0340  1270.0     30.0        40.0   0.0000 
  5  Beton hutný 2   0.1500    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  6  Hydrobit V 60   0.0035    0.2100  1470.0   1114.0      1429.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
          
    1        31    20.6   43.6  1057.4    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   48.8  1183.5     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   52.8  1280.5     8.3   77.1   843.7 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.6  1590.9    17.4   70.5  1400.3 
    9        30    20.6   59.8  1450.2    13.8   73.7  1162.3 
   10        31    20.6   53.2  1290.2     8.7   76.9   864.7 
   11        30    20.6   48.9  1185.9     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
          

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      3 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.78 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.253 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         50.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.1 h 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.94 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.1   0.593     7.8   0.450    19.6   0.957    46.4 
    2    12.0   0.598     8.6   0.443    19.7   0.957    48.8 
    3    12.8   0.558     9.5   0.367    19.9   0.957    51.1 
    4    14.0   0.466    10.6   0.190    20.1   0.957    54.5 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.957    60.2 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    20.4   0.957    64.5 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.957    66.8 
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    8    17.4   0.006    13.9  ------    20.5   0.957    66.2 
    9    16.0   0.318    12.5  ------    20.3   0.957    60.9 
   10    14.1   0.457    10.7   0.172    20.1   0.957    54.9 
   11    12.9   0.555     9.5   0.361    19.9   0.957    51.2 
   12    12.0   0.598     8.6   0.443    19.7   0.957    48.8 
           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.9   19.7   19.6   19.5    5.7    5.2    5.2 
 p [Pa]:   1334   1130   1127   1124   1026    965    863 
 p,sat [Pa]:   2328   2295   2277   2260    914    885    881 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

�íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.1500    0.3000   4.689E-0009 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.026 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       0.316 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než   5.0 C. 

 Pozn.: Vypo�tená celoro�ní bilance má pouze informativní charakter, 
 protože výchozí vn�jší teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. 
 Uvedený výsledek byl vypo�ten za p�edpokladu, že se konstrukce nachází 
 v teplotní oblasti -15 C. 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci dochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza�ní zóna �.  1 
  Hranice kondenza�ní zóny  Akt.kond./vypa�.  Akumul.vlhkost 
 M�síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  12   0.1500    0.1500   2.88E-0009     0.0077 
   1   0.1500    0.1500   3.65E-0009     0.0175 
   2   0.1500    0.1500   2.88E-0009     0.0245 
   3   0.1500    0.1500   1.80E-0010     0.0249 
   4   0.1500    0.1500  -5.32E-0009     0.0111 
   5    ---       ---    -1.23E-0008     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0249 kg/m2 
         

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

 Ro�ní cyklus �.  2

 V konstrukci dochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza�ní zóna �.  1 
  Hranice kondenza�ní zóny  Akt.kond./vypa�.  Akumul.vlhkost 
 M�síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
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  12   0.1500    0.1500   2.88E-0009     0.0077 
   1   0.1500    0.1500   3.65E-0009     0.0175 
   2   0.1500    0.1500   2.88E-0009     0.0245 
   3   0.1500    0.1500   1.80E-0010     0.0249 
   4   0.1500    0.1500  -5.32E-0009     0.0111 
   5    ---       ---    -1.23E-0008     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0249 kg/m2 
         

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

 Ro�ní cyklus �.  3

 V konstrukci dochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza�ní zóna �.  1 
  Hranice kondenza�ní zóny  Akt.kond./vypa�.  Akumul.vlhkost 
 M�síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  12   0.1500    0.1500   2.88E-0009     0.0077 
   1   0.1500    0.1500   3.65E-0009     0.0175 
   2   0.1500    0.1500   2.88E-0009     0.0245 
   3   0.1500    0.1500   1.80E-0010     0.0249 
   4   0.1500    0.1500  -5.32E-0009     0.0111 
   5    ---       ---    -1.23E-0008     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0249 kg/m2 
         

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

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2010 

4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,010       0,170  1000,0
   2  Fermacell  0,010       0,320  13,0 
   3  Fermacell  0,010       0,320  13,0 
   4  EPS 200 S Stabil  0,120       0,034  40,0 
   5  Beton hutný 2  0,150       1,300  20,0 
   6  Hydrobit V 60 S 35  0,0035       0,210  1429,0 
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I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,015 = 0,540 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  

  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  =   0,38 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,25 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). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (�l. 5.3 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo�tená hodnota: dT10 =   3,75 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software

Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,010       0,170  1000,0
   2  Fermacell  0,010       0,320  13,0 
   3  Fermacell  0,010       0,320  13,0 
   4  EPS 200 S Stabil  0,120       0,034  40,0 
   5  Beton hutný 2  0,150       1,300  20,0 
   6  Hydrobit V 60 S 35  0,0035       0,210  1429,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,015 = 0,540 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  

  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  =   0,38 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,25 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). 

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: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: EPS 200 S Stabil). 
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  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0256 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,3160 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

5. GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ TLAK� VODNÍ PÁRY A 
ROZLOŽENÍ TEPLOT V KONSTRUKCI 



9 
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6. ZÁV�R 

Sou�initel prostupu tepla: U < UN   [W/m2K]  SPLN�NO

0,25<0,38 

Vlhkost v konstrukci:  Mc,a < Mev,a [kg/m2,rok] SPLN�NO

    0,0256 < 0,316 

   Mc,a < Mc,N [kg/m2,rok] SPLN�NO 

   0,0256 < 0,1 

0,0256 < 0,108(min plošná hmotnost 3% v kondenza�ní zón� - 

EPS) 

Pokles dotykové teploty: ��10 < ��10,N  [°C]  SPLN�NO

    3,75 < 5,5 

Obvodová st�na spl�uje požadavek normy �SN 73 0540 na sou�initel prostupu tepla. 

Vlhkost v konstrukci se bude objevovat a to v oblasti betonové k-ce a TI Isover EPS 200S. 

Vzniklá vlhkost se bude od prosince do dubna a veškerá vlhkost se poté odpa�í. Na 

základové desce je položena ochranná fólie. 

Pokles dotykové teploty podlahy vyhoví, dle �SN 73 0540-2, �l.5.5.1 tab.7  se jedná o 

podlahou spadající do druhé kategorie, tedy teplou.  
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Posudek na sou�initel prostupu tepla provádíme z d�vodu, že trámový strop odd�luje 

nevytáp�ný prostor od vytáp�ného. Skladba trámového stropu je viz obrázek, avšak 

parozábrana bude položena na OSB desce trámového stropu. Celková tlouš�ka celého 

stropu je 437mm. 

2. POZNÁMKY 

Ve výpo�tu jsme neuvažovali s ponížením Mi,w parozábrany z hodnoty 148 275 na 

hodnotu 16 000 pro kvalitní realizaci z d�vodu poležení na OSB desku.  

Dále jsme pak redukovali � u TI a d	ev�né stropní konstrukce pomocí nehomogenní 

vrstvy tvo	ené ze 2 materiál�. 

Okrajové podmínky jsme volili m�sto Olomouc a nadmo	skou výškou 226 m.n.m. Typ 

vytáp�ní je radiátory úst	edního vytáp�ní.  

T	ídu vlhkosti jsme zvolili 3.t	ídu(obytné domy s malým po�tem osob). 

3. ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 
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 Teplo 2010 

 Název úlohy :  TRÁMOVÝ STROP S PODLAHOU 
 Zpracovatel :  Eva Navarová 
 Zakázka :   
 Datum :  10.12.2012 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Podlahové lino   0.0070    0.1700  1400.0   1200.0      1000.0   0.0000 
  2  Anhydritová sm   0.0480    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 
  3  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  4  Isover Orsil T   0.0500    0.0430  1150.0    150.0         1.0   0.0000 
  5  Jutafol N 140   0.0003    0.3900  1700.0    560.0     148275   0.0000 
  6  OSB desky   0.0220    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  7  Isover Orsil U   0.2000    0.0570  1053.8     86.1         1.0   0.0000 
  8  Fermacell   0.0125    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
  9  Uzav	ená vzduc   0.0300    0.1470  1010.0      1.2         0.4   0.0000 
 10  Fermacell   0.0125    0.3200  1000.0   1250.0        13.0   0.0000 
 11  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p	i p	estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p	i p	estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit	ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit	ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
          
    1        31    20.6   43.6  1057.4    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   48.8  1183.5     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   52.8  1280.5     8.3   77.1   843.7 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.6  1590.9    17.4   70.5  1400.3 
    9        30    20.6   59.8  1450.2    13.8   73.7  1162.3 
   10        31    20.6   53.2  1290.2     8.7   76.9   864.7 
   11        30    20.6   48.9  1185.9     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
          

 Pro vnit	ní prost	edí byla uplatn�na p	irážka k vnit	ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      3 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.26 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.183 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu 	ešení tep. most� vyjád	enou p	ibližnou 
 p	irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        208.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.0 h 
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 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit	ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.12 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p	i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit	ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.1   0.593     7.8   0.450    19.9   0.969    45.6 
    2    12.0   0.598     8.6   0.443    19.9   0.969    48.0 
    3    12.8   0.558     9.5   0.367    20.1   0.969    50.5 
    4    14.0   0.466    10.6   0.190    20.2   0.969    54.1 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.4   0.969    59.9 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    20.5   0.969    64.3 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.969    66.7 
    8    17.4   0.006    13.9  ------    20.5   0.969    66.0 
    9    16.0   0.318    12.5  ------    20.4   0.969    60.6 
   10    14.1   0.457    10.7   0.172    20.2   0.969    54.4 
   11    12.9   0.555     9.5   0.361    20.1   0.969    50.6 
   12    12.0   0.598     8.6   0.443    19.9   0.969    48.0 
           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit	ním povrchu, 
   Tsi je vnit	ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10 
         
 tepl.[C]:   20.1   20.0   19.9   19.9   16.6   16.6   16.1    6.1    6.0    5.4 
 p [Pa]:   1334   1174   1152    823    822    737    712    708    704    704 
 p,sat [Pa]:   2354   2337   2320   2320   1884   1884   1827    940    933    896 

 rozhraní:    10-11     e 
         
 tepl.[C]:    5.3    5.1 
 p [Pa]:    700    697 
 p,sat [Pa]:    889    879 

 P	i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.567E-0009 kg/m2s 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Ro�ní cyklus �.  2

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Ro�ní cyklus �.  3

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p	edpoklad 1D ší	ení vodní páry 
 p	evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P	esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2010 
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4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   TRÁMOVÝ STROP S PODLAHOU 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit	ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit	ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,007       0,170  1000,0
   2  Anhydritová sm�s  0,048       1,200  20,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover Orsil T-P  0,050       0,043  1,0 
   5  Jutafol N 140 Special  0,0003       0,390  148275 
   6  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
   7  Isover Orsil Uni  0,200       0,057  1,0 
   8  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 
   9  Uzav	ená vzduch. dutina tl. 25  0,030       0,147  0,4 
   10  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 
   11  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,000 = 0,525 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  

  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  =   0,60 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,18 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). 

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). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p	i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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5. GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ ROZLOŽENÍ TLAK� VODNÍ PÁRY A 
ROZLOŽENÍ TEPLOT V KONSTRUKCI 
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6. ZÁV�R 

Sou�initel prostupu tepla: U < UN  [W/m2K]  SPLN�NO

0,24<0,6 

Obvodová st�na spl
uje požadavek normy �SN 73 0540 dle �l.5.2 tab.3 na sou�initel 

prostupu tepla. Vlhkost v konstrukci se nebude objevovat. 
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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

a. Identifikace stavby 

IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY: 

 Název stavby:   Novostavba bytového domu 

Místo stavby:   Uni�ov 

 Okres:    Olomouc 

Katastrální území:  Uni�ov, 774502

Parcelní �íslo:   2075/1 

Vlastník parcely:  M�sto Uni�ov, Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

Ú�el stavby:   Obytný bytový d�m 

Charakter stavby:  Novostavba BD 

Stavební ú�ad:  Uni�ov 

IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE PROJEKTANTA: 

Zpracovatel projektové dokumentace: Eva Navarová 

Projektant:     Eva Navarová 

Adresa:     Hrubého 698 

      Uni�ov, 783 91 

IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA: 

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. David Be�kovský 

b. Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku, o 

majetkoprávních vztazích 

Pozemek se nachází vedle obytné �ásti m�sta Uni�ova. Dle územního plánu je tato 

oblast ur�ena k obytné zástavb�. Pozemek je vlastnictví m�sta Uni�ova. V katastru 

nemovitostí je pozemek zapsán jako zahrada. Terén je v rovin�. 

Východním sm�rem se rozprostírá zastav�ná obytná �ást m�sta a opa�ným sm�rem, 

teda na západ, jsou zahrádky a louky. 

ÚDAJE O POZEMKU: 

Plocha stavebního pozemku:  17 867m2 

Zastav�ná plocha:   288,48m2 

Procento zastav�ní:   1,61% 

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: 

 p.�. 2001/1 M�sto Uni�ov 
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   Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

 p.�. 2085/10 M�sto Uni�ov 

   Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

p.�. 2078/2 M�sto Uni�ov 

   Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

p.�. 2003/3 M�sto Uni�ov 

   Masarykovo nám. 1, Uni�ov 783 91 

c. Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Pr�zkumy z hlediska památkové pé�e, ani architektonické pr�zkumy nebyly 

požadovány. 

Byl proveden geologický pr�zkum a vyty�ení staveništ�. Z pr�zkumu byla zjišt�na na 

daném území št�rkovitá hlína (zemina). P�edpokládáme tedy geotechnickou 

kategorii, kde lze po�ítat s tabulkovými hodnotami únosnosti podloží, což v našem 

p�ípad� je Rd=0,2 Mpa. 

Stavba bude napojena na stávající zpevn�nou komunikaci. BD bude napojen 

na ve�ejný vodovod, plynovod, kanalizaci a elekt�inu z hlavní komunikace na ulici 

Nemocni�ní. Dokumentace spl�uje požadavky dot�ených orgán�.  

Na daném pozemku bylo provedeno radonové m��ení, jehož výsledkem je 

st�ední hodnota radonového rizika. 

d. Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

O�ekávají se p�ipomínky od majitel� inženýrských sítí. Výstavba spl�uje 

požadavky všech dot�ených orgán� a jejich podmínky. 

e. Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Objekt je navržen v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

Závazné p�edpisy: 

Budou dodržena ustanovení v platném zn�ní zejména: 

- Zákon �. 183/2006 Sb. – stavební zákon 

- Vyhláška �. 268/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích na výstavbu 

- Zákon �. 158/2000 Sb. – o ochran� ve�ejného zdraví 

- Vyhláška �. 590/2002 Sb. – O technických požadavcích na vodní díla (týká se 

prodloužení vodního �ádu) 

- Na�ízení vlády �. 523/2002 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., 

kterým se stanoví podmínky  ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci 
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- Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. – o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku 

a vibrací 

f. Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�

územn� plánovací informaci u staveb podle §104 odst. 1. stavebního zákona 

Navržená novostavba BD je v souladu s podmínkami regula�ního a územního 

rozhodnutí.  

g. V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná 

opat�ení v dot�eném území 

Na objekt je zpracována požární zpráva, která stanoví požadavky na požární 

bezpe�nost. Novostavba samostatn� stojícího bytového domu neovlivní okolní 

zástavbu. V souvislosti ze stavbou lze p�edpokládat do�asné zvýšení hlu�nosti a 

prašnosti v bezprost�ední blízkosti objektu a také zvýšenou dopravní zát�ž na 

p�íjezdových komunikacích. Bude spln�no na�ízení vlády �.148/2006 Sb. O ochran�

zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 

h. P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

P�edpokládané zahájení stavby: 2/2014 

P�edpokládané ukon�ení stavby: 3/2014 

Popis výstavby: provedení zemních prací, provedení základ�, umíst�ní 

d�ev�ných prvk� tvo�ících rámovou konstrukci 1NP, provedení strop�, realizace 2NP 

a položení strop�, realizace 3NP, položení stropní konstrukce nad 3NP, nakonec 

provedení st�ešní konstrukce a zateplení obvodových st�n. Zárove� bude provedena 

instalace a napojení vnit�ních rozvod� a následné dokon�ovací práce.  

Postup výstavby bude spln�n dle norem �SN a p�edpis�.  

i. Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prost�edí a ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše  budovy  

bytové �i  nebytové v m2,  a o po�tu byt� v budovách bytových a nebytových 

ÚDAJE O OBJEKTU: 

Ú�el stavby:    Obytný bytový d�m 

Charakter stavby:   Novostavba BD 

Plocha stavebního pozemku: 17 867m2 

Zastav�ná plocha:   288,48m2 

Procento zastav�ní:   1,61% 
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Obestav�ný prostor:   2 716m3

Kategorie byt�:   1+KK, 2+KK, 3+KK


