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Abstrakt  

Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci rodinného domu. Rodinný dům je 
navržen v katastrálním území Záhraď v Litomyšli. Pozemek je v severovýchodní části města 
v mírném svahu. Dům je navržen jako obdélník o půdorysných rozměrech 9,0 x 11,78 m 
s přistavěnou garáží. Rodinný dům je dvoupodlažní se sedlovou střechou. Nosný systém 
svislých a vodorovných konstrukcí je tvořen z bloků a dílců PoroTherm, krov je tvořen 
hambálkovou soustavou. 

Klí čová slova 

Rodinný dům, sedlová střecha 

  

  

Abstract 

In bachelor´s thesis is written up documentation of a family house. Family house is designed 
in the cadastral area of Záhraď in Litomyšl. A land is situated in the northeastern part of city 
in gentle gradient. House is designed as rectangle with dimensions 9,0 x 11,78 m and there 
is attached garage. House has two floors and gable roof. The supporting system of vertical 
and horizontical constructions is made by PoroTherm blocks, the truss is made by collar 
beam. 

Keywords 

Family house, gable roof 
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Rodinný dům je navržen v katastrálním území Záhraď v Litomyšli. 
Pozemek je v severovýchodní části města v mírném svahu. Dům je 
navržen jako obdélník o půdorysných rozměrech 9,0 x 11,78 m s 
přistavěnou garáží. Rodinný dům je dvoupodlažní se sedlovou střechou. 
Nosný systém svislých a vodorovných konstrukcí je tvořen z bloků a dílců 
PoroTherm, krov je tvořen hambálkovou soustavou. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

In bachelor´s thesis is written up documentation of a family house. Family 
house is designed in the cadastral area of Záhraď in Litomyšl. A land is 
situated in the northeastern part of city in gentle gradient. House is 
designed as rectangle with dimensions 9,0 x 11,78 m and there is attached 
garage. House has two floors and gable roof. The supporting system of 
vertical and horizontical constructions is made by PoroTherm blocks, the 
truss is made by collar beam. 

Klí čová slova Rodinný dům, sedlová střecha, hambálková soustava 

Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 

Family house, gable roof, collar beam, 
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ÚVOD 

Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci rodinného domu. Rodinný dům je 
navržen v katastrálním území Záhraď v Litomyšli. Pozemek je v severovýchodní části města 
v mírném svahu. Dům je navržen jako obdélník o půdorysných rozměrech 9,0 x 11,78 m 
s přistavěnou garáží. Rodinný dům je dvoupodlažní se sedlovou střechou. Nosný systém 
svislých a vodorovných konstrukcí je tvořen z bloků a dílců PoroTherm, krov je tvořen 
hambálkovou soustavou. 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů: 

• ODBORNÁ LITERATURA: 
 

- KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o budovách. Brno: CERM s.r.o., 2005 
- HÁJEK Václav a kol. Pozemní stavitelství II. Praha: Sobotáles, 1999. ISBN-80-   85920-59-X. 
- HÁJEK Václav a kol. Pozemní stavitelství III. Praha: Sobotáles, 1996. ISBN-80-   85920-24-7. 
- MACEKOVÁ Věra, VLČEK Milan, Pozemní stavitelství II (S) – ZAKLÁDÁNÍ STAVEB,  

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY Modul 02 Věra Maceková , nakladatelství CERN, FAST VUT 

- MATOUŠKOVÁ, SOLAŘ. Pozemní stavitelství I. nakladatelství VŠB – TUO 
- MACEKOVÁ Věra, VLČEK Milan, Zakládání staveb, nakladatelství ERA 

 

• POUŽITÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: 
 

- Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využití území 
- Vyhláška č. 591/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
- N. vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky   

 

• POUŽITÉ ČSN: 
 

- ČSN 73 30 50 – Zemní práce. Všeobecná ustanovení 
- ČSN 73 10 01 – Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
- ČSN 73 06 00 – Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 
- ČSN 73 06 01 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 
- ČSN 73 24 00 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
- ČSN 73 41 30 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
- ČSN 73 05 80 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 
- ČSN 73 05 32 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických stavebních 
výrobků - Požadavky 
- ČSN 73 30 50 – Zemní práce. Všeobecná ustanovení 
- ČSN 73 05 40-2  – Tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 08 33 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 08 10:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 73 08 02:05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 08 73:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
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- ČSN 73 08 75 – Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace 
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• WEBOVÉ STRÁNKY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ: 
- www.bachl.cz 
- www.BEST.cz 
- www.isover.cz 
- www.rigips.cz 
- www.lithoplast.cz 
- www.ceresit.cz 
- www.lbcs.cz 
- www.asio.cz 
- www.weber-teranova.cz 
- www.dektrade.cz 
- www.wienerberger.cz 
- www.junkers.cz 
- www.bramac.cz 
- www.tzb-info.cz 
-  

 

• SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
Odst. – odstavec 
Sb. - sbírky 
PT – Původní terén 
UT – Upravený terén 
NP – Nadzemní podlaží 
ČSN – Česká státní norma 
RD – Rodinný dům 
BpV – Výškový systém – balt po vyrovnání 
NV – Nařízení vlády 
NTL – Nízkotlaká přípojka plynovodu 
TUV – Teplá užitková voda 
PD – projektová dokumentace 
VŠ – Vodoměrná šachta 
HRŠ – Hlavní revizní šachta 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
PBPP – pevný bod polohového pole 
SO – stavební objekt 
TZB – technické zařízení budov 
PVC – polyvinylchlorid 
PE – polyetylen 
HDPE – highdefinition polyetylen 
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B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka 
(právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho 
kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 

Název stavby: Rodinný dům 

Místo stavby: Litomyšl, č. pozemku 200/24 v katastrálním území Záhraď (685704) 

Investor: ing. Michal Flídr, Nedošín 130, Litomyšl 570 01 

Vlastník pozemku: ing. Michal Flídr, Nedošín 130, Litomyšl 570 01 

Sousední pozemky: 200/23, 200/25, 200/1, 200/28 

Způsob výstavby: Svépomocí 

Projektant: Tomáš Flídr, Nedošín 130, Litomyšl 570 01 

Charakter stavby: Novostavba 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  

Stavební pozemek č. 200/24 patří stavebníkovi panu Michalu Flídrovi. Stavební pozemek 
byl určen územním plánem k zastavění. Pozemek se nachází v městské zástavbě a 
v současné době není pozemek nijak využíván. 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 

Před zahájením projektových prací byl proveden radonový průzkum a základová půda byla 
zařazena do kategorie nízkého radonového rizika. Z tohoto důvodu nejsou nutná dodatečná 
protiradonová opatření. Dále bylo provedeno zatřídění základové půdy a byla zjištěna její 
únosnost. Základová půda byla zatříděna do třídy F6 – CI (CL) – spraš a sprašová hlína a 
její únosnost byla stanovena na RDt = 200 kPa. 

Pozemek je napojen na místní komunikaci. Příjezd je řešen přes chodník a v místně napojení 
je snížený obrubník. 

Stavební pozemek je napojen na stávající sítě. Je zde zavedena jednotná kanalizační síť, 
přípojka elektrické energie, plynu a vodovodní přípojka. Dešťová voda je svedena do 
zasakovacího potrubí a do jímky na dešťovou vodu, která bude použita k zavlažování. Jímka 
na dešťovou vodu bude mít přepad, který bude napojen na jednotnou kanalizační síť. 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Silniční ochranné pásmo stanovuje zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích § 30 odst. 
2c - 15 m od osy místní komunikace. 

Ochranné pásmo pro rozvodná vedení elektřiny je určeno zákonem č. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní 
energetické inspekci. Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 
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vodiče vedení na každou stranu 7 m u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně u vodičů bez 
izolace, 2 m s izolací, 1 m závěsná kabelová vedení. 

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je vymezeno ČSN 73 6005, ČSN 
73 3050 a zákonem 274/2001 Sb. Ochranné pásmo je vymezeno dvěma svislými rovinami 
vedenými ve vzdálenosti 1,5 m od líce potrubí vodorovně na obě strany u vodovodních řadů 
a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu. 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo ze zákona č. 183/2006 Sb. O územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících vyhlášek. Projektová 
dokumentace splňuje požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. Při návrhu byly použity 
materiály a výrobky s ověřenými vlastnostmi. Projektová dokumentace splňuje požadavky 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona, 

Projektová dokumentace pro stavební povolení byla zpracována na základě pravomocného 
územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí zahrnuje výstavbu rodinného domu, přípojky 
vody, plynu, elektrického proudu a kanalizace. Dále zahrnuje příjezdovou komunikaci 
s odstavným stáním, příjezdová komunikace bude připojena na místní komunikaci na 
pozemku č. 200/28. 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území, 

Po dokončení výstavby rodinného domu a připojení všech přípojek budou postupně stavěny 
další stavební objekty. Jsou to objekty zpevněných ploch a terénní úpravy. Dokončení 
stavby rodinného domu se plánuje na podzim roku 2015. 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

Předpokládané zahájení výstavby: 03/2014 

Předpokládané ukončení výstavby: 10/2015 

Výstavba bude zahájena sejmutím ornice, která bude nakupena na východní okraj 
stavebního pozemku. Dále bude provedeno polohové a výškové vytyčení stavby. Poté bude 
provedena hrubá spodní stavba a hrubá vrchní stavba. Na jaře roku 2015 budou zahájeny 
vnitřní a dokončovací práce. 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  

• Zastavěná plocha RD: 129, 56 m2 

• Plocha zpevněných ploch: 84, 61 m2 

• Obestavěný prostor: 651, 91 m3 

• Plocha zeleně: 539, 00 m2 

• Plocha obytných místností: 109, 06 m2 

• Plocha příslušenství: 46, 44 m2 

• Plocha garáže: 21, 51m2 

• Počet nadzemních podlaží: 2 
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• Počet podzemních podlaží: 0 

• Světlá výška 1.NP: 2, 750 m 

• Konstrukční výška 1.NP: 3, 125 m 

• Světlá výška 2.NP: 2, 450 m 

Přibližné náklady na výstavbu: 3, 26 mil. Kč  
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C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 

Projektová dokumentace řeší stavbu rodinného domu na parcele 200/24 v katastrálním 
území Litomyšl - Záhraď (okres Svitavy) v severovýchodní části města. Stavební parcela se 
nachází v mírném svahu a je obklopena stávajícími novostavbami rodinných domů. Na 
hranici staveniště jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě. Na pozemku se nenachází žádné 
stromy ani keře, které by bránily výstavbě rodinného domu. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících, 

Urbanistické a architektonické řešení stavby a její umístění respektuje charakteristické prvky 
místní zástavby. Dispozice, vnější vzhled a použité materiály byly konzultovány 
s investorem. Rodinný dům má půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 9,0 x 11,78 m a je 
k němu přizděna garáž o rozměrech 4,0 x 6,3 m. Barva fasády bude světle okrová doplněná 
cihelným soklem červené barvy. Střecha nad rodinným domem bude sedlová se sklonem 
přibližně 35 stupňů. Střecha nad garáží bude plochá se sklonem 2 stupně. Na střešní krytinu 
rodinného domu budou použity betonové střešní tašky Bramac černé barvy a na střeše 
garáže budou použity asfaltové pásy s povrchovou úpravou. Případné změny určí investor 
v průběhu výstavby. 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch, 

Rodinný dům bude založen na základových pasech, které budou vylity betonem a poté 
dozděny ze ztraceného bednění BEST. Na svislé i vodorovné konstrukce bude použito 
keramických cihel a ostatních prvků PoroTherm. Obvodové stěny RD budou dodatečně 
zatepleny tepelnou izolací ISOVER EPS GREYWALL v tloušťce 100 mm. Střecha nad RD 
bude sedlová se sklonem přibližně 35 stupňů. Střecha nad garáží bude plochá se sklonem 2 
stupně. Na střešní krytinu rodinného domu budou použity betonové střešní tašky 
Bramac černé barvy. 

Technické řešení stavby je podrobně rozepsáno v Technické zprávě dokumentace stavby. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

Před stavebním pozemkem vede stávající místní komunikace, která je vyasfaltovaná. 
Napojení stavby na místní komunikaci bude provedeno po zpevněné příjezdové cestě na 
pozemku investora, na které bude odstavné stání. Příjezdová cesta bude z betonových 
zatravňovacích dlaždic BEST, chodník k domu a terasa bude z betonových dlaždic BEST. 

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě, které jsou přivedeny na okraj pozemku. 
Odvod splaškových vod bude napojen na jednotnou kanalizační síť. Dešťová voda bude 
svedena do jímky a bude používána na zavlažování. Jímka bude mít přepad, který bude 
napojen na kanalizační síť. 



 20 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území, 

Řešení technické a dopravní infrastruktury je popsáno v předcházejícím bodě. Při výstavbě 
budou dodrženy všechny podmínky jednotlivých provozovatelů a majitelů infrastrukturních 
prvků a platných norem a předpisů. Veškeré zpevněné plochy včetně příjezdové cesty budou 
vyspádovány a bude zamezeno odtékání srážkových vod na veřejnou komunikaci. 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pouze v době výstavby bude zvýšená 
prašnost a hlučnost zapříčiněná hlavně výkopovými pracemi, používání elektrických 
zařízení a zvýšenou dopravní činností. Investor je zodpovědný za úklid znečištěné 
komunikace a také za omezení všech škodlivých vlivů (prašnost, hlučnost…). Na přilehlé 
komunikaci se nesmí skladovat stavební materiál ani odpad.  

Odpad při výstavbě bude tříděn a odvážen na skládku. Odpad vznikající používáním stavby 
bude tříděn a ukládán do popelnic nebo kontejnerů a jeho svoz bude zajištěn městem. 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací, 

Investor neměl požadavek na bezbariérové řešení stavby, a proto není v projektové 
dokumentaci zpracováno. 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace, 

Před zahájením projektových prací byl proveden radonový průzkum a základová půda byla 
zařazena do kategorie nízkého radonového rizika. Z tohoto důvodu nejsou nutná dodatečná 
protiradonová opatření. Dále bylo provedeno zatřídění základové půdy a byla zjištěna její 
únosnost. Základová půda byla zatříděna do třídy F6 – CI (CL) – spraš a sprašová hlína a 
její únosnost byla stanovena na RDt = 200 kPa. 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém, 

Polohové a výškové osazení do terénu je ve výkresu č. 1 - Situace. Vytyčení bude provedeno 
pomocí stávajících okolních rodinných domů. V nedaleké blízkosti staveniště se nacházejí 
pevné geodetické body PBPP č. 563 a 564 (ocelové hřeby ve vozovce). 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory, 

Na pozemku jsou řešeny tyto následující stavební objekty: 

• SO 01 Rodinný dům s garáží 

• SO 02 Zpevněné plochy 

• SO 03 Plynovodní přípojka 

• SO 04 Přípojka el. Proudu 

• SO 05 Vodovodní přípojka 

• SO 06 Kanalizační přípojka 

• SO 07 Zasakovací a dešťové potrubí 
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k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace,  

Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek investora (zároveň majitele pozemku). 
Stavba musí být prováděná tak, aby nebyly dotčeny a porušovány práva majitelů přilehlých 
pozemků a aby byli vyloučeny (popř. minimalizovány) negativní vlivy při výstavbě 
(hlučnost, prašnost…). 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 
uveden v části F. 

Stavební práce budou prováděny svépomocí, popř. některé odborné práce stavební firmou, 
podle platných předpisů a norem, hlavně podle vyhlášky 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a podle 
nařízení vlády č. 392/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Stavební činnosti jsou navrženy tak, aby v průběhu výstavby a v užívání stavby nedošlo 
k situaci, která by měla negativní vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo k poškození 
stavby. 

Konstrukce stavby je navržena z běžných materiálů, předpokládá se využívání stavby 
s obvyklým zatížením jaké je běžné pro obytné budovy po celou dobu jejich životnosti. 

Prostorová tuhost bude zajištěna propojením obvodových a vnitřních nosných stěn a 
vodorovných konstrukcí. 

Při provádění stavby budou použity technologické postupy udávané jednotlivými výrobci. 
Použité výrobky musí splňovat požadovaný stupeň jakosti a kvality. V případě použití 
jiných materiálů musí tyto vykazovat minimálně stejné technické a mechanické vlastnosti 
jako původní navržené materiály. 

3. Požární bezpečnost  

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

Rodinný dům je zařazen do skupiny OB1 podle ČSN 73 0833. Celý RD je jedním požárním 
úsekem s označením N01. 1/N1-II. 

viz výkresy č. P02 a P03 – půdorysy jednotlivých podlaží 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

Rodinný dům tvoří jeden požární úsek N01.1/N1-II, proto nejsou v RD navrženy žádné 
požárně dělící konstrukce ani požární uzávěry. 

viz výkresy č. P02 a P03 – půdorysy jednotlivých podlaží 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

Sousední stavby jsou mimo dosah požárně nebezpečného prostoru. 

viz výkres č. P01 Požární situace 
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d) umožnění evakuace osob a zvířat, 

Dle ČSN 73 0833 pro skupinu OB1 k evakuaci postačuje nechráněná úniková cesta šířky 0,9 
m s šířkou dveří na únikové cestě 0,8 m. Délka únikové cesty se neposuzuje. 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

Dle normy ČSN 73 0833 jsou požadavky (pro OB1) komunikace do 50 m a šířka 
komunikace 3 m. Tento požadavek je splněn. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Výměna vzduchu v rodinném domě bude přirozeně pomocí oken a dveří. 

V obytných místnostech bude zajištěno denní osvětlení, které bude doplněno umělým 
osvětlením. 

Při provádění prací je nutné dodržovat předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Jedná se 
zejména o vyhlášku č. 309/2006 Sb. a o nařízení vlády č. 591/2006. Projektová 
dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, které splňují 
technické požadavky a vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na 
okolní prostředí. Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení prostředí, jako 
jsou povětrnostní vlivy, vlivy podzemní vody apod. 

5. Bezpečnost při užívání 

Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním stavby. Projekt je 
řešen podle technických požadavků na výstavbu a jeho užívání jako stavby pro bydlení bude 
bezpečné. 

6. Ochrana proti hluku 

Při výstavbě rodinného domu se bude dbát na co největší omezení hluku. Jsou splněny 
požadavky na vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532. Vzduchová neprůzvučnost 
obvodový konstrukcí je 46, 47 a 50 dB. Vzduchová neprůzvučnost vnitřních stěn mezi 
obytnými místnostmi je 43 a 47 dB. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 

Všechny navrhnuté skladby konstrukcí vyhovují normě ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana 
budov. Jednotlivé součinitele prostupu tepla jsou rozepsány ve skladbách konstrukcí. 

Rodinný dům byl klasifikován do třídy obálky budovy podle přílohy C ČSN 73 0540-2, 
jedná se o klasifikační třídu B – Úsporná. 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby, 

Bude řešeno v samostatném projektu TZB, který není součástí této projektové dokumentace. 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Při zadání projektové dokumentace nebyl vyžadován přístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace.   

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zároveň plní funkci ochrany 
proti radonu. Stavba se nenachází v poddolovaném území, v ochranném nebo 
bezpečnostním pásmu a neleží v území se zvýšenou seizmickou aktivitou. Na staveništi se 
nevyskytují ani agresivní spodní vody. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují vzhledem k ochraně 
obyvatelstva. Bude zabráněno pádu osob z výšky nebo do hloubky – součástí schodišťového 
prostoru bude pevné zábradlí. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

Dešťová voda bude odváděna ze střechy do zasakovací kanalizace, která bude napojena na 
jímku na dešťovou vodu (SO07). Dešťová voda bude používána pouze k zavlažování 
zahrady. Jímka na dešťovou vodu bude mít přepad, který bude napojen na jednotnou 
kanalizační síť města Litomyšle.  

Odpadní voda bude napojena na jednotnou kanalizační síť města Litomyšle (SO06). 

Viz výkres č. 1 - Situace 

b) zásobování vodou, 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod pomocí vodovodní přípojky. Na pozemku se 
nachází vodoměrná šachta napojená na veřejný vodovod (SO05).  

Viz výkres č. 1 - Situace 

c) zásobování energiemi, 

Objekt bude napojen na veřejnou síť NN. Napojení bude v elektroměrném pilíři, který je na 
hranici pozemku (SO04).   

Viz výkres č. 1 - Situace 

d) řešení dopravy, 

Doprava a parkování na pozemku bude řešeno pomocí zpevněné příjezdové cesty, která 
bude ze zatravňovacích dlaždic BEST (SO02). Příjezdová cesta bude napojena na místní 
komunikaci v místě sníženého obrubníku. Skladby zpevněných ploch jsou podrobně 
rozepsány ve skladbách podlah. 

Viz výkres č. 1 – Situace 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

Po dokončení stavby bude upraveno okolí stavby, včetně vegetačních úprav. Jedná se 
zejména o veškeré zpevněné plochy (SO02) a o zatravnění zelených ploch.  
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Viz výkres č. 1 – Situace 

f) elektronické komunikace. 

Přípojky elektronických komunikací se neuvažují. Telefonní, televizní a internetový signál 
bude přenášen bezdrátově. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve 
stavbě vyskytují) 

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 

V rodinném domě se nebudou vyskytovat žádné technologické zařízení kromě vytápění a 
přípravy TUV. 

b) popis technologie výroby, 

V rodinném domě nebude žádné výrobní zařízení. 

c) údaje o počtu pracovníků, 

V rodinném domě se nebudou vyskytovat žádní techničtí pracovníci. 

d) údaje o spotřebě energií, 

Spotřeba energií bude řešena samostatným projektem TZB, který není součástí této 
projektové dokumentace. 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů, 

Při užívání RD bude vznikat pouze běžný komunální odpad, který bude ukládán do 
popelnice a odvážen specializovanou firmou. 

f) vodní hospodářství, 

V rodinném domě se nevyskytuje. 

g) řešení technologické dopravy, 

V rodinném domě se nevyskytuje. 

h) ochrana životního a pracovního prostředí. 

Rodinný dům nebude škodit životnímu prostředí. Při výstavbě nebude nutné kácet 
vzrostlejší porost, protože pozemek je v současné době pouze zatravněn. 
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D. SITUACE STAVBY 

a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového 
podkladu zpravidla v měřítku 1:5000 až 1: 50 000 s napojením na dopravní a 
technickou infrastrukturu a s vyznačením ochranných, bezpečnostních a 
hlukových pásem, 

Viz výkres č. S1 - Situace širších vztahů.  

b) koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1000 
nebo 1: 500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1: 5000 nebo 
1: 2000; u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové 
rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1: 200. Na koordinační situaci 
zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy se  vyznačují hranice 
pozemků a jejich parcelní čísla, zakresluje se umístění stavby s vyznačením 
vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich, stávajících a 
navrhovaných pozemních a inženýrských objektů, přípojek na technickou 
infrastrukturu, s řešením dopravy včetně dopravy v klidu, s vyznačením 
ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót, geologických sond, 
hranice staveniště a případných dalších záborů a úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích, 

Viz výkres č. 1 - Situace 

c) u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma 
rozvodů energií, základní schéma rozvodu  vody a čistění odpadních vod, 

V rodinném domě nebude žádný výrobní proces. 

d) návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy 
vydanými k provedení zákona o zeměměřictví. 1) 

K vytyčení rodinného domu bude použita vytyčovací přímka, která bude určena rohy 
stávajících okolních rodinných domů. RD bude výškově osazen v systému BpV. 

Polohu vytyčovací přímky, staničních kót a výškového osazení viz výkres č. 1 – Situace. 

  

                                                 

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 
závazných na území státu a zásadách jejich používání. 

     Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví  a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění  pozdějších předpisů.  
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
projektové dokumentace, 

Žádné se nevyskytují. 

b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.2) 

Všechny navrhnuté skladby konstrukcí vyhovují normě ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana 
budov. Jednotlivé součinitele prostupu tepla jsou rozepsány ve skladbách konstrukcí. 

Objemový faktor budovy je 0,81 m2/m3. Převládající vnitřní teplota v topném období je 
20°C, venkovní návrhová teplota je -15°C. 

Rodinný dům byl klasifikován do třídy obálky budovy podle přílohy C ČSN 73 0540-2, 
jedná se o klasifikační třídu B – Úsporná.

                                                 
2)  Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
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OBÁLKA BUDOVY:

Konstrukce Plocha A   

(m
2
)

Korekce 

teploty b     

(-)

Požadovaný 

součinitel UN 

(W/m
2
 . K)

Měrná ztráta 

prostupem 

tepla HT

Součinitel U 

(W/m
2
 . K)

Měrná ztráta 

prostupem 

tepla HT

W01 Obvodová stěna 68,59 1,00 0,30 20,58 0,20 13,72

W02 Obvodová stěna 41,78 1,00 0,75 31,34 0,24 10,03

W03 stěna pod okny 12,95 1,00 0,30 3,89 0,26 3,37

W15 Obvodová stěna 17,67 1,00 0,30 5,30 0,17 3,00

Věnec nad obvod zdí 16,28 1,00 0,30 4,88 0,27 4,40

Věnec v garáži 3,57 1,00 0,75 2,67 0,27 0,96

Stěny vikiře 7,80 1,00 0,25 1,95 0,12 0,94

W05 - překlady 3,94 1,00 0,30 1,18 0,24 0,95

W06 - překlady 0,63 1,00 0,75 0,47 0,23 0,14

Okna O1 13,13 1,15 1,50 22,64 1,23 18,56

Okno O2 2,00 1,15 1,50 3,45 1,30 2,98

Okno O3 8,40 1,15 1,50 14,49 1,25 12,06

Dveře D01 3,75 1,15 1,70 7,33 1,18 5,08

Dveře D02 3,36 1,15 1,50 5,80 1,21 4,67

Dveře D03 6,25 0,82 1,70 8,71 1,50 7,69

Dveře D06 2,20 1,15 1,70 4,30 1,10 2,78

Podlaha F01 23,62 0,66 0,45 7,02 0,26 4,10

Podlaha F02 55,39 0,66 0,45 16,45 0,25 9,14

Podlaha F05 21,51 0,52 0,85 9,51 0,31 3,47

Střecha R01 58,38 1,00 0,24 14,01 0,24 14,01

Střecha R02 7,28 1,00 0,24 1,75 0,24 1,75

Střecha R04 24,06 1,00 0,75 18,05 0,58 13,95

Střecha R05 46,40 1,00 0,30 13,92 0,17 7,89

Celkem 448,93 219,68 145,64

Tepelné vazby 448,93 0,02 8,98 0,02 8,98

Celková měrná 

tepelná ztráta 

prostupem tepla 228,66 154,62

A/V 0,82

Referenční budova Hodnocená budova

Průměrný součinitel 

prostupu tepla 0,53 W/m
2
 . K 0,36 W/m

2
 . K

Požadovaný 

průměrný součinitel 0,50 W/m
2
 . K

Klasifikační třída obálky budovy Třída B - Úsporná
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stávající doporučení

CI Velmi úsporná

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

Mimořádně nehospodárná

CI 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5

Klasifikační ukazatel CI a jím odpovídající hodnoty Uem

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem ve W/(m
2
 . K)

Uem = HT/A
0,36

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 

budovy podle ČSN 73 0540-2 Uem,N ve W/(m
2
 . K)

0,50

KLASIFIKACE

0,36

Hodnocení obálky 

budovy

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy, místní označení: Rodinný dům

Adresa budovy: ulice Osevní, Litomyšl

Celková podlahová plocha: 129,56 m
2

A

B

C

D

E

F

G
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F. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

1. Technická zpráva 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na 
staveniště, 

Staveniště bude na celém stavebním pozemku. 

Před zahájením výkopových prací pro základové konstrukce bude sejmuta ornice v tloušťce 
15 – 20 cm a v rozsahu půdorysných rozměrů RD. Skládka zeminy by neměla přesáhnout 
výšku 2 m. Ornice bude uložena ve východní části pozemku a po dokončení výstavby bude 
použita na terénní úpravy a zbylá část bude uložena na skládku, kterou k tomu určilo město 
Litomyšl. 

Pozemek je ze dvou stran oplocen drátěným pletivovým plotem. Ze zbývajících dvou stran 
bude pozemek oplocen provizorním drátěným pletivem a u příjezdové cesty bude v oplocení 
zamykatelná brána. 

Příjezd na staveniště bude po místní komunikaci a na staveništi bude příjezdová cesta řešena 
pomocí drceného kameniva, které poté bude sloužit jako podkladní vrstva pro dlážděnou 
příjezdovou cestu. 

b) významné sítě technické infrastruktury, 

Významné sítě technické infrastruktury jsou vedeny v chodníku před pozemkem. Při 
případném velkém zatížení chodníku bude vše konzultováno se správcem sítě. 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 

Na staveništi je vodoměrná šachta, která je napojená na veřejný vodovodní řád. Veškerá 
voda potřebná při výstavbě bude odebírána z vodoměrné šachty, kde bude napojena na 
vodoměr. Elektrická zařízení budou napojena v elektroměrném pilíři, který se již nachází na 
hranici pozemku. Dešťová voda bude během výstavby RD pouze zasakována do terénu, 
splašková voda provizorně napojena v revizní kanalizační šachtě. 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Staveniště bude oploceno a vybaveno značkou pro zákaz vstupu nepovolaných osob. 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 

Při výstavbě RD budou max. omezena všechna případná ohrožení veřejných zájmů. V max. 
možné míře se omezí prašnost stavby a hlučnost při výstavbě (stavba bude probíhat 
v pracovní době obvyklé pro tuto oblast, tj. od 7:00 do max. 18:00). Případné znečištění 
místní komunikace bude tato komunikace očištěna. 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 

Jelikož bude stavba prováděna svépomocí, tak si investor zapůjčí mobilní buňku, která bude 
sloužit pro odkládání nářadí a menšího množství materiálu a také bude vybavena 
hygienickým zařízením. Mobilní buňka bude na hranici pozemku. 
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g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 

Žádné zařízení staveniště, které by vyžadovalo ohlášení, se nebude na staveništi vyskytovat. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,3) 

Při provádění prací je nutné dodržovat předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Jedná se 
zejména o vyhlášku č. 309/2006 Sb. a o nařízení vlády č. 591/2006. 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 

Při výstavbě RD nebude vznikat škodlivý vliv na životní prostředí. V max. míře bude 
omezena prašnost při výstavbě. 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

Předpokládané zahájení výstavby: 03/2014 

Předpokládané ukončení výstavby: 10/2015 

2. Výkresová část 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení 
staveniště, 

Není součástí této projektové dokumentace. 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, 
vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 

Není součástí této projektové dokumentace. 

  

                                                 
3)  § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
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G. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty 
nebo provozní soubory samostatně v členění: 

1.    Pozemní (stavební) objekty    

2.    Inženýrské objekty 

3.    Provozní soubory stavby 

 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a) účel objektu, 

Novostavba rodinného domu v Litomyšli. Rodinný je určen k trvalému bydlení a je navržen 
pro 4 člennou rodinu. 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

RD je obdélníkového půdorysu rozměrech 9,0 x 11,78 m a k němu je přistavěna garáž o 
rozměrech 4,0 x 6,3 m. Rodinný dům je dvoupodlažní nepodsklepený, je zastřešen sedlovou 
střechou se štítovými stěnami do ulice, garáž bude zastřešena plochou střechou. Sedlová 
střecha bude pokryta betonovými střešními taškami Bramac černé barvy. Rodinný dům bude 
zateplen tepelnou izolací ISOVER EPS GREYWALL v tloušťce 100 mm a bude natažen 
fasádní stěrkou okrové barvy.  

Na terénní úpravy po dokončení stavby bude použita zemina, která se vytěží při výkopových 
pracích a ze skrývky ornice. Terén v okolí domu bude vodorovný a od RD bude oddělen 
okapovým chodníčkem, zbývající část terénu bude vyspádována a bude navazovat na 
stávající terén okolních RD. K přístupu k RD bude sloužit chodník a příjezdová cesta, které 
budou vydlážděny z betonových dlaždic BEST (příjezdová cesta bude ze zatravňovacích 
dlaždic). Pro více podrobností viz SO 02 a skladby podlah. 

V 1.NP budou následující místnosti: zádveří, chodba, schodiště, pracovna, kuchyň, obývací 
pokoj, technická místnost, WC a garáž. Ve 2.NP pak budou: chodba, WC, koupelna, 2x 
dětský pokoj, ložnice a koupelna rodičů. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění, 

RD je orientován obytnými místnostmi, jako jsou obývací pokoj a dětské pokoje, na jih. 
Garáž se zádveřím je orientována k severu, kuchyň a ložnice jsou na jihozápad. 

Plocha pozemku: 753,17 m2 

Zastavěná plocha: 129,56 m2 

Plocha zpevněných ploch: 84,61 m2 

Plocha zeleně: 539,00 m2 
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RD neklade zvláštní podmínky na oslunění a nijak nebrání oslunění okolních RD. 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost, 

Rodinný dům je navrhnut z cihelných bloků PoroTherm na veškeré svislé konstrukce, na 
stropní konstrukci budou použity stropní POT nosníky a MIAKO vložky. 

Na obvodové stěny RD budou použity cihelné bloky PoroTherm 30 Profi tloušťky 300 mm, 
na obvodové stěny garáže a na vnitřní nosné konstrukce budou použity bloky PoroTherm 24 
Profi tloušťky 240 mm. Příčky budou z PoroTherm 11,5 Profi tloušťky 115 mm. 

Vodorovná nosná konstrukce bude tvořena POT nosníky a MIAKO vložkami, které budou 
uloženy v osových vzdálenostech 500 a 625 mm podle výkresu stropů. Stropní nosníky a 
vložky budou zality betonovou směsí C25/30. Na dobetonávky bude použito bednících 
desek a betonu pevnostní třídy 25/30. 

Střecha bude tvořena hambálkovou soustavou s nadkrokevním zateplením tepelnou izolací 
TOPDEK 022 PIR tloušťky 120 mm. Jako střešní krytina budou použity betonové střešní 
tašky BRAMAC. 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 

Tepelně technické vlastnosti všech konstrukcí a výplní otvorů odpovídají ČSN 73 0540. 
Tepelně technické výpočty viz skladby konstrukcí. 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu, 

V základové spáře byla zjištěna zemina třídy F6 –CI (CL) - spraš a sprašová hlína 
s únosností zeminy RDt = 200 kPa. 

Byly navrženy základové pasy šířky 400 mm pod obvodovými zdmi a 500 mm pod 
vnitřními nosnými zdmi. Základy pod obvodovými stěnami budou v hloubce 0,9 m pod 
úrovní upraveného terénu, budou vylity betonem C20/25 v tloušťce 550 mm, na nich budou 
základy pokračovat ztraceným bedněním z betonových tvárnic BEST, které budou vylity 
betonem C16/20. 

Základy pod vnitřními nosnými stěnami, schodištěm a komínem budou monolitické. Budou 
založeny v hloubce -0,740 m pod úrovní čisté podlahy. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků, 

Při užívání RD nebudou vznikat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

h) dopravní řešení, 

Doprava a parkování na pozemku bude řešeno pomocí zpevněné příjezdové cesty, která 
bude ze zatravňovacích dlaždic BEST (SO02). Příjezdová cesta bude napojena na místní 
komunikaci v místě sníženého obrubníku. Skladby zpevněných ploch jsou podrobně 
rozepsány ve skladbách podlah. 

Viz výkres č. 1 – Situace 
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i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření, 

V lokalitě bylo zjištěno nízké radonové riziko a proto jako protiradonová izolace poslouží 
hlavní hydroizolace z asfaltových pásů DEKBIT V60 S35 tl. 3,5 mm. Pásy budou nataveny 
na očištěný a napenetrovaný podklad. Jednotlivé pásy je třeba přes sebe přesadit s přesahem 
min. 8 cm. Natavování bude prováděno pomocí plamene. Prostupy izolační vrstvou musí být 
dostatečně utěsněny. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Při navrhování projektová dokumentace byly dodrženy veškeré požadavky určené stavebním 
zákonem č. 183/2006 Sb. a ostatních prováděcích norem a vyhlášek. 

1.1.2 Výkresová část 

a) půdorysy základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením jejich 
konstrukce, umístění šachet, průběhu kanálků, přípojek inženýrských sítí a 
jejich výškového řešení, hladiny spodní vody, navržení izolací proti spodní 
vodě nebo zemní vlhkosti, proti pronikání radonu z podloží podle potřeby, 

viz výkres č. 2 - Základy 

b) půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, 
vyjadřující architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním 
systému s uvedením způsobu jejich užívání, popřípadě funkčního určení a 
základních rozměrů místností, prostorů a hlavních konstrukcí, rozměrů 
prvků výplní otvorů, u půdorysu střechy polohu okapů a svodů a 
s vyznačením technického vybavení budovy, včetně řešení zázemí pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 

viz výkresy č.: 3 – Půdorys 1.NP 

 4 – Půdorys 2.NP 

 7 – Krov 

c) řezy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se schématickým vyznačením 
nosných konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů, 
původního i upraveného terénu, vztažených k nadmořské výšce prvního 
nadzemního podlaží, 

viz výkres č. 5 – Řez A – A´ 

d) pohledy, schématicky dokumentující celkové architektonické řešení 
s vyznačením architektonických prvků jako jsou balkony, lodžie, arkýře 
apod.; u změn staveb i pohledy stávajícího stavu, 

viz výkresy č. 8 – Jižní a východní pohledy 

  9 – Severní a západní pohledy 

e) výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, 

viz výkres č. 1 – Situace 
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f) výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu, 

viz výkres č. 1 – Situace 

g) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200,  

Při návrhu nebyly požadovány úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

h) doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, 
axonometrie, panoramatické pohledy apod.); 

Nejsou součástí PD. 

 

u stavby, která je kulturní památkou a stavby v památkové rezervaci nebo památkové zóně, 
se výkresy pod písm. a) až c) zpracovávají v měřítku 1 : 50. 

 

1.2. Stavebně konstrukční část 

1.2.1 Technická zpráva 

 SO 01 Rodinný dům 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny, 

1. Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 15 – 20 cm. 
Zemina ze skrývky a z ostatních zemních prací bude dočasně uložena ve východní části 
pozemku. Skládka zeminy by neměla přesáhnout 2m výšky. Část vytěžené zeminy bude 
použita na terénní úpravy a zbylá část bude uložena na skládku, kterou k tomu určilo město 
Litomyšl. 

Před započetím výkopových prací bude stavba vytyčena a budou vyvápněny tvary veškerých 
výkopů a zároveň se provedou výkopy pro inženýrské sítě. 

Výkopové práce budou prováděny podle výkresu č. 2 – Základy. Jedná se o výkopy 
základových rýh pro nosné zdi a komín. Výkopy budou prováděny strojně, nejlépe rypadlem 
s nakladačem, do hloubky 0,9m pod úroveň UT (u vnitřních nosných zdí, schodiště a 
komínu 0,4 m pod UT). Ve vrchní polovině budou rýhy rozšířeny pro snadnější manipulaci 
při výstavbě ztraceného bednění. Hotové výkopy budou dočištěny ručně pomocí rýče a 
lopaty. 

Základová zemina byla zatříděna do skupiny F6 – CI (CL) - spraš a sprašová hlína 
s únosností zeminy RDt = 200 kPa. 

Spodní voda nebyla při výstavbě okolních domů zjištěna. 

2. Základy 

Základy obvodového zdiva budou do hloubky -1,240 m od úrovně podlahy (0,90m od UT) a 
pod vnitřními nosnými zdmi budou do hloubky -0,740 m od úrovně podlahy. Před 
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vybetonováním základový pasů bude do základové spáry vložen zemnící pásek FeZn 30/4, 
který bude sloužit k uzemnění a bude vyveden nad úroveň terénu.  

Základy obvodových zdí budou vylity betonem třídy C20/25 v tloušťce 400 mm. Po 
zatvrdnutí betonu se zbylá část základu vyzdí pomocí ztraceného bednění BEST šířky 400 
mm. Ztracené bednění bude vylito betonem třídy C16/20 a bude vyztuženo svislou a 
vodorovnou výztuží průměru 8 mm z oceli třídy B500B. Ztracené bednění bude izolováno 
tepelnou izolací ISOVER XPS, tl. 70 mm. Základy pod vnitřními nosnými zdmi, komínem a 
schodištěm budou vylity betonem v celé výšce. 

V základech budou vytvořeny prostupy pro vedení inženýrských sítí. Prostupy budou 
provedeny pomocí PVC trubky o průměru 200 mm podle výkresu č. 2 - Základy. 

V úrovni ztraceného bednění bude vytvořena betonová deska tl. 150 mm. Deska bude 
z betonu třídy C16/20 a bude vyztužena KARI sítí o průměru 6 mm a rozměry ok 150 x 150 
mm. Deska bude tvořit rovný a pevný podklad pro hydroizolaci z asfaltových pásů typu S. 
Pásy budou nataveny na očištěný a napenetrovaný podkladní beton. 

3. Svislé konstrukce 

Na svislé konstrukce bude použit stavební systém PoroTherm. Svislé konstrukce se skládají 
z nosného obvodového zdiva, nosného vnitřního zdiva a příček. Nosné obvodové zdivo bude 
vyzděno z keramických cihel PoroTherm 30 Profi, P10, o rozměrech 247/300/249 mm. 
Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z cihel PoroTherm 24 Profi, P10 o rozměrech 
372/240/249 mm. Toto zdivo bude použito také na vyzdění obvodových zdí v garáži. Příčky 
budou vyzděny z cihel PoroTherm 11,5 Profi, P8 o rozměrech 497/115/249 mm a z cihel 
PoroTherm 8 Profi, P8 o rozměrech 497/80/249 mm. V Příčce mezi místnostmi 102 – 
chodba a 106 – technická místnost bude vyzděn pruh ze skleněných prvků LUXFERA 1908 
D Arctic. 

K vyzdívání bude použita omítková směs PoroTherm Profi, která bude připravena podle 
pokynů výrobce. 

4. Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce budou tvořeny stropem nad 1.NP a stropem nad 2.NP 

Stropní konstrukce nad 1.NP bude ze systému PoroTherm a bude tvořena stropními nosníky 
PoroTherm POT 175. Mezi nosníky budou použity keramické vložky MIAKO 19/62,5 a 
MIAKO 19/50. Rozmístění stropních nosníků a vložek bude podle výkresu č. 6 – Výkres 
stropů. Keramické stropy budou zality betonovou zálivkou z betonu třídy C16/20 tl. 60mm. 
Do betonové zálivky bude vložena dodatečná výztuž v podobě KARI sítí. 

Stropní konstrukce nad 2.NP budou řešeny jako sádrokartonové podhledy zavěšené na 
kleštiny tvořící konstrukci krovu. Prostor mezi kleštinami bude vyplněn tepelnou izolací 
ISOVER. 

5. Krov 

Krov bude řešen hambálkovou soustavou s námětkovými krokvemi. Krov bude tvořit 
sedlovou střechu se sklonem 35° a na jižní straně bude vikýř. Konstrukce střechy by se měla 
skládat z pozednice, středové vaznice, krokví, námětkových krokví, kleštin a sloupků 
(vikýř). Jako materiál bude použito vyzrálé smrkové dřevo. Pozednice se ukotví do 
obvodového věnce pomocí závitové tyče (dle detailu č. D3 – Kotvení pozednice). Krokve 
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budou osedlány na pozednice a středové vaznice a přibity pomocí hřebíků. Kleštiny budou 
připevněny ke krokvím pomocí svorníků a budou na ně připevněn nosné profily pro 
sádrokartonové podhledy. Rozměry jednotlivých prvků krovu a jejich umístění bude podle 
výkresu č. 7 – Výkres krovu. Všechny prvky krovu budou chemicky ošetřeny proti 
případným škůdcům.  

6. Schodiště 

Schodiště bude řešeno jako zakřivené jednoramenné a bude monolitické železobetonové. 
Schodiště má 18 stupňů o rozměrech 280/170 mm. Schodiště bude kotveno do betonového 
základu (v místě nástupního stupně), v místě podesty a do stropů, které mají v tomto místě 
zdvojené stropní nosníky. Stupně budou opatřeny povrchovou úpravou pomocí linolea – 
marmolea. Schodiště bude opatřeno dřevěným madlem, které bude kotveno v zrcadle 
schodiště pomocí nerezových sloupků. 

Výpočet a schéma výztuže není součástí tohoto projektu. 

7. Izolace proti vodě a radonu 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude z asfaltových pásů DEKBIT V60 S35 tl. 3,5 mm. 
Pásy budou nataveny na očištěný a napenetrovaný podklad. Jednotlivé pásy je třeba přes 
sebe přesadit s přesahem min. 8 cm. Natavování bude prováděno pomocí plamene. Prostupy 
hydroizolační vrstvou musí být dostatečně utěsněny. Tato hydroizolace vyhovuje také jako 
izolace proti radonu, protože bylo zjištěno pouze nízké radonové riziko. 

Jako hydroizolace sedlové střechy bude použito pojistné hydroizolace TOPDEK SBS PÁS 
30, která bude položena na bednění z OSB desek a přilepena pomocí samolepící vrstvy. 

Plochá střecha bude tvořená z asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL DEKOK 
s břidličným ochranným posypem (tl. 4,2 mm). Tyto pásy se nataví na podkladní SBS 
modifikované nebo oxidované pásy, které budou uloženy na spádových klínech 
s nakašírovaným bitumenovým pásem. 

8. Izolace tepelné a akustické 

Základy pod obvodovými nosnými konstrukcemi budou zaizolovány tepelnou izolací 
ISOVER XPS tl. 70 mm. Tepelná izolace bude celoplošně přilepena ke ztracenému bednění, 
bude na ni přiložena nopová fólie a zahrnuta (viz výkres detailu č. D5 – Sokl). 

Obvodové stěny budou zatepleny pomocí tepelné izolace ISOVER EPS 70S tl. 100 mm, 
která bude celoplošně přilepena pomocí lepidla WEBER.Therm klasik a zakotvena pomocí 
talířových hmoždinek (viz skladby nosných konstrukcí). 

Izolace stropů nad 2.NP bude pomocí ISOVER ORSIK, která bude ve dvou vrstvách. První 
vrstva (tl. 50 mm) bude vložena mezi pozinkované profily sádrokartonového podhledu a 
druhá vrstva bude vložena mezi kleštiny. 

Na izolaci střechy bude použita tepelná izolace TOPDEK 022 PIR, která bude vložena na 
bednění nad krokvemi. 

9. Střešní krytina 

Střešní krytina bude z betonových tašek BRAMAC MAX černé barvy. Tašky budou 
pokládány na laťování – latě 40/60. Latě budou přibity na kontralatě pod, kterými bude 
pojistná hydroizolace TOPDEK SBS PÁS 30 – viz skladba střechy. 
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10. Klempířské konstrukce 

Klempířské prvky jako okapové žlaby, kotlíky, kolena a svody budou z mědi. Měděné 
budou také parapetní plechy, které budou ve styku se zdí zatmeleny trvale pružným tmelem. 

11. Truhlářské výrobky  

Hlavními truhlářskými výrobky budou obložkové zárubně, prahy a vnitřní dveře, dále madlo 
zábradlí na schodišti. 

Všechny truhlářské výrobky budou podle výběru investora. 

12. Výplně otvorů 

Výplně oken, vchodových dveří a dveří na terasu a do dílny budou plastová s izolačním 
dvojsklem, hnědé barvy. Výplně otvorů budou splňovat požadavek normy ČSN 730540-2 na 
součinitel prostupu tepla a na kritickou teplotu (rosný bod). Dalšími výplněmi bude střešní 
okno v podkroví a garážová vrata. Výplně otvorů budou dodány výrobcem včetně kování a 
v případě oken také plastových parapetních desek. 

13. Podlahy  

Na nášlapnou vrstvu podlah bude použita především keramická dlažba a dřevěný vlysy. Viz 
skladby podlah. 

14. Obklady  

V 1.NP budou obklady v místnosti č. 108 – WC, kde bude keramický obklad do výše 1,5 m 
a v části sprchového koutu až do 2,0 m. V místnosti č. 104 – Kuchyň bude obklad mezi 
spodními a vrchními kuchyňskými skříňkami tj. ve výšce 900 – 1500 mm. V místnostech 
101 – Zádveří, 102 – Chodba, 106 – Technická místnost a 107 – Garáž bude keramický sokl 
vysoký 5 cm.  

Ve 2.NP budou obklady v místnostech č. 202 – WC, 203 a 207 – Koupelna. Obklad bude do 
výšky 1,5 m a v místě sprchového koutu do výšky 2,0 m.  

Veškeré obklady budou provedeny včetně rohových a přechodových lišt. Rozměry a barvy 
obkladů určí investor. 

15. Omítky 

Na vnitřní omítky bude použita suchá pytlovaná maltová směs PoroTherm Universal. Jedná 
se o jednovrstvou vápenocementovou omítku. Směs bude připravována podle pokynů 
výrobce. Tloušťka omítky bude 10 mm. Na styku různých materiálů bude omítka vyztužena 
perlinkou Vertex R117. 

Na fasádu bude použita tenkovrstvá omítka WEBER PAS zrnitosti 2 mm a světle okrové 
barvy. 

16. Podhledy 
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Podhledy budou v 2.NP. Budou tvořeny pozinkovanými profily, ke kterým budou 
připevněny sádrokartonové desky RIGIPS. Styky jednotlivých desek budou zatmeleny a 
přetáhnuty perlinkou podle pokynů výrobce. Styky se následně přebrousí. 

 

17. Malby a nátěry 

Vnitřní malby budou tvořeny disperzním, otěruvzdorným nátěrem HET KLASIK. Nátěr 
bude proveden ve dvou vrstvách a jeho barvu v jednotlivých místnostech určí investor. 

Na fasádu bude použita tenkovrstvá omítka WEBER PAS zrnitosti 2 mm a světle okrové 
barvy. 

18. Větrání 

Větrání bude zajištěno pomocí přirozeného větrání tzn. okny. Okna budou vybavena 
systémem mikroventilace. 

Odvětrání kanalizace bude vyvedeno nad střechu. 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, 

Popsáno v odstavci a) 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce, 

zatížení sněhem: II. oblast 1,0 kN/m2 

provozní zatížení: 1,5 kN/m2 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů, 

viz detaily č. D1 - D5 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby, 

Nevyskytují se. 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů, 

Nevyskytují se. 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, 

Před pokládáním tepelné izolace v podlahách bude provedena kontrola celistvosti 
hydroizolace a případně bude provedena její oprava. Kontrola bude provedena také u 
hydroizolační vrstvy ve skladbě střechy. 

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software,  

-  studijní opory FAST VUT v Brně 

- montážní návod TOPDEK 
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- technické listy DEK 

- technické listy PoroTherm 

- technické listy BEST 

- technické listy ISOVER 

- technické Ceresit 

- technické listy WEBER 

- ArchiCad 

- Teplo 

- Microsoft Word / Excel  

- ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov 

- ČSN 730600 – Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 

- ČSN 730601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 

- ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

- ČSN 731001 – Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

- ČSN 732400 – Betonové práce 

- ČSN 731901 – Navrhování střech 

- ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN 730532 – Ochrana proti hluku v budovách  

- Vyhláška 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby 

- Všechny platné normy, vyhlášky a předpisy 

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 

Žádné specifické požadavky na PD nejsou. 

 SO 02 Zpevněné plochy 

Jedná se o terasu a chodník k domu, které budou tvořeny betonovými dlaždicemi BEST. 
Dlaždice budou položeny do štěrkového lože a po stranách budou ohraničeny betonovými 
obrubníky BEST. 

Dále se jedná o příjezdovou cestu a odstavné stání. Na ně budou použity betonové 
zatravňovací dlaždice BEST, které budou také uloženy do štěrkového lože. 

Skladby zpevněných ploch viz ve skladbách podlah. 

 SO 03 Plynovodní přípojka 

Plyn je na pozemek přiveden z veřejného plynovodního řádu a je ukončen plynoměrem 
Gallus 2000 typu G4, který je ve zděném plynoměrném pilíři na hranici pozemku. 
Z plynoměrného pilíře bude plyn veden v trubce z HD PE DN 100, která bude vedena v 
zemi. Trubka bude uložena do pískového lože o tloušťce 100 mm a bude zasypána 300 mm 
písku. Nad trubku bude umístěna výstražná fólie a podél trubky bude položen signalizační 



 40 

vodič. Plynovod bude proveden podle ČSN EN 1775. Potrubí k místnosti č. 107 – Technická 
místnost. Zde bude vedeno průchodem ve zdi a napojeno na plynový kotel. V Domě bude 
plyn veden ocelovým závitovým potrubím. Před zahájením provozu musí být provedena 
kontrola těsnosti potrubí. 

 SO 04 Přípojka el. proudu 

Elektrická energie je přivedena na hranici pozemku, kde se nachází elektroměr. Od 
elektroměru bude elektrická energie přivedena do domu pomocí kabelu, který bude zakopán 
v hloubce 0,8 m a bude položen do pískového lože. Rozvodná skříň bude umístěna 
v místnosti č. 101 – Zádveří, kde bude v nice v obvodovém zdivu. Z rozvodné skříně bude 
elektroinstalace vedena v drážkách ve zdivu a bude zakryta omítkou. Na elektroinstalaci 
budou použity kabely CYKY. 

Návrh rozvodů elektroinstalace není součástí této projektové dokumentace a bude dodán 
odbornou firmou, která bude elektroinstalaci provádět. Firma také zajistí revizi 
elektroinstalace a zaručí, že veškerá elektroinstalace bude provedena podle platných norem a 
předpisů. 

 SO 05 Vodovodní přípojka 

Rodinný dům bude zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Na pozemek je 
přivedena přípojka a končí ve vodoměrné šachtě. Z vodoměrné šachty bude voda přivedena 
do objektu v trubce z PE DN 32x3 a dále bude rozvedena po objektu. Trubka bude uložena 
do pískového lože o tloušťce 100 mm a bude zasypána 300 mm písku. Nad trubku bude 
umístěna výstražná fólie a podél trubky bude položen signalizační vodič. 

 SO 06 Kanalizace 

Splašková voda bude svedena do veřejné kanalizace a bude na ni napojena v místě určeném 
správcem kanalizační sítě. Splašková kanalizace v 2.NP bude vedena v podlaze a dále 
vedena instalační šachtou do 1.NP. Z 1.NP bude splašková kanalizace vedena v zemině pod 
podlahami a půjde průchody v základech, které budou vytvořeny PVC trubkou o průměru 
200 mm. 

Na kanalizaci vedenou v zemi budou použity trubky z HDPE o průměru 150 mm. Trubky 
budou uloženy v pískovém loži, zasypány a označeny páskou aby nedošlo k porušení 
potrubí při případných zemních pracích. 

 SO 07 Zasakovací dešťové potrubí 

Dešťová voda bude svedena okapy, které budou na fasádě rodinného domu. Z okapů bude 
svedena do zasakovacího potrubí a část bude svedena do jímky na dešťovou vodu, která pak 
bude sloužit k zalévání. Jímka na dešťovou vodu bude mít přepad, který bude napojen na 
zasakovací potrubí.  

1.2.2 Výkresová část 

a) základy (plošné, hlubinné), 

viz výkres č. 2 - Základy 
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b) tvar monolitických betonových konstrukcí, 

viz výkres č. 2 – Základy a výkres č. 6 – Stropy. 

Výkres a návrh výztuže v monolitickém schodišti není součástí PD. 

c) výkres skladby – sestavy dílců montované betonové konstrukce, 

viz výkres č. 6 - Stropy 

d) výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod. 

viz výkres č. 7 – Výkres krovu 

1.2.3 Statické posouzení 

a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce, 

b) posouzení stability konstrukce, 

c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení, 

d) statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí 
dynamické namáhání.  

Statické posouzení není součástí projektové dokumentace. 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

1.3.1 Technická zpráva 

Viz samostatnou technickou zprávu požární bezpečnosti 

1.3.2 Výkresová část 

Viz výkresy požární bezpečnosti. 

1.4. Technika prostředí staveb  

a) Zařízení pro vytápění staveb, 

Rodinný dům bude vytápěn především plynovým závěsným kotlem JUNKERS 
CERAKLASS. Vytápění domu bude teplovodní a budou použita závěsná otopná tělesa 
RADIK TYP 21 (v koupelnách budou použita otopná tělesa KORALUX). K lokálnímu 
vytápění místností č. 105 a 106 – Obývací pokoj a kuchyň bude moci být použit i krb. 
Závěsný plynový kotel bude zároveň složit i k ohřevu TUV. Výpočet tepelných ztrát a výběr 
kotle není součástí projektové dokumentace a bude proveden dodavatelskou firmou.  

 

b) Zařízení pro ochlazování staveb, 

V objektu se nenachází žádné zařízení, které by sloužilo k jeho ochlazování. 

c) Zařízení vzduchotechniky, 

V objektu se nenachází zařízení vzduchotechniky. 
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d) Zařízení pro měření a regulaci, 

e) Zařízení zdravotně technických instalací, 

f) Plynová zařízení, 

Plyn je na pozemek přiveden z veřejného plynovodního řádu a je ukončen plynoměrem 
Gallus 2000 typu G4, který je ve zděném plynoměrném pilíři na hranici pozemku. 
Z plynoměrného pilíře bude plyn veden v trubce z HD PE DN 100, která bude vedena v 
zemi. Trubka bude uložena do pískového lože o tloušťce 100 mm a bude zasypána 300 mm 
písku. Nad trubku bude umístěna výstražná fólie a podél trubky bude položen signalizační 
vodič. 

V rodinném domě bude pouze plynový kotel JUNKERS CERAKLASS, který bude sloužit 
k vytápění a ohřevu TUV.  

g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů, 

h) Zařízení slaboproudé elektrotechniky. 

Dokládá se samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se na 

 

1.4.1 Technická zpráva 

Uvádějí se základní údaje podle jednotlivých druhů zařízení 

a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení 
na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; 
zdůvodňuje se volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody,  

Není součástí projektové dokumentace. 

b) kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance 
potřeby paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, 
čerpadel boilerů, výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu 
pracovních sil, zásady regulace a měření, požadavky na zajištění péče o 
životní prostředí, bezpečnost práce a požární ochranu, 

Není součástí projektové dokumentace. 

c) zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o 
jednotlivých vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, 
popis umístění spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na 
stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako strojoven 
chlazení, alokace venkovních zařízení chladicích systémů, předávacích stanic 
tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a regulačních stanic,  

V objektu se nenachází. 
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d) vzduchotechnické zařízení -  základní údaje (parametry venkovního a 
vnitřního prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného 
zařízení, výchozí podklady pro dimenzování zařízení), popis a funkce 
vzduchotechnických zařízení a jejich provoz, požadavky na energie a média 
(elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled navržených výkonů a bilance 
spotřeby energií, návrh ochrany zdraví, ochrany proti hluku a vibracím, 
řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob ochrany 
životního prostředí, zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu 
zařízení, 

V objektu se nenachází. 

e) zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, 
charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika 
provozu a prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a 
regulace, 

Jedná se především o zařízení na měření a regulaci teploty a měření spotřeby vody, plynu a 
elektrického proudu. Veškeré zařízení pro měření a regulaci budou dodána odbornými 
dodavateli, kteří budou zajišťovat jejich montáž. 

f) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství 
splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě 
technické infrastruktury),  

Není součástí projektové dokumentace. 

g) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového 
média, technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, 
údaje o fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o 
regulačním a měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na 
plynovod včetně umístění hlavního uzávěru plynu, popis technického řešení 
včetně schémat vedení rozvodu plynu v budově, 

Není součástí projektové dokumentace. 

h) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé 
prostory, energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, 
způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji 
o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro 
bleskosvody stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních 
uzemňovacích podmínek, 

Není součástí projektové dokumentace. 

i) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve 
smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení 
kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení, 

Návrh rozvodů elektroinstalace není součástí této projektové dokumentace a bude dodán 
odbornou firmou, která bude elektroinstalaci provádět. Firma také zajistí revizi 
elektroinstalace a zaručí, že veškerá elektroinstalace bude provedena podle platných norem a 
předpisů. 
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Rozvodná skříň bude umístěna v místnosti č. 101 – Zádveří, kde bude v nice v obvodovém 
zdivu. Z rozvodné skříně bude elektroinstalace vedena v drážkách ve zdivu a bude zakryta 
omítkou. Na elektroinstalaci budou použity kabely CYKY. 

j) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a 
nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, 
evakuační, požární) s jejich základními parametry. 

K překonávání jednotlivých poschodí slouží železobetonové monolitické schodiště. 
Podrobnější popis viz 1.2.1 – SO01 Rodinný dům. 

Výtahy se v rodinném domě nenachází. 

1.4.2 Výkresová část 

Není součástí projektové dokumentace. 

1.4.3 Výpočty 

Není součástí projektové dokumentace. 
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1.1.1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVIIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVIIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVIIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVI    

Název stavby: Rodinný dům 

Místo stavby: Litomyšl, č. pozemku 200/24 v katastrálním území Záhraď (685704) 

Investor: ing. Michal Flídr, Nedošín 130, Litomyšl 570 01 

Vlastník pozemku: ing. Michal Flídr, Nedošín 130, Litomyšl 570 01 

Sousední pozemky: 200/23, 200/25, 200/1, 200/28 

Způsob výstavby: Svépomocí 

Projektant: Tomáš Flídr, Nedošín 130, Litomyšl 570 01 

Charakter stavby: Novostavba 

2.2.2.2. ÚČEL POSOUZENÍÚČEL POSOUZENÍÚČEL POSOUZENÍÚČEL POSOUZENÍ    

Navržené konstrukce jsou posuzovány doporučenými a požadovanými hodnotami, které určuje ČSN 

73 0540-2. U konstrukcí se posuzuje především součinitel prostupu tepla U a nejnižší povrchová 

teplota konstrukcí. 

3.3.3.3. POUŽITÉ POUŽITÉ POUŽITÉ POUŽITÉ PODKLADYPODKLADYPODKLADYPODKLADY    

- Projektová dokumentace rodinného domu 

- Navržené skladby konstrukcí 

- Skripta a studijní opory FAST VUT v Brně 

- ČSN 73 0540-2 2011 

4.4.4.4. ÚDAJE O BUDOVĚÚDAJE O BUDOVĚÚDAJE O BUDOVĚÚDAJE O BUDOVĚ    

4.1.4.1.4.1.4.1. KLIMATICKÉ ÚDAJE A VNITŘNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTAKLIMATICKÉ ÚDAJE A VNITŘNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTAKLIMATICKÉ ÚDAJE A VNITŘNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTAKLIMATICKÉ ÚDAJE A VNITŘNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA    

Rodinný dům se nachází v městě Litomyšli v Pardubickém kraji (okres Svitavy). 

Vnější návrhová povrchová teplota θe= -15°C 

Vnější návrhová relativní vlhkost vzduchu φe = 85% 

Vnitřní návrhová povrchová teplota θe= 21°C 

Vnitřní návrhová relativní vlhkost vzduchu φe = 55% 

4.2.4.2.4.2.4.2. CHARAKTERISTIKA OCHLAZOVANÝCH KONSTRUKCÍ RDCHARAKTERISTIKA OCHLAZOVANÝCH KONSTRUKCÍ RDCHARAKTERISTIKA OCHLAZOVANÝCH KONSTRUKCÍ RDCHARAKTERISTIKA OCHLAZOVANÝCH KONSTRUKCÍ RD    

W01 – obvodová nosná stěna z bloků PoroTherm 30 Profi, stěna je zateplená tepelnou izolací ISOVER 

EPS GREYWALL tl. 100 mm. 

W02 – obvodová nosná stěna z bloků PoroTherm 24 Profi, stěna je zateplená tepelnou izolací ISOVER 

EPS GREYWALL tl. 100 mm. 

W03 – výklenky pod okny z bloků PoroTherm 19 Aku, stěna je zateplená tepelnou izolací ISOVER EPS 

GREYWALL tl. 100 mm. 

W05 – nadokenní překlad PoroTherm, překlad je zateplen tepelnou izolací ISOVER EPS GREYWALL tl. 

100 mm. 
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W06 – nadokenní překlad PoroTherm, překlad je zateplen tepelnou izolací ISOVER EPS GREYWALL tl. 

100 mm. 

W07 – ŽB ztužující věnec nad nosnou obvodovou stěnou, věnec je zateplen tepelnou izolací ISOVER 

EPS GREYWALL tl. 100 mm. 

W08 – ŽB ztužující věnec nad nosnou obvodovou stěnou, věnec je zateplen tepelnou izolací ISOVER 

EPS GREYWALL tl. 100 mm. 

W14 – stěny vikýře tvořené nosnou konstrukcí krovu, stěna je zateplena tepelnou izolací ISOVER EPS 

GREYWALL tl. 100 mm. 

W15 – obvodová nosná stěna z bloků PoroTherm 30 Profi, stěna je zateplená tepelnou izolací ISOVER 

EPS GREYWALL tl. 100 mm. 

F01 – Podlaha na terénu, skladba podlahy se skládá z podkladního betonu, HI, TI, roznášecí a 

vyrovnávací vrstvy a nášlapné vrstvy – tou je keramická dlažba 

F02 – Podlaha na terénu, skladba podlahy se skládá z podkladního betonu, HI, TI, roznášecí a 

vyrovnávací vrstvy a nášlapné vrstvy – tou jsou vinylové podlahové desky. 

F05 – Podlaha na terénu, skladba podlahy se skládá z podkladního betonu, HI, TI, roznášecí a 

vyrovnávací vrstvy a nášlapné vrstvy – tou je keramická dlažba 

R01 – Skladba střechy včetně šikmých podhledů v interiéru, střecha je tvořena hambálkovou 

soustavou s nadkrokevní tepelnou izolací. 

R02 – Skladba střechy včetně šikmých podhledů v interiéru, střecha je tvořena hambálkovou 

soustavou s nadkrokevní tepelnou izolací. 

R04 – plochá střecha nad garáží, střecha je tvořena stropy PoroTherm a spádovými klíny Bachl, které 

budou mít nejnižší tloušťku min. 50 mm. 

R05 – Vodorovné podhledy ve 2.NP, podhledy budou tvořeny sádrokartonovými deskami RIGIPS, 

které budou upevněny na nosném roštu. 

4.3.4.3.4.3.4.3. CHARAKTERISTIKA VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ RDCHARAKTERISTIKA VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ RDCHARAKTERISTIKA VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ RDCHARAKTERISTIKA VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ RD    

W11 – vnitřní nosná stěna z bloků PoroTherm 24 Profi, stěna bude z obou stran omítnuta 

jednovrstvou vápenocementovou omítkou PoroTherm UNI tl. 10 mm. 

W12 – dělící příčka z bloků PoroTherm 11,5 Profi, stěna bude z obou stran omítnuta jednovrstvou 

vápenocementovou omítkou PoroTherm UNI tl. 10 mm. 

W13 – dělící příčka z bloků PoroTherm 8 Profi, stěna bude z obou stran omítnuta jednovrstvou 

vápenocementovou omítkou PoroTherm UNI tl. 10 mm. 

W16 – nosná stěna oddělující garáž od rodinného domu, stěna je z bloků PoroTherm 30 Profi 

4.4.4.4.4.4.4.4. VÝPLNĚ OTVORŮVÝPLNĚ OTVORŮVÝPLNĚ OTVORŮVÝPLNĚ OTVORŮ    

Výplně okenních otvorů budou tvořeny plastovými okny s izolační dvojsklem. Budou použita plastová 

okna Vekra, která musí splňovat: 

Uf = 1,0 W/m2K – součinitel prostupu tepla rámem okna 

Ug = 1,0 W/m2K – součinitel prostupu tepla zasklením okna 
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Uw = 1,25 W/m2K – součinitel prostupu tepla oknem 

Výplně dveřních otvorů budou tvořeny plastovými dveřmi s izolační dvojsklem a šířkou křídla 70 mm. 

Budou použita plastová okna Vekra, která musí splňovat: 

Uf = 1,1 W/m2K – součinitel prostupu tepla rámem  

Ug = 1,0 W/m2K – součinitel prostupu tepla zasklením  

Uw = 1,20 W/m2K – součinitel prostupu tepla dveří 

 

Všechny skladby konstrukcí jsou podrobně popsány ve složce C ve skladbách konstrukcí, kde jsou 

také vypočítány součinitele prostupu tepla U. 

 

5.5.5.5. VÝPOČET NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTA A TEPLOTNÍHO FAKTORUVÝPOČET NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTA A TEPLOTNÍHO FAKTORUVÝPOČET NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTA A TEPLOTNÍHO FAKTORUVÝPOČET NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTA A TEPLOTNÍHO FAKTORU    

nejnižší povrchová teplota θsi 

nejnižší teplotní faktor fRsi > fRsi,N 

Rsi = 0,25 

• STĚNA W01 

U = 0,20 W/m2K; R = 4,998 m2K/W; Ѳai = 21°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,20 * 0,25) = 0,95 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 21 – (1 – 0,95) * ((21 – (-15)) = 19,2°C 

• STĚNA W02 (PRO VNITŘNÍ TEPLOTU 5°C) 

U = 0,24 W/m2K; R = 4,177 m2K/W; Ѳai = 5°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,24 * 0,25) = 0,94 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 5 – (1 – 0,94) * ((5 – (-15)) = 3,8°C 

• STĚNA W03 

U = 0,26 W/m2K; R = 3,914 m2K/W; Ѳai = 21°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,26 * 0,25) = 0,935 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 21 – (1 – 0,935) * ((21 – (-15)) = 18,66°C 

• STĚNA W05 

U = 0,24 W/m2K; R = 4,172 m2K/W; Ѳai = 21°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,24 * 0,25) = 0,94 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 21 – (1 – 0,94) * ((21 – (-15)) = 18,84°C 

• STĚNA W05 (PRO VNITŘNÍ TEPLOTU 15°C) 
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U = 0,24 W/m2K; R = 4,172 m2K/W; Ѳai = 15°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,24 * 0,25) = 0,94 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 15 – (1 – 0,94) * ((15 – (-15)) = 13,2°C 

• STĚNA W06 (PRO VNITŘNÍ TEPLOTU 5°C) 

U = 0,23 W/m2K; R = 4,457 m2K/W; Ѳai = 5°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,23 * 0,25) = 0,9425 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 5 – (1 – 0,9425) * ((5 – (-15)) = 3,85°C 

• STĚNA W07 

U = 0,27 W/m2K; R = 3,773 m2K/W; Ѳai = 21°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,27 * 0,25) = 0,9325 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 21 – (1 – 0,9325) * ((21 – (-15)) = 18,57°C 

• STĚNA W07 (PRO VNITŘNÍ TEPLOTU 15°C) 

U = 0,27 W/m2K; R = 3,773 m2K/W; Ѳai = 15°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,27 * 0,25) = 0,9325 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 15 – (1 – 0,9325) * ((15 – (-15)) = 12,98°C 

• STĚNA W08 (PRO VNITŘNÍ TEPLOTU 5°C) 

U = 0,27 W/m2K; R = 3,773 m2K/W; Ѳai = 5°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,27 * 0,25) = 0,9325 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 5 – (1 – 0,9325) * ((5 – (-15)) = 3,65°C 

• STĚNA W14 

U = 0,12 W/m2K; R = 8,470 m2K/W; Ѳai = 21°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,12 * 0,25) = 0,97 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 21 – (1 – 0,97) * ((21 – (-15)) = 19,92°C 

• STĚNA W15 

U = 0,17 W/m2K; R = 5,998 m2K/W; Ѳai = 21°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,17 * 0,25) = 0,9575 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 21 – (1 – 0,9575) * ((21 – (-15)) = 19,47°C 

• PODLAHA F01 

U = 0,26 W/m2K; R = 3,835 m2K/W; Ѳai = 21°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,26 * 0,25) = 0,935 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 21 – (1 – 0,935) * ((21 – (-15)) = 18,66°C 
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• PODLAHA F01 (PRO VNITŘNÍ TEPLOTU 15°C) 

U = 0,26 W/m2K; R = 3,835 m2K/W; Ѳai = 15°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,26 * 0,25) = 0,935 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 15 – (1 – 0,935) * ((15 – (-15)) = 13,05°C 

• PODLAHA F02 

U = 0,25 W/m2K; R = 3,935 m2K/W; Ѳai = 21°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,25 * 0,25) = 0,9375 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 21 – (1 – 0,9375) * ((21 – (-15)) = 18,75°C 

• PODLAHA F05 (PRO VNITŘNÍ 5°C) 

U = 0,31 W/m2K; R = 3,276 m2K/W; Ѳai = 5°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,31 * 0,25) = 0,9225 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 5 – (1 – 0,9225) * ((5 – (-15)) = 3,45°C 

• STŘECHA R01 

U = 0,24 W/m2K; R = 4,114 m2K/W; Ѳai = 21°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,21 * 0,25) = 0,9475 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 21 – (1 – 0,9475) * ((21 – (-15)) = 19,11°C 

• STŘECHA R02 

U = 0,24 W/m2K; R = 4,114 m2K/W; Ѳai = 21°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,21 * 0,25) = 0,9475 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 21 – (1 – 0,9475) * ((21 – (-15)) = 19,11°C 

• STŘECHA R04 (PRO VNITŘNÍ 5°C) 

U = 0,58 W/m2K; R = 1,731 m2K/W; Ѳai = 5°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,58 * 0,25) = 0,855 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 5 – (1 – 0,855) * ((5 – (-15)) = 2,1°C 

• STŘECHA R05 (PRO VNITŘNÍ 5°C) 

U = 0,21 W/m2K; R = 4,762 m2K/W; Ѳai = 5°C; Ѳe = - 15°C; Rsi = 0,25 m2K/W 

fRsi = 1 – (Ux * Rsi) = 1 – (0,21 * 0,25) = 0,9475 

Ѳsi = Ѳai – ( 1- fRsi) * (Ѳai - Ѳe) = 5 – (1 – 0,9475) * ((5 – (-15)) = 3,95°C 
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• VZTAH PRO VÝPOČET NORMOVÉHO TEPLOTNÍHO FAKTORU 

����,� = 1 − 237,3 + 2,1 × ���
��� − ��

· 1
1,1 − 17,269/ln � ����,���

 

 

• POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ S POŽADOVANÝMI HODNOTAMI 

OCHLAZOVANÁ 
KONSTRUKCE 

VYPOČÍTANÁ 
HODNOTA 

TEPLOTNÍHO 
FAKTORU fRsi 

POŽADOVANÁ 
HODNOTA 

TEPLOTNÍHO 
FAKTORU fRsi,N 

HODNOCENÍ 

STĚNA W01 0,95 0,794 VYHOVUJE 
STĚNA W02 (5°C) 0,94 0,673 VYHOVUJE 
STĚNA W03 0,935 0,794 VYHOVUJE 
STĚNA W05 0,94 0,794 VYHOVUJE 
STĚNA W05 (15°C) 0,94 0,763 VYHOVUJE 
STĚNA W06 (5°C) 0,9425 0,673 VYHOVUJE 
STĚNA W07 0,9325 0,794 VYHOVUJE 
STĚNA W07 (15°) 0,9325 0,763 VYHOVUJE 
STĚNA W08 (5°C) 0,9325 0,673 VYHOVUJE 
STĚNA W14 0,97 0,794 VYHOVUJE 
STĚNA W15 0,9575 0,794 VYHOVUJE 
PODLAHA F01  0,935 0,794 VYHOVUJE 
PODLAHA F01 (15°C) 0,9375 0,763 VYHOVUJE 
PODLAHA F02 0,9375 0,794 VYHOVUJE 
PODLAHA F05 (5°C) 0,9225 0,673 VYHOVUJE 
STŘECHA R01 0,9475 0,794 VYHOVUJE 
STŘECHA R02 0,9475 0,794 VYHOVUJE 
STŘECHA R04 (5°) 0,855 0,673 VYHOVUJE 
STŘECHA R05 (5°) 0,9475 0,673 VYHOVUJE 

 

Závěr: Všechny ochlazované konstrukce vyhovují na požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2. 
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• POROVNÁNÍ SOUČINITELŮ PROSTUPU TEPLA JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ S POŽADOVANÝMI 

HODNOTAMI 

OCHLAZOVANÁ 
KONSTRUKCE 

VYPOČÍTANÁ HODNOTA 
SOUČINTELE PROSTUPU 

TEPLA 
U (W/m2K) 

POŽADOVANÁ 
(DOPORUČENÁ) 

HODNOTA SOUČINTELE 
PROSTUPU TEPLA 

U (W/m2K) 

HODNOCENÍ 

STĚNA W01 0,20 0,30 (0,25) VYHOVUJE 
STĚNA W02 0,24 0,75 (0,50) VYHOVUJE 
STĚNA W03 0,26 0,30 (0,25) VYHOVUJE 
STĚNA W05 0,24 0,30 (0,25) VYHOVUJE 
STĚNA W06 0,23 0,75 (0,50) VYHOVUJE 
STĚNA W07 0,27 0,30 (0,25) VYHOVUJE 
STĚNA W08 0,27 0,30 (0,25) VYHOVUJE 
STĚNA W14 0,12 0,30 (0,20) VYHOVUJE 
STĚNA W15 0,17 0,30 (0,25) VYHOVUJE 
PODLAHA F01 0,26 0,45 (0,30) VYHOVUJE 
PODLAHA F02 0,25 0,45 (0,30) VYHOVUJE 
PODLAHA F05 0,31 0,85 (0,60) VYHOVUJE 
STŘECHA R01 0,24 0,24 (0,16) VYHOVUJE 
STŘECHA R02 0,24 0,24 (0,16) VYHOVUJE 
STŘECHA R04 0,58 0,75 (0,50) VYHOVUJE 
STŘECHA R05 0,21 0,24 (0,16) VYHOVUJE 

 

Závěr: Všechny ochlazované konstrukce vyhovují na požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2. 

 

• POROVNÁNÍ SOUČINITELŮ PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCÍ MEZI MÍSTNOSTMI S ROZDÍLNÝMI 

TEPLOTAMI S POŽADOVANÝMI HODNOTAMI 

OCHLAZOVANÁ 
KONSTRUKCE 

VYPOČÍTANÁ HODNOTA 
SOUČINTELE PROSTUPU 

TEPLA 
U (W/m2K) 

POŽADOVANÁ 
(DOPORUČENÁ) 

HODNOTA SOUČINTELE 
PROSTUPU TEPLA 

U (W/m2K) 

HODNOCENÍ 

STĚNA W11 0,88 2,70 (1,80) VYHOVUJE 
STĚNA W12 1,37 2,70 (1,80) VYHOVUJE 
STĚNA W13 1,65 2,70 (1,80) VYHOVUJE 
STĚNA W16 0,52 0,75 (0,50) VYHOVUJE 

 

Závěr: Všechny konstrukce mezi místnostmi s rozdílnými teplotami vyhovují na požadované hodnoty 

dle ČSN 73 0540-2. 

 

  



 9 

6.6.6.6. VÝPOČET NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY VVÝPOČET NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY VVÝPOČET NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY VVÝPOČET NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY V    KOUTECHKOUTECHKOUTECHKOUTECH    

Kout A: - kouty v obývacím pokoji, pracovně a kuchyni. Jedná se o kouty ve styku stěn W01 a o kouty 

ve styku steny W01 a podlahy F02, v místnostech je návrhová teplota 21°C. 

¨ 

• VSTUPNÍ HODNOTY 

U1 = 0,2 W/m2K  R1 = 4,998 m2K/W 

U2 = 0,2 W/m2K  R2 = 4,998 m2K/W 

• PODMÍNKY POUŽITÍ VÝPOČTU 

0,8˂ !"
!#

˂1,25  

0,8 ˂ 1,0 ˂ 1,25   => VYHOVUJE 

• VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO POMĚRNÉHO POČETNÍHO ROZDÍLU 

%��� = 1,05 · (!" · '��()*,+, 

%��� = 1,05 · (0,2 · 0,25)*,+, = 0,133 

θai = 21°C θe = -15°C 

θsi = θai - ξRsi (θai – θe) 

θsi = 21 – 0,133 (21- (-15)) = 16,212 °C 

����- = ��� − ��
��� − ��

= 16,212 − (−15)
21 − (−15) = 0,867 

fRsiN = 0,794 

0,867 > 0,794  => VYHOVUJE 

 

 

 

• VSTUPNÍ HODNOTY 

U1 = 0,2 W/m2K  R1 = 4,998 m2K/W 

U2 = 0,25 W/m2K R2 = 3,935 m2K/W 

• PODMÍNKY POUŽITÍ VÝPOČTU 

0,8˂ !"
!#

˂1,25  

0,8 = 0,8 ˂ 1,25   => VYHOVUJE 
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• VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO POMĚRNÉHO POČETNÍHO ROZDÍLU 

%��� = 1,05 · (!" · '��()*,+, 

%��� = 1,05 · (0,2 · 0,25)*,+, = 0,133 

θai = 21°C θe = -15°C 

θsi = θai - ξRsi (θai – θe) 

θsi = 21 – 0,133 (21- (-15)) = 16,212 °C 

����- = ��� − ��
��� − ��

= 16,212 − (−15)
21 − (−15) = 0,867 

fRsiN = 0,794 

0,867 > 0,794  => VYHOVUJE 

 

Kout B: - kouty v garáži. Jedná se o kouty ve styku stěn W02 a o kouty ve styku steny W02 a podlahy 

F05, v místnostech je návrhová teplota 5°C. 

 

• VSTUPNÍ HODNOTY 

U1 = 0,24 W/m2K R1 = 4,167 m2K/W 

U2 = 0,24 W/m2K R2 = 4,167 m2K/W 

• PODMÍNKY POUŽITÍ VÝPOČTU 

0,8˂ !"
!#

˂1,25  

0,8 ˂ 1,0 ˂ 1,25   => VYHOVUJE 

• VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO POMĚRNÉHO POČETNÍHO ROZDÍLU 

%��� = 1,05 · (!" · '��()*,+, 

%��� = 1,05 · (0,24 · 0,25)*,+, = 0,151 

θai = 5°C θe = -15°C 

θsi = θai - ξRsi (θai – θe) 

θsi = 5 – 0,151 (5 - (-15)) = 1,98 °C 

����- = ��� − ��
��� − ��

= 1,98 − (−15)
5 − (−15) = 0,849 

fRsiN = 0,673 

0,849 > 0,673  => VYHOVUJE 
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• VSTUPNÍ HODNOTY 

U1 = 0,24 W/m2K R1 = 4,167 m2K/W 

U2 = 0,31 W/m2K R2 = 3,276 m2K/W 

• PODMÍNKY POUŽITÍ VÝPOČTU 

0,8˂ !"
!#

˂1,25  

0,8 = 0,8 ˂ 1,25   => VYHOVUJE 

• VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO POMĚRNÉHO POČETNÍHO ROZDÍLU 

%��� = 1,05 · (!" · '��()*,+, 

%��� = 1,05 · (0,24 · 0,25)*,+, = 0,151 

θai = 5°C θe = -15°C 

θsi = θai - ξRsi (θai – θe) 

θsi = 5 – 0,151 (5 - (-15)) = 1,98 °C 

����- = ��� − ��
��� − ��

= 1,98 − (−15)
5 − (−15) = 0,849 

fRsiN = 0,673 

0,849 > 0,673  => VYHOVUJE 
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a)a)a)a) popis a umístění stavby a jejích objektů,popis a umístění stavby a jejích objektů,popis a umístění stavby a jejích objektů,popis a umístění stavby a jejích objektů,    

Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s přistavěnou garáží. Hlavní vstup do RD je ze severní strany a 

vede do místnosti č. 101 Zádveří. Zádveří a chodba tvoří únikovou cestu z objektu. Dále je samostatný 

vstup do garáže, do technické místnosti a z obývacího pokoje je vstup na terasu. 

RD bude vyzděn z cihelných bloků PoroTherm na tenkovrstvou maltu. Obvodové nosné zdi budou mít 

tloušťku 300 mm a budou z bloků PoroTherm 30 PROFI. Obvodové nosné zdi v garáži a vnitřní nosné 

zdi budou z bloků PoroTherm 24 PROFI. Vnitřní dělící příčky budou vyzděny z PoroTherm 12,5 PROFI. 

Ze systému PoroTherm bude i stropní konstrukce, která bude ze stropních POT nosníků a vložek 

MIAKO a následně budou stropy zmonolitněny betonovou zálivkou. Nosná konstrukce střechy bude 

tvořena dřevěným krovem, který bude tvořen hambálkovou soustavou. Zateplení střechy bude 

nadkrokevní pomocí tepelně izolačních desek TOPDEK 022 PIR. Jako krytina budou použity betonové 

střešní tašky Bramac. 

V 1.NP se nacházejí následující místnosti č.: 

101 Zádveří 

102 Chodba 

103 Pracovna 

104 Kuchyň 

105 Obývací pokoj 

106 Technická místnost 

107 Garáž 

108 WC 

Ve 2.NP se nacházejí místnosti č.: 

201 Chodba 

202 WC 

203 Koupelna 

204 Ložnice 

205 Dětský pokoj 

206 Dětský pokoj 

207 Koupelna 

b)b)b)b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,    

Rodinný dům s garáží tvoří jeden požární úsek, který je označen N01.1/N1-II (garáž bude pouze pro 

jedno auto a proto nemusí být samostatný požární úsek).  

c)c)c)c) stanovení stupně požární bezpečnosti,stanovení stupně požární bezpečnosti,stanovení stupně požární bezpečnosti,stanovení stupně požární bezpečnosti,    

Rodinný dům je zařazen do skupiny OB1 podle ČSN 73 0833 => II. SPB. 



d)d)d)d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí,stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí,stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí,stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí,    

II. SPB – 1.NP 

Položka Konstrukce Požadavek Skutečnost Hodnocení 
1 Obvodové stěny PoroTherm 

tl. 300 mm 
REW 30 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

 Stropy PoroTherm R 15 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 
 Vnitřní nosná stěna 

PoroTherm tl. 240 mm 
R 30 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

II. SPB – 2.NP 

Položka Konstrukce Požadavek Skutečnost Hodnocení 
1 Obvodové stěny PoroTherm 

tl. 300 mm 
REW 30 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

 Vnitřní nosná stěna 
PoroTherm tl. 240 mm 

R 30 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

 Zavěšené podhledy RE 15 DP R 30 DP1 Vyhovuje 
Na nenosné vnitřní konstrukce nejsou kladeny žádné požadavky. 

Požární uzávěry se v objektu nenachází – RD tvoří jeden požární úsek. 

Nosná konstrukce střechy – podle ČSN 73 0802 nemusí vykazovat požární odolnost, pokud se jedná o 

nosnou konstrukci střechy v objektu OB1 a pod touto střechou jsou podlaží o zastavěné ploše do 200 

m2 => VYHOVUJE 

Požární pásy nejsou vyžadovány u objektů OB1. 

e)e)e)e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů,evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů,evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů,evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů,    

ČSN 73 0833 stanovuje, že pro evakuaci osob postačuje nechráněná úniková cesta (min. šířky 0,9 m a 

min. šířky dveří 0,8 m). 

V RD je nechráněná úniková cesta (NÚC), která je tvořena chodbou a zádveřím. V RD se nenacházejí 

žádné požární výtahy. 

Šířka křídla vstupních dveří dle PD je 0,9 m., šířka dveří do technické místnosti a do obývacího pokoje 

je 0,8 m. Šířka dveří v NÚC je 0,8 m. => VYHOVUJE 

Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je 1,1 m. => VYHOVUJE 

Délka únikových cest se podle ČSN neposuzuje. 

Otevírání dveří v NÚC musí být po směru úniku. 

f)f)f)f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností,vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností,vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností,vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností,    

Jižní fasáda: 

Požárně otevřená plocha: Spo = 9,19 m2 

Vymezená požární plocha Sp = hu · l = 25,44 m2 

Výška hu = 2,75 m 

Délka l = 9,25 m 

Výpočtové požární zatížení pv = 46,06 kg/m2 



Procento požárně otevřených ploch po = 
���

��
· 100 

po = 36,12% dle ČSN 730802 tab. F.1 => d1 = 3,15 m. 

Severní fasáda: 

Levá část: 

Požárně otevřená plocha: Spo = 1,5 m2 

Vymezená požární plocha Sp = hu · l = 2,85 m2 

Výška hu = 0,75 m 

Délka l = 3,8 m 

Výpočtové požární zatížení pv = 46,06 kg/m2 

Procento požárně otevřených ploch po = 
���

��
· 100 

po = 52,63% dle ČSN 730802 tab. F.1 => d1 = 2,81 m. 

Pravá část: 

Požárně otevřená plocha: Spo = 3,49 m2 

Vymezená požární plocha Sp = hu · l = 4,13 m2 

Výška hu = 2,75 m 

Délka l = 1,5 m 

Výpočtové požární zatížení pv = 46,06 kg/m2 

Procento požárně otevřených ploch po = 
���

��
· 100 

po = 84,68% dle ČSN 730802 tab. F.1 => d1 = 3,94 m. 

 

Východní fasáda: 

Požárně otevřená plocha: Spo = 6,88 m2 

Vymezená požární plocha Sp = hu · l = 11 m2 

Výška hu = 2,75 m 

Délka l = 4 m 

Výpočtové požární zatížení pv = 46,06 kg/m2 

Procento požárně otevřených ploch po = 
���

��
· 100 

po = 62,55% dle ČSN 730802 tab. F.1 => d1 = 3,3 m. 

Západní fasáda: 

Pravá část: 



Požárně otevřená plocha: Spo = 6,13 m2 

Vymezená požární plocha Sp = hu · l = 8,75 m2 

Výška hu = 1,75 m 

Délka l = 5 m 

Výpočtové požární zatížení pv = 46,06 kg/m2 

Procento požárně otevřených ploch po = 
���

��
· 100 

po = 70,00% dle ČSN 730802 tab. F.1 => d1 = 4,7 m. 

Levá část: 

Požárně otevřená plocha: Spo = 5,88 m2 

Vymezená požární plocha Sp = hu · l = 6,88 m2 

Výška hu = 2,75 m 

Délka l = 2,5 m 

Výpočtové požární zatížení pv = 46,06 kg/m2 

Procento požárně otevřených ploch po = 
���

��
· 100 

po = 85,47% dle ČSN 730802 tab. F.1 => d1 = 3,95 m. 

g)g)g)g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami,způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami,způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami,způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami,    

Rodinný dům bude zabezpečen hasební vodou z vnějšího odběrného místa, které se nachází v ulici 

Osevní. Odběrné místo je zde tvořeno nadzemním hydrantem. 

V RD nebude vnitřní odběrné místo pro požární vodu. 

Rodinný dům je vzdálen do 200 m od hydrantu a splňuje tím podmínku normy ČSN 730873. Hydranty 

mezi sebou jsou vzdáleny do 400 m. 

Požadavky na příjezdovou cestu dle ČSN 73 0833: 

Ke každé budově nebo souvislé skupině budov skupiny OB1 musí vést přístupová komunikace 

(alespoň zpevněná pozemní komunikace) se šířkou jízdního pruhu nejméně 3,0 m a končící nejvýše 

50 m od posuzovaného objektu. 

Tento požadavek je splněn. 

h)h)h)h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů,stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů,stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů,stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů,    

Podle normy ČSN 73 0833 musí rodinný dům (objekt skupiny OB1) být vybaven nejméně jedním 

hasicím přístrojem s hasící schopností nejméně 34A a pokud je součástí požárního úseku rodinného 

domu i jednotlivá garáž skupiny 1 doporučuje se instalovat další přenosný hasicí přístroj 34A popř. 

183B i v tomto (nebo u tohoto) prostoru garáže. 



i)i)i)i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárposouzení požadavků na zabezpečení stavby požárposouzení požadavků na zabezpečení stavby požárposouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,ně bezpečnostními zařízeními,ně bezpečnostními zařízeními,ně bezpečnostními zařízeními,    

Dle ČSN 73 0833 kapitola 4.6 musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce a 

signalizací. Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z každé obtné buňky (z každého 

bytu) a u rodinných domů s více než jednou obytnou buňkou musí být toto zařízení v nejvyšším místě 

společné chodby (schodiště), nebo v jiném prostoru NÚC. U obytných buněk s podlahovou plochou 

přes 150 m2 musí být autonomní detekce a signalizace v další vhodné části bytu (např. poblíž kuchyně 

a obývacího pokoje). Autonomní detekce se doporučuje také v garáži a to zejména jde-li o více vozů, 

nebo tvoří-li garáž samostatný požární úsek apod. 

j)j)j)j) zhodnocení technických zařízení stavby,zhodnocení technických zařízení stavby,zhodnocení technických zařízení stavby,zhodnocení technických zařízení stavby,    

Při dodržení všech uvedených požadavků, norem a předpisů, navržený objekt splňuje veškeré 

podmínky pro předejití požáru a případnou likvidaci požáru.  

k)k)k)k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce.stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce.stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce.stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce.    

Ke zdárnému požárnímu zásahu je potřeba dodržet výše uvedené požadavky především na velikost a 

vzdálenost přístupové cesty a vnějšího hydrantu. Dále je potřeba dodržet počet a umístění hasicích 

přístrojů a nezmenšovat prostor nechráněné únikové cesty. 
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1 Úvod 

Pro svoji seminární práci jsem si vybral téma hydroizolace. Myslím si, že správný návrh a provedení 

hydroizolace je jeden z hlavních kroků pro bezproblémové užívání jakékoliv stavby. Správně 

provedená hydroizolace výrazně prodlužuje životnost stavby (po statické ale třeba i estetické 

stránce), protože chrání konstrukce proti zatékání a vsakování vody ve všech skupenstvích. 

Hydroizolace musí stavbu ochránit proti všem vlivům a musí být funkční po celou dobu životnosti 

stavby, protože je po zabudování těžce přístupná. Opravy jsou u hydroizolací často nemožné. (1) 

2 Hydrofyzikální zatížení staveb 

Na stavby působí voda ve všech skupenstvích a největší problémy může působit atmosférická, 

povrchová, podpovrchová a provozní voda. 

Voda atmosférická a povrchová působí na nadzemní části stavby (střecha, obvodové stěny…), do 

atmosférické vody patří voda srážková a vlhkost ovzduší. Voda povrchová může být voda stékající po 

povrchu terénu a voda v tocích a nádržích 

Voda podpovrchová působí na spodní část stavby (základy, suterénní podlaží…), podpovrchová voda 

je zemní vlhkost, voda gravitační nebo podpovrchová voda. 

Voda technická působí na konstrukce stavby zpravidla z vnitřní strany budovy a je to vlhkost vzduchu 

výrazně ovlivněná provozem, voda zkondenzovaná na povrchu nebo uvnitř konstrukcí, voda stékající 

po vnitřních a vnějších površích konstrukcí a voda v bazénech. 

Voda se může rozlišovat bez ohledu na její původ na vlhkost, vodu stékající po povrchu konstrukcí 

nebo prosakující póry vlivem gravitace a vodu působící hydrostatickým tlakem. 

3 Hydroizolační principy 

Při řešení koncepce hydroizolace spodní stavby je nutno zvážit možnost využití nepřímých 

hydroizolačních principů. Mezi nepřímé hydroizolační principy patří koncepční, konstrukční, 

dispoziční, technické nebo jiné úpravy, které snižují hydrofyzikální namáhání spodní stavby. 

Patří sem: 

- Výběr vhodného staveniště – pokud je to možné, tak upřednostníme staveniště bez výskytu 

podzemní vody nebo s maximální hladinou podzemní vody v dostatečné hloubce pod úrovní 

základové spáry. Navíc s únosnou základovou půdou. 

- Výškové osazení objektu – místo založení objektu pod úrovní hladiny podzemní vody 

osadíme objekt výškově tak, aby byla základová spára v dostatečné úrovni nad hladinou 

podzemní vody (pokud je to možné). 

- Trvalé odvodnění základové spáry – tímto způsobem se poměrně jednoduše změní velikost 

hydrofyzikálního namáhání. 

- Osazení objektu do svahu se zářezem do terénu a s trvalým odvodněním základové spáry – 

tímto se sníží nebo úplně odpadne (podle výškových poměrů při osazení objektu do terénu) 

jak statické namáhání obvodových stěn zemním tlakem, ale také namáhání hydrostatickým 

tlakem podzemní vody. 

- Průběh teplot v konstrukci – zamezení kondenzace vodních par v konstrukcích nebo na jejich 

površích. 
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Mezi přímé principy patří: 

- Hydrofobizace 

- Injektáž nebo infúze 

- Vzduchové vrstvy 

- Hydroakumulační efekt konstrukce 

- Elektrokinetické metody nebo tvarové řešení styků konstrukce a způsob jejich těsnění 

 

4 Druhy hydroizolací 

Hydroizolace se dají dělit také podle toho, zda je konstrukci potřeba chránit před vodou kapalnou, 

vodní párou nebo popřípadě obou. Podle technologie provádění izolace (hlavně hydroizolace spodní 

stavby) dělíme na: 

1 Povlakové 

2 Bezpovlakové 

3 Dodatečné vkládané izolace 

4 Přírodní izolační systémy 

4.1 Povlakové izolace 
Povlakové izolace se dále dělí na: 

 - asfaltové pásy 

 - fólie (polymerové, pryžové fólie…) 

 

4.1.1 Asfaltové izolační pásy 
V současné době se používají hydroizolační živičné pásy. Nejčastěji se používají pásy s vložkou, která 

má zajistit vyšší pevnost a odolnost proti trhlinám. 

Izolační pásy se skládají z nosné vložky a ochranných krycích vrstev – horní a spodní. Základní 

asfaltové pásy jsou typu A, R, S, jednotlivé typy se liší nosnou vložkou, tloušťkou krycí vrstvy a 

použitím. 

Asfaltové pásy typu A – mají nosnou vložku (z papírové lepenky, z hadrové lepenky nebo ze skelné 

rohože) impregnovanou asfaltem. Nemají žádnou krycí vrstvu. Celková tloušťka je do 1 mm. Pro 

hydroizolace spodní stavby jsou nevhodné. Používají se jako pomocná hydroizolace (např. dočasná 

ochrana tepelně izolační vrstvy před vlhkostí obsaženou v další vrstvě prováděné mokrým procesem 

– betonová mazanina apod.), separační vrstva atd. K podkladu se připevňují a vzájemně se spojují 

pomocí asfaltových nátěrů. 

Asfaltové pásy typu R – mají krycí asfaltové vrstvy do tl. 1 mm. Jejich celková tloušťka je do 2,5 mm. 

Pro hydroizolace spodní stavby jsou nevhodné. Používají se jako separační vrstvy. K podkladu se 

připevňují a vzájemně se spojují pomocí asfaltových nátěrů. 

Asfaltové pásy typu S – mají tloušťku krycích asfaltových vrstev nad 1 mm. Celková tloušťka je od 3,0 

– 5,0 mm, případně i nad 5,0 mm. Vyrábějí se jako pásy natavitelné – k podkladu se připevňují a 

vzájemně se mezi sebou spojují natavením plamenem, popř. horkým vzduchem. 
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Asfaltové pásy se dělí podle způsobu výroby na: 

- Pásy z oxidovaného asfaltu – jsou natavitelné, mají nízký bod měknutí a malou životnost a 

nejsou odolné proti UV záření 

- Pásy z modifikovaného asfaltu – přidáním modifikátoru se zlepšují technické vlastnosti jako 

jsou životnost a odolnost proti UV záření. Používají se převážně dva typy, pásy APP-ataktický 

polypropylen a SBS-styrén butadien styrén. 

U hydroizolace, která je tvořena asfaltovými pásy upřednostňujeme modifikované asfaltové pásy 

před oxidovanými. Z modifikovaných asfaltových pásů upřednostňujeme modifikaci SBS před APP. To 

proto, že modifikace APP má plastický charakter chování a menší odolnost proti stárnutí. Asfaltové 

pásy modifikace SBS mají elastický charakter chování a to znamená, že jsou schopny eliminovat 

případné pohyby podkladu.  

V dnešní době je zvýšený zájem o elastomerové bitumenové pásy díky mechanickým vlastnostem 

živičných pásů (elasticita směsi, odolnost proti průrazu, pevnost proti protržení apod.) a také výhod 

spočívajících v možnosti živičné hydroizolace plnoplošně natavovat na podklad.  

Pro hydroizolace spodních staveb se zásadně používají asfaltové pásy typu S s vložkami kovovými, 

z polyesterových rohoží a z tkanin a modifikované pásy APP a SBS. Pro hydroizolaci střech se používají 

modifikované pásy APP nebo SBS a pokud je použita povlaková krytina můžou se použít asfaltové 

pásy s břidličným posypem.   

Modifikace APP – do asfaltu se přidává ataktický polypropylen. Modifikace byla vyvinuta roku 1962 

v Itálii. Pásy mají plastickou deformaci – po protažení nemají téměř žádný vratný efekt do původního 

tvaru – pásy plastomerové. Dále mají nižší tangenciální pevnost ve spojích při stárnutí, proto se nesmí 

mechanicky kotvit k podkladu. Modifikace APP je levnější než SBS a má větší tuhost pásů. Pásy jsou 

odolné proti UV záření a mají delší životnost než pásy z oxidovaných asfaltů. 

Modifikace SBS – do asfaltu se přidává kaučuk (styren – butadien – styren). Modifikace byla vyvinuta 

v roce 1969 ve Francii. Pásy mají lepší zpracování za nízkých teplot a větší kompatibilitu kombinací 

s klasickými pásy z oxidovaného asfaltu. Nejsou odolné proti UV záření, a proto vyžadují povrchovou 

úpravu. U pásů s vhodným typem nosné vložky je možnost mechanického kotvení k podkladu. 

Přehled asfaltových hydroizolačních pásů je v následují tabulce. 
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Asfaltové pásy Ozn. Vlastnosti, použitelnost 

bez krycí vrstvy A Vlastnosti podle výrobce. Hadrová nebo papírová lepenka 
prosycená asfaltovou hmotou. Pás nemá krycí vrstvu. Použití 
jako výztužné vložky povlakových hydroizolací, vlepované do 
asfaltových hmot zpracovaných za horka, pomocná hydroizolace 
a separační vrstva.  

s krycí vrstvou R Vlastnosti podle výrobce. Použití jako výztužné vložky 
povlakových hydroizolací vlepované do asfaltových hmot 
zpracovatelných za horka, popř. použitelné samostatně, 
separační vrstva. Krycí vrstva oboustranně impregnovaná 
asfaltem, tl. do 1 mm, celková tl. 2,5 mm. 

natavitelné S Vlastnosti podle výrobce. Vložka pásu tvořena skelnými / 
polyesterovými rohožemi, kovovými vložkami (hliník, měď) nebo 
plastovými vložkami. Tl. krycí vrstvy nad 1 mm, celková tl. 3,0 – 
5,0 mm. Použití jako pásové povlakové hydroizolace, pásy jsou 
spojovány mezi sebou v ploše i v přesazích celoplošně 
natavením plamenem nebo horkým vzduchem, popř. slepované 
asfalty za horka.  

natavitelné 
modifikované 

SM Asfaltové pásy s modifikovanou asfaltovou hmotou. Vlastnosti 
podle výrobce. Použití a zpracování jako u „S“ 

natavitelné modif. –
plastomer. typ 

SM-B Modifikátor SBS kaučuk, popř. jiný elastomer. 

natavitelné modif. –
plastomer. typ 

SM-P Modifikátor APP 

expanzní EXP Vlastnosti podle výrobce. Umisťují se pod hydroizolační a 
parotěsné vrstvy na podklady málo propustné pro vodní páru. 
Obvykle plní i dilatační a doplňkovou funkci, popř. doplňkovou 
parotěsnou funkci. K podkladu jsou zpravidla připevňovány 
bodově asfaltovými nátěry za horka nebo natavením spodního 
líce následujícího asfaltového pásu, popř. natavením nebo 
nalepením v lepivých pruzích, popř. i mechanickým kotvením 

dilatační DIL Stejné jako u „EXP“ 

speciální SPEC Asfaltové pásy určené ke speciálním funkcím v povlakových 
hydroizolacích např. výrazně omezující difuzní tok vodní páry, 
bránící prorůstání kořínků rostlin, odolávající ropným 
produktům apod.  

kombinované KOMB Víceúčelové pásy, v jednom pásu jsou např. kombinované různé 
druhy asfaltových hmot, mohou mít spřažené nosné vložky nebo 
dvě samostatné vložky a různé povrchové úpravy jako třeba 
lepivé pruhy, expanzní plochy, ochranné vrstvy aj. Mohou 
nahradit dva i více pásů v povlaku. 

samolepící 
modifikované 

SLM Obvykle modifikované s vložkou nebo bez vložky s lepivou 
úpravou na jedné nebo na obou stranách pásu, krytou separační 
fólií 

bezvložkové modif. Z 
kopolymerů 

ECB Povlakové hydroizolace, vlastnosti a použitelnost podle výrobce. 

Tab. Druhy asfaltových pásů 
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4.1.2 Fóliové hydroizolace 
Fóliové hydroizolace mají vhodnější vlastnosti než asfaltové pásy, mají vysokou pevnost v tahu, 

vysokou tažnost a dokonalou vodotěsnost i proti tlakové vodě, odolnost proti povětrnosti a stárnutí.  

 Fólie se kladou volně a překrývají se zatěžovací vrstvou nebo se mohou k podkladu lepit nebo 

mechanicky kotvit. Spojování jednotlivých pásů fólie se provádí převážně horkým vzduchem. Pokud 

se fólie použijí u izolace spodní stavby pak se mohou chránit proti poškození pomocí geotextilie. 

Hydroizolační fólie je možno rozdělit do čtyř skupin: 

- Termoplastické fólie 

- Termoplastické fólie s nízkým obsahem asfaltů 

- Elastomerní fólie 

- Termoplasticko-elastomerní fólie 

Podle konstrukce se hydroizolační fólie dělí na: 

- Nevyztužené, které jsou homogenní po celé délce a jejich odolnost proti mechanickému 

namáhání a dalším vlivům zajišťují pouze fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti 

materiálu. Jako příklad fólie na bázi EPDM nebo EVA. 

- Vyztužené, fólie se vyztužují stejným materiálem (např. výztužnou sítí), vyztužené 

hydroizolace pak mají vyšší pevnost v tahu a menší průtažnost. Vyztužení fólie může být 

vnější nebo vnitřní (ty se skládají ze tří vrstev: z horní dílčí fólie, z výztuže a z dolní dílčí fólie). 

- S vložkou, jako vložka se používá polyesterových vláken nebo skelného rouna s krycími 

fóliemi. Vložky zajišťují rozměrovou stálost. Skládají se ze tří vrstev: z horní dílčí fólie, 

z výztuže a z dolní dílčí fólie. 

- Speciální, převážně profilované (nopové). Používají se ve spodní stavbě např. jako ochrana 

tepelné izolace nebo k drenážním účelům.  

Plastový hydroizolační pás – pás fólie s vložkou nebo bez vložky s hydroizolačními vrstvami z plastů 

jako např. polyvinylchloridu (PVC), polyetylenu (PE-HD, PE-LD), chlorovaného polyetylenu (PE-Cl), 

polymerních plastů modifikovaných asfaltem (ECB), vinylacetátu (VAE) apod. 

Elastový hydroizolační pás – pás fólie s vložkou nebo bez vložky s hydroizolačními vrstvami z elastů 

jako např. EPDM, CR, PIB aj. 

Druhy a vlastnosti jednotlivých hydroizolačních fólií jsou v následující tabulce: 
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Fólie Ozn. Vlastnosti, použitelnost 

z měkčeného PVC PVC-P Vyrábějí se vyztužené nebo nevyztužené skleněným rounem, 
skleněnou polyesterovou nebo jinou syntetickou mřížkovou 
tkaninou v tl. obvykle 0,7-2,0 mm, v různých barvách s různou 
strukturou povrchů, popř. jednou kašírované textiliemi 
Jsou určené k zabudování do konstrukcí. Spojují se horkým 
vzduchem nebo lepením. Užívají se k izolacím staveb proti všem 
formám výskytů vody. Speciální typy odolávají ropným 
produktům, od asfaltů a některých pěnových plastů se zpravidla 
separují. Podmínky a způsob aplikace podle pokynů výrobce. 

vinil-acetát-etylen VAE 
EAV 

Vyrábí se vyztužené i nevyztužené, vlastnostmi jsou srovnatelné 
s fóliemi z PVC-P. Obsahují jen velmi malé množství 
změkčovadel, proto jsou kompatibilní s asfaltem i pěnovým 
polystyrenem. Obtížněji se kladou při záporných teplotách 
vzduchu. Podmínky a způsob aplikace podle pokynů výrobce. 

z polyetylenu nebo 
chlorovaného 
polyetylenu 

PEHD 
PELD 
PEC 

Vyrábí se vyztužené i nevyztužené v různých tloušťkách a 
tuhostech. Spojují se svařováním horkým vzduchem. Některé 
odolávají povětrnostním i chemickým vlivům, ale podléhají 
korozi za napětí. Mohou být ve styku s asfalty i pěnovými plasty, 
jsou citlivé na sluneční záření – některé mění objem, což ztěžuje 
realizaci na osluněných plochách a vede k jejich vlnění. 
Podmínky a způsob aplikace podle pokynů výrobce. 

polyolefinové PO Vyrábí se vyztužené, neobsahují změkčovadla, téměř se 
nesmršťují, mohou být ve styku s asfaltem i pěnovým 
polystyrenem. Podmínky a způsob aplikace podle pokynů 
výrobce. 

polyolefin-kopolymer-
asfalt 

POCB Variabilní charakter materiálů – některé se podobají asfaltovým 
pásům, jiné fóliím. Většinou se vyrábí vyztužené polyesterovou 
tkaninou, polyesterovým rounem i se spřaženými vložkami v tl. 
2-4 mm. Spojují se horkovzdušně nebo plamenem, některé je 
možno lepit i asfalty. Zpravidla se používají na krytiny střech. 
Podmínky a způsob aplikace podle pokynů výrobce. 

etylen-kopolymer-
asfalt 

ECB Etylen modifikovaný asfaltem, možný kontakt s asfalty a 
pěnovými plasty. Fólie se vyztužují skleněnou tkaninou, spojují 
se horkým vzduchem. Zpravidla se používají na krytiny střech. 
Podmínky a způsob aplikace podle pokynů výrobce. 

polyizobutylen PIB Nevyztužená fólie zpravidla kašírovaná polyesterovým rounem. 
Zpravidla bílé nebo černé barvy. Spojují se v přesazích lihem 
nebo pomocí samolepící vrstvy. Podmínky a způsob aplikace 
podle pokynů výrobce. 

Etylen-propylen-dien-
monomer 

EPDM Nevyztužená fólie spojovaná lepením nebo pomocí lepivých 
pásků. Mohou být ve styku s asfalty. Zpravidla se používají na 
krytiny střech. Podmínky a způsob aplikace podle pokynů 
výrobce. 

polychloroprenové CR Nevyztužená fólie spojovaná lepením nebo pomocí lepivých 
pásků. Mohou být ve styku s asfalty. Zpravidla se používají na 
krytiny střech. Podmínky a způsob aplikace podle pokynů 
výrobce. 

Tab. Druhy hydroizolačních fólií 
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Fólie Ozn. Vlastnosti, použitelnost 

butylkaučukové B Nevyztužená fólie spojovaná lepením nebo pomocí lepivých 
pásků. Zpravidla mohou být ve styku s asfalty. Zpravidla se 
používají na krytiny střech. Podmínky a způsob aplikace podle 
pokynů výrobce. 

hypalonové 
(chlorsulfovaný 
etylpropylen) 

H Nevyztužená fólie spojovaná lepením nebo pomocí lepivých 
pásků. Zpravidla mohou být ve styku s asfalty. Zpravidla se 
používají na krytiny střech. Podmínky a způsob aplikace podle 
pokynů výrobce. 

kombinované 
kaučukem 

K Nevyztužená fólie spojovaná lepením nebo pomocí lepivých 
pásků. Zpravidla mohou být ve styku s asfalty. Zpravidla se 
používají na krytiny střech, vyrábí se i barevné varianty. 
Podmínky a způsob aplikace podle pokynů výrobce. 

Tab. Druhy hydroizolačních fólií (pokračování) 

 

4.2 Bezpovlakové izolace 
Mezi bezpovlakové hydroizolace patří nátěry a nátěrové stěrky, nástřikové hmoty. Mohou to být 

asfalty, asfaltové laky, penetrační nátěry, asfaltové emulze a suspenze, stěrky a neživičné nátěry.  

Asfalty se využívají k nátěrům díky velké roztažnosti a odolnosti nízkým i vysokým teplotám. Aplikují 

se ve formě ředěné různými rozpouštědly ve formě laků a penetračních nátěrů. K izolacím na vlhký 

povrch konstrukcí se mohou použít asfaltové emulze a suspenze. Asfaltové emulze jsou směsi 

rozptýleného asfaltu, latexu, přírodního kaučuku a vody.  Asfaltové suspenze navíc obsahují 

minerální plnivo a popř. i barevné pigmenty. 

Jako izolaci betonů a omítek můžeme použít neživičných nátěrů na bázi silikonů, které zlepšují 

vlastnosti omítek a hlavně odpuzují vodu a zvyšují odolnost povrchu vůči povětrnosti a tím prodlužují 

životnost stavby. Podobné vlastnosti mají také hydrofobizační nátěry, které zajišťují vodo odpuzující 

impregnaci nasákavých podkladů. 

Hydroizolační stěrky se používají hlavně v souvrství obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Podkladní 

vrstvy pro HI stěrky jsou potěry, mazaniny, omítky apod.  

Pro stěrky v interiéru platí, že podklad musí být před prováděním stěrkové hydroizolace náležitě 

připraven, tzn. znivelován, vyspádován apod. Každý podklad, na který bude prováděna stěrková 

hydroizolace, musí být bezprašný a suchý. Pro potěry je dáno max. procento vlhkosti: 

- Cementové potěry max. 2% zbytkové vlhkosti 

- Síranovápenaté potěry u nevytápěných podlah max. 0,5% zbytkové vlhkosti 

- Síranovápenaté potěry u vytápěných podlah max. 0,3% zbytkové vlhkosti 

Druhy hydroizolačních nátěrů, stěrek a nástřiků jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Asfaltové materiály zpracovatelné za horka 

Název Ozn. Vlastnosti, použitelnost 

Asfalt oxidovaný 
stavební izolační 

AO-SI Používá se na nátěrové povlakové hydroizolace chráněné před 
vlivy povětrnosti. Spojovací a krycí nátěry vložkových povlaků, 
polotovary pro výrobu asfaltových pásů a speciálních 
asfaltových výrobků. Aplikují se roztavením asfaltové hmoty a 
jejím nanesením speciálním kartáčem na napenetrovaný 
podklad. Vlastnosti podle výrobce. 

Asfaltové materiály zpracovatelné za studena 

Název Ozn. Vlastnosti, použitelnost 

Asfaltové laky 
penetrační 

ALP Asfaltové hmoty rozpuštěné v těkavých organických 
rozpouštědlech. Zajišťují přilnavost následujících asfaltových 
vrstev (penetrace). Nanášejí se speciálním kartáčem. Vlastnosti 
podle výrobce. 

Asfaltové laky izolační AL Asfaltové hmoty rozpuštěné v těkavých organických 
rozpouštědlech. Použití jako nátěrové povlakové hydroizolace, 
obnovovací nátěry povlakových krytin. Nanáší se speciálním 
kartáčem. Vlastnosti podle výrobce. 

Asfaltové laky reflexní ALR Asfaltové hmoty rozpuštěné v těkavých rozpouštědlech 
s přídavkem kovových šupin. Použití jako ochranná vrstva 
asfaltových krytin, vytvářejí ochranný povlak proti slunečnímu 
záření. Vlastnosti podle výrobce. 

Asfaltové emulze 

emulze anionaktivní 

AT Zahuštěné asfaltové hmoty. Použití na vyztužené i nevyztužené 
povlakové hydroizolace a jako ochranná a obnovovací vrstva 
krytin. Vlastnosti podle výrobce. 

Asfaltová vodní 
disperze (suspenze, 
emulze, tmely) 

AD Modifikované nebo nemodifikované jedno- nebo několika 
složkové vodou rozpuštěné asfaltové hmoty. Použití na 
vyztužené i nevyztužené povlakové hydroizolace a obnovovací 
nátěry krytin. Aplikace stejná jako u ostatních asfaltových hmot. 
Plná hydroizolační funkce nastává po odpaření přebytečné vody. 
Vlastnosti podle výrobce. 

Syntetické polymery 

Polyuretanové 
hydroizolační hmoty 

HH-PU Jednosložkové nebo dvousložkové, nanášené na podklady 
nátěrem, stěrkou nebo nástřikem na suchý podklad, obvykle ve 
dvou vrstvách, často s vloženou výztužnou vložkou. Po 
zatvrdnutí jsou odolné proti povětrnosti i chemickému 
namáhání. Podmínky aplikace podle pokynů výrobce. 

Epoxidové 
hydroizolační hmoty 

HH-
EPOXI 

Dvousložkové, zpravidla nanášené stěrkou. Jejich základem jsou 
epoxidové pryskyřice. Vyrábějí se v různých variantách a 
složeních, některé lze aplikovat i na vlhké podklady. Zpravidla 
méně odolávají povětrnosti, a proto se musí chránit nebo 
speciálně upravovat. Používají se obvykle k hydroizolaci povrchů 
smáčených konstrukcí, jako hydroizolační přepážky. 
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Polyesterové 
hydroizolační hmoty 

HH-PES Dvousložkové, nanášené nátěry nebo stěrkou, s vloženou 
výztužnou vložkou odolné povětrnosti. Použití jako 
polyuretanové a epoxidové hmoty. Podrobnosti stanoví 
výrobce. 

Speciální syntetické 
hydroizolační hmoty 

HH-
SYNT 

Úzký sortiment výrobků, zejména syntetických laků. Používají se 
k ochranným a hydroizolačním účelům. Aplikují se na suchý 
povrch konstrukce. Obvykle neodolávají povětrnosti. 
Podrobnosti stanoví výrobce. 

Disperzní 
hydroizolační hmoty 

HH-DISP Zpravidla jednosložkové, ředitelné vodou. Jako pojivo se používá 
makromolekulární disperze, nejčastěji styren – akrylát, do níž se 
přidávají z důvodů zlepšení aplikačních a funkčních vlastností 
pigmenty, anorganická plniva atd. Aplikují se jako nátěry nebo 
stěrky. Hydroizolační funkci získávají po vyschnutí vody. 
Nezaschlá hmota může být erodována deštěm. Jsou do určité 
míry pružné, schopné překlenout jemné trhlinky v podkladech. 
Podmínky aplikace podle pokynů výrobce. 

Tab. Druhy hydroizolačních nátěrů, stěrek a nástřiků 

V exteriéru platí, že vnější konstrukce s keramickými dlažbami jsou vystaveny velkému 

střídavému zatížení vlivem deště, sněhu, mrazu a slunečního záření. Tím mohou vzniknout trhliny 

v dlažbě a díky rozpouštění minerálů v podkladu také vápenné výkvěty.  

4.3 Dodatečně vkládané izolace 
Tato metoda se používá u starých objektů, kde hydroizolace neplní svoji funkci nebo chybí. 

U chybějící vodorovné hydroizolace se prořeže vodorovná spára a dodatečně se vloží izolační vrstva, 

aby se zamezilo vzlínání vlhkosti ve zdivu. Zdivo se prořeže pomocí speciální lanové nebo kotoučové 

pily v ložných spárách. Prořezávání se provádí v úsecích dlouhých asi jeden metr. Do vytvořené spáry 

se vloží izolační vrstva a prostor mezi izolací a zdivem se vyplní injektáží silikátovou směsí. Dodatečná 

izolace může být ve formě fólií, asfaltových pásů nebo desek (kovových – měděných/nerezových, 

sklolaminátových, polykarbonátových,…) a napojí se na vodorovnou izolaci podlahy. 

 

4.4 Přírodní izolační systémy 
Materiály na přírodní bázi se používají převážně z ekologického hlediska. Těsnících schopností se 

používá například při stavbě rybníků, nádrží a kanálů, při ochraně spodních vod a k těsnění deponií a 

skládek různých odpadů. Patří sem také jílovité minerály – bentonity, které mají vysokou utěsňovací 

schopnost, protože váží vodu. Bentonit je materiál, který se skládá z jílovitého materiálu 

montmorillonitu.  

4.4.1 Vlastnosti materiálu 
Bentonitový jíl (volclay) je uspořádán vrstevnatě, z extrémně malých šupinatých částic s iontovým 

nábojem (délky hrany asi 0,3 . 103). Těsnící účinek vzniká silným bobtnáním tak, že se molekuly vody 

uloží mezi šupinky materiálu a bentonit tím může zvětšit svůj objem až 15krát. Jakmile se voda 

dostane do styku s materiálem, její molekuly se vklíní mezi částice bentonitu a oddělí je a tím dojde 

k roztažení. Hydratované částice bentonitu nepropustí žádnou další tekutinu. Působením 
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hydrostatického tlaku na bentonit se částice ještě více semknou a fungují jako kulový ventil (čím větší 

tlak, tím větší a účinnější utěsnění). 

V přírodě se vyskytují bentonity různé kvality a různého chemického složení. Známé jsou bentonity 

sodné, draselné a vápenaté – ty se musí nejdříve výměnnou iontů přeměnit na bentonit sodný. 

4.4.2 Výhody materiálu 
- u rohoží je výhodná odolnost vůči hydrostatickému tlaku, 

- mají mimořádnou vodotěsnou spolehlivost, 

- mají velmi rychlou reakci s čistou vodou, 

- rohože jsou samoopravné, 

- ve spojení s polyetylénovou membránou vzniká vysoká odolnost vůči protažení, 

- rohož je odolná proti ultrafialovému záření, 

- má odolnost proti radonu – střední radonové riziko, 

- rychlá a snadná instalace na čerstvý beton, 

- bentonit zabraňuje pronikání vody mezi membránu a betonový povrch, 

- nevyžaduje se základní nátěr a svařování teplem, 

- teplota při instalaci je od -30°C do +55°C, 

- velkou výhodou je minimální doba přípravy staveniště, 

- ekologický materiál, je netoxický a šetrný vůči životnímu prostředí, 

- očekávaná životnost rohoží je přes 100 let 

4.4.3 Nevýhody materiálu 
- nehodí se do prostředí znečištěného ropnými látkami, 

- není zcela vhodný ani pro ochranná pásma pitné vody, protože obsahuje hlinku 

4.4.4 Druhy bentonitových hydroizolací 
Granulovaný bentonit – předhydratovaný materiál, dodává se v suchém stavu, vyžaduje zvhlčení na 

stavbě. Má lepší chemickou odolnost. Používá se k utěsňování dutin a výklenků, na zatěsnění spojů 

přechodů vodorovných a svislých izolací. Je ho také možno použít k zatěsnění spojů vodorovnými 

konstrukcemi. 

Bentonitové rohože (rouna) – bentonit sodný je umístěný mezi dvěma vrstvami geotextílií. Vrchní 

vrstva je z tkané geotextílie, spodní vrstvy je z netkané geotextílie. Spojení se spodní vrstvou je 

provedeno mechanicky spojovacími jehlami z polypropylenových vláken tak, aby se předhydratovaný 

materiál nepřesýpával. Granulovaný bentonit nevniká do geotextílií, vlákna jej zachytí, aby při 

usazování rohoží do sklonu, byl stále rovnoměrně rozdělen po ploše a nesesouval se. Vlhkost proniká 

spodní propustnou vrstvou k bentonitu, rohože se tím stávají v každém místě nepropustné. Tkanina 

na vrchní straně zabraňuje roztažnosti, zachycuje tažné síly na nakloněných plochách. Rohože je 

možno lehce svinout pro přepravu. 

Rohože se překrývají na předepsaný přesah (100 až 300 mm dle typu konstrukce a rohože), do spojů 

se sype granulovaný materiál a kropením se přesahy spojí v nepropustný spoj. Může se použít 

k přechycení rohoží i hřebíků, protože vlastnosti bentonitu jsou samoopravitelné. Popřípadě se může 

použít posypu granulátem a následným vlhčením se průraz sám zacelí. 
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Rohože pro použití pod základovými deskami jsou kryty min. 150 mm železobetonu, rohože pro 

použití izolace stropů a tunelů vyžadují krycí vrstvu min. 200 mm betonu nebo 450 mm hutněné 

zeminy. 

 

Použití: 

- hydroizolace spodních staveb železobetonových konstrukcí 

- utěsnění základových konstrukcí jakéhokoliv tvaru 

- odvodňování příkopů, skládek, kompostérů, koupališť, golfových hřišť, usazovacích nádrží 

- pro těsnění skladů pohonných hmot 

 

Obr. 1 Bentonitová rohož 

Hydroizolační membrána (dvojitá bentonitová rohož) – polyetylénová fólie HDPE a sodný bentonit 

jsou spolu laminovány tak, že vytváří tuhou membránu (obr. 1 násled.). Ta má dvojí těsnící 

schopnosti. PE fólie má primární funkci a bentonit sekundární funkci. 

Membrány se snadno instalují. Vlastnostmi se spojuje pevnost s chemickou odolností polyetylénu 

s vysokou hustotou (HDPE) a jeho odolnost vůči proražení s rozšířenými samotěsnícími vlastnostmi 

sodné bentonitové hlinky. Utěsňovány jsou tak i trhliny v betonu, vznikající smršťováním betonu. 

Použití: 

Membrány se používají k potlačení pronikání vody v podzemních prostorech všech typů budov a 

stavebních konstrukcí, jako jsou např. stěny pod úrovní terénu, desky pod stavbami, výkopy, 

podzemní komunikace, železnice a zakrytí tunelů. 

Můžeme je použít i jako izolaci proti tlakové vodě. S výhodou se doplňují s vodostavebným betonem 

– „hnědé vany“. Dokonale taky chrání před pronikáním radonu (střední radonové riziko). Dále se 

využívají pro svislé izolace při rekonstrukcích budov, jako přírodní materiál jsou vhodné i pro 

památkově chráněné objekty. 
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Obr. 2 Hydroizolační membrány 

Těsnící vodotěsná ucpávka (tlaková ucpávka) – je elastická rozpínavá páska do pracovních spár a 

dilatací, z čistého bentonitu sodného nebo z předem hydratovaného bentonitu sodného, upevněná 

tkaninami. Ve vodě bentonit nabobtná a jemné jeho částice se rozptylují do trhlin a dutin. Po 

proniknutí minerálu na taková místa materiál vyvíjí tlak proti betonu a účinně brání pronikání vody. 

Účinnost těsnění se zvětšuje se vzrůstajícím hydrostatickým tlakem. Proces bobtnání může 

proběhnout i v opačném směru, aniž by tím byla narušena použitelnost ucpávky. Můžeme ji použít až 

do výšky vodního sloupce 33m. 

Trhliny vzniklé např. sedáním konstrukcí nemají vliv na těsnění. 

 

Obr. 3 Těsnící vodotěsná ucpávka 
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Vocly panely – jsou takzvané panely z vlnitých kartonů vyplněných bentonitem. Kartony slouží jen 

jako nosné desky pro bentonit. 

Ukládají se s přesahem 40 – 50 mm, v rozích, obloucích se jen ohnou a tak se jednoduše přizpůsobí 

konstrukčním tvarům podkladu. Musí být ve vodorovných plochách zality 50 mm hubeného betonu. 

Ve svislých konstrukcích se kotví ocelovými hřebíky s talířovými hmoždinkami. Ochrana se provádí 

přídavnou deskou z tvrzeného vlákna a musí být kolem proveden hutněný obsyp. 

Vodorovné izolace z membrán jsou pokládány s přesahy a přelepeny speciálními těsnícími elastickými 

rozpínavými páskami. Můžeme je použít na utěsňování základových betonových desek, 

hydroizolačních van, ale i do podlah nepodsklepených budov, teras a střech. 

U základových desek můžeme membrány klást přímo na zhutněné podsypy, nebo je sevřít mezi 

podkladní betony a základovou železobetonovou desku, kde velmi dobře zabraňují průniku vody. 

 

 

5 Provádění a navrhování hydroizolací 

Provádění a navrhování hydroizolací musí být v souladu s platnými normami a vyhláškami jako 

jsou např.: 

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové izolace 

ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb – Izolace asfaltové 

ČSN 73 0607 Hydroizolace staveb – Izolace z měkčeného polyvinylchloridu a pryží 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

 

Správný návrh hydroizolace závisí na hydrofyzikální expozici objektu, např. při izolaci vnější podzemní 

stěny  rozhodují různé faktory jako jsou např.: úprava povrchu terénu, vlastnosti horninového 

prostředí, hlavně zrnitost, která ovlivňuje propustnost. V soudržných horninách , které lze hodnotit 

jako nepropustné, ovlivňuje hydrofyzikální expozici i způsob odvodnění stavební jámy. 

Návrh hydroizolace spodní stavby musí vždy vycházet z průzkumu horninového prostředí stavby. 

Průzkum musí podrobně a konkrétně vymezit hydrofyzikální, geotechnické, klimatické, mechanické, 

korozní, provozní a další podstatné vlivy působící na stavbu 

Podle zjištěného budoucího hydrofyzikálního namáhání případně dalších negativních vlivů se pak 

navrhne vhodný typ hydroizolace. Podcenění hydrogeologického průzkumu může mít za následek 

chybné stanovení hydrofyzikálního namáhání spodní stavby, následkem čehož pak dojde k chybnému 

návrhu hydroizolace. Nedostatečný návrh hydroizolačního systému spodní stavby může být způsoben 

také snahou o co největší úspory při výstavbě. 



 

  16 

 

Obr. 4.1 Hydrofyzikální expozice stavby v propustném prostředí 

Obr. 4.2 Hydrofyzikální expozice stavby v nepropustném prostředí 
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A – Namáhání vlhkostí přilehlého pórovitého prostředí (zemní vlhkost) 

B1 – Namáhání vodou prosakující přilehlým pórovitým prostředím (gravitační voda prosakující od 

povrchu terénu horninovým prostředím kolem vertikálních ploch podzemních částí budov). 

B2 – Namáhání vodou prosakující přilehlým pórovitým prostředím a stékající po povrchu konstrukcí 

(voda prosakující od povrchu terénu a voda stékající kolem vertikálních ploch podzemní části budovy 

z výše umístěných ploch horizontálních). 

C1 – Namáhání gravitační vodou hromadící se na horizontálních plochách podzemních konstrukcí. 

C2 – Namáhání vodou prosakující přilehlým pórovitým prostředím a zasakující pod vodorovné 

konstrukce. 

D – Namáhání tlakovou podzemní vodou. 

E – Namáhání tlakovou vodou vzniklou hromaděním vody v zásypech stavební jámy. 

F – Namáhání srážkovou povrchovou a odstřikující vodou. 

Minimální dimenzování hydroizolačních povlaků pro různé hodnoty hydrofyzikální expozice lez např. 

podle následující tabulky: 

Hydrofyzikální 
namáhání 

Odvodnění 
prostředí 

Oblast 
dle obr. 
4.1 a 4.2 

Způsob provádění 
svislé 

hydroizolace u st. 
Konstrukcí (Obr. 

5.2) 

Materiál a min. dimenze povlakové 
hydroizolace 

Natavitelné 
asfaltové pásy 

typu 
Fólie PVC-C 

Zemní vlhkost - A - 1 x S 1 x tl. 1,0 mm 

Voda 
prosakující 
kolem 
konstrukcí 

- B1 - 1 x S 

1 x tl. 1,5 mm 

Voda 
prosakující 
kolem 
konstrukcí a 
stékající po 
jejich povrchu 

- 
B2, C1, 

C2 

a - 

Aktivovatelný 
systém ze 2 fólií 
2,0 + 1,5 mm 
1 x tl. 1,5 mm 
s kontrolou 
těsnosti spojů a 
signální vrstvou 

b, c 2 x S 

Tlaková voda 
hromadící se 
v zásypech 
stavební jámy 

ne E 
a - Aktivovatelný 

systém ze 2 fólií 
2,0 + 1,5 mm b - 

ano 
B1, B2, 
C1, C2 

a - 1 x tl. 1,5 mm 
s kontrolou 
těsnosti spojů a 
signální vrstvou 

b 
2 – 3 x S 

modifikovaný 

Namáhání 
tlakovou 
podzemní 
vodou 

Ne D 

a - Aktivovatelný 
systém ze 2 fólií 
2,0 + 1,5 mm 

b - 

Tab. Dimenzování hydroizolačních povlaků 
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5.1 Hydroizolace nepodsklepené budovy 
U budov nepodsklepených se hydroizolace provádí obvykle jen vodorovná, u podlah a stěn se 

vytahuje 300 mm na terén. 

 

Obr. 5.1 Hydroizolace nepodsklepené budovy 

5.2 Hydroizolace podsklepené budovy 
Izolace podsklepených budov se skládá z vodorovné a svislé hydroizolace. 

Provádění Svislé izolace může být: 

a) Na tuhou podkladní konstrukci staticky nezávislou s nosnými konstrukcemi objektu 

(například pažení – vhodné pro hydroizolační fólii). Izolaci nelze dodatečně obnažit. Viz obr. 

5.2 -  a  

b) Na tuhou podkladní konstrukci založenou společně s nosnými konstrukcemi objektu (např. 

nosná stěna pláště založená společně s podkladní konstrukcí vodorovné hydroizolace). 

Vhodné pro asfaltové pásy. Viz obr. 5.2 – b 

c) Na dokončenou stavební konstrukci, zpravidla izolování suterénních stěn z vnější strany. 

Vhodné použití pro fólie i asfaltové pásy, ale ne v případě tlakové vody. Viz obr. 5.2 – c 

 

Obr. 5.2 Provádění hydroizolace a) na pažení, b) na nosnou stěnu pláště, c) na suterénní stěnu 
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5.3 Konstrukční úpravy a spoje hydroizolací 
Konstrukce hydroizolací dělíme na: 

a) Vodorovné – zabraňuje pronikání vody do stavby z oblastí pod základovou spárou. 

Hydroizolace je umístěna na podkladním betonu, na horní ploše základů, procházejí pod 

podlahami a pod nosnými konstrukcemi 

b) Svislé – brání pronikání vody a vlhkosti do konstrukcí z boků. Pokrývají svislé obvodové 

konstrukce pod úrovní terénu. 

5.3.1 Podkladní vrstva pro hydroizolace 
Vodorovná nebo svislá podkladní vrstva musí mít povrch rovný a pevný, proto se zhotovuje z betonu 

nebo betonových mazanin na základě statických požadavků, alespoň tloušťky 80 mm, lépe však 100 

mm. Povrch betonů může být jemně zdrsněný, aby izolace dobře přilnula. 

V případě nepropustných podloží se pod podkladní betony navrhuje ještě drenážní vrstva tloušťky 

alespoň 200 mm ze zhutněných stěrkopísků. 

Často se v dnešní době (u stlačitelných zemin) do podkladních betonů vkládají ocelové svařované sítě 

(KARI sítě) pro vyloučení nežádoucích sednutí a porušení izolací, potom se tloušťka podkladního 

betonu zesiluje na 200 mm. 

Řešení hydroizolací na šikmých plochách je na obr. 6 

 

Obr. 6 Podklad hydroizolace v různých výškových úrovních 

Svislé podkladní vrstvy hydroizolací tvoří zpravidla zdivo nebo betonová stěna. Ty je nutné vyrovnat 

cementovou maltou v tloušťce alespoň 20 mm. 

Podklad musí mít veškeré hrany zaoblené o poloměru 40 mm, aby se povlaky nelámaly. 

5.3.2 Ochranné vrstvy hydroizolací 
Ochrana vodorovné izolace se navrhuje hlavně proti mechanickému poškození a zajišťuje sevření 

izolace, což je nutné hlavně u izolace proti tlakové vodě. Ochranná vrstva se provádí z betonové 
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mazaniny v tloušťce min. 50 mm pro vodorovné a šikmé plochy do 45°. U fóliévých izolací je vhodné 

chránit ještě fólie geotextíliemi. 

Ochrana svislých hydroizolací je proti mechanickému poškození při provádění zásypů a pro dokonalé 

sevření izolace, toho můžeme docílit např. působením zemního tlaku. 

Ochranu provádíme: 

- cihelnou přizdívkou z cihel plných, mrazuvzdorných, ostře pálených v tloušťce 100 mm (max. 

150 mm). Dilatuje se po 6 m vložením pruhu asfaltového pásu, 

- moniérkou-betonovou monolitickou příčkou v tloušťce 100 mm, 

- deskami z extrudovaného polystyrénu, které zároveň zvyšují součinitel prostupu tepla a také 

při jejich použití odpadá mokrý proces, 

- deskami z pryže, 

- nopovými fóliemi, 

- pomocí geotextílií – zásyp pak nesmí mít ostrohranné složky kameniva. 

5.3.3 Spoje izolací 
Napojování hydroizolací provádíme tak, aby spoje byly dokonale těsné. Jednotlivé části izolace musí 

být dokonale očištěny od nečistot a je nutné je spojovat s přesahy alespoň 100 mm (podle použitého 

materiálu). 

Přechod vodorovné izolace na svislou se provádí tzv. zpětným spojem (obr. 1.6 – vlevo). Přečnívající 

vodorovná izolace se očistí a na ni se lepí izolace svislá s přesahem přes hranu základové konstrukce, 

aby voda mohla stékat a nenarušovala zpětný spoj. Okamžitě po položení svislé izolace je nutno 

provádět ochrannou vrstvu hydroizolace. 

 

Obr. 7 Zpětný spoj hydroizolací – vlevo, koutový spoj hydroizolací – vpravo 

Můžeme také použít obráceného postupu provádění izolací. Nejdříve se postaví přizdívka pro 

hydroizolaci, provede se svislá izolace s převedením do vodorovného směru (pod nosnou zeď) – tzv. 

koutový spoj (obr. 1.6 – vpravo) a až po postavení zdiva se napojuje vodorovná hydroizolace (izolační 

van) s přesahem min. 100 mm. Přímo v koutovém spoji by se neměly jednotlivé vrstvy napojovat. 

5.3.3.1 Etapové spoje 
Jsou to spoje, které umožňují spojení dvou pracovních záběrů v rámci jednoho hydroizolačního 

systému. Izolace musí být během provádění stavby před provedením dalších vrstev podlahy chráněna 

proti poškození (např. překrytím ochranou textilií, deskami z plastické hmoty, dřevěnými prkny, 

cementovým potěrem apod.). Příklady etapových spojů jsou znázorněny na následujícím obrázku. 
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Obr. 8 Příklady etapových spojů 

1 – Hydroizolační povlak 

2 – Zesilující pás 

3 – Provizorní ochrana etapového spoje 
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5.3.3.2 Ukončení hydroizolace na svislé stěně 
Příklady ukončení hydroizolací na svislé stěně jsou znázorněny na následujícím obrázku. 

 

Obr. 9 Ukončení hydroizolace na svislé stěně 

5.3.4 Korozní odolnost 
Korozní namáhání vzniká tam, kde se vytvářejí nezvratné změny vlastností hydroizolačních materiálů. 

Vlivy mohou být chemické, tepelné, biologické, elektromagnetické a atmosférické. 

Hydroizolační asfaltové materiály jsou chemicky odolné všem v přírodě se vyskytujícím vodám, 

anorganickým solím, alkáliím a kyselinám. Mohou se používat při teplotách do 40°C. 

Nejsou odolné vůči tukům, olejům a rozpouštědlům, nesmí být proto použity tam, kde se vyskytují. 

Tepelné vlivy zahrnují působení kladných i záporných teplot a jejich střídání. Ovlivňují především 

vlastnosti termoplastů. Urychlují chemickou korozi a celkové stárnutí materiálů. 

6 Zkoušení hydroizolací 

Rozsah zkoušek a způsoby zkoušení hydroizolačního systému závisí na druhu izolačního systému a na 

hydrofyzikálním namáhání, kterému bude izolační systém vystaven. 

Vizuální kontrola – Izolační povlaky se kontrolují v ploše a ve spojích. V ploše se kontroluje povrch 

izolace, jestli nedošlo k jejímu poškození. Ve spojích se kontrola provádí po celé jejich délce. 

Kontroluje se způsob napojení, velikost přesahů, tvar a celistvost spoje. 

Kontrola spojů jehlou – Tato kontrola spočívá v tažení hrotu kovové jehly po spoji, čímž se ověří jeho 

spojitost a mechanická pevnost. 



 

  23 

 

Obr. 10 Kontrola spojů jehlou 

Jiskrová zkouška spojů – Spočívá v tažení elektrody s napětím 30 – 40 kV rychlostí asi 10m/min nad 

spojem. V místě poruchy pak mezi elektrodou a podkladem přeskakují jiskry. Průkaznost zkoušky je 

však závislá na kvalitě uzemnění podkladu pod hydroizolací. Pro zvýšení průkaznosti této zkoušky je 

vhodné provést vodivě uzemněný podklad. 

 

Obr. 11 Jiskrová zkouška 

Tlaková zkouška těsnosti spojů – Používá se pouze u dvojitých svarů fóliových hydroizolací. Může se 

provádět nejdříve 1 hodinu po provedení svaru. Provádí se tak, že jeden konec spoje se utěsní (např. 

příčným svarem) a na druhý konec se připojí přívod stlačeného vzduchu s manometrem. Zkušební 
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tlak se volí podle materiálu fólie a podle teploty okolního vzduchu. Po natlakování spoje na zkušební 

tlak se vyčká 5 minut (z důvodu dotvarování spoje a z důvodů vyrovnání teploty zkušebního vzorku 

s okolím) a pak se provede vlastní zkouška, která trvá 10 minut. Během této doby se sleduje případný 

pokles zkušebního tlaku. Pokud má být spoj považován za těsný, nesmí být pokles větší než 10%. 

Pokud tomu tak není, je třeba najít ve spoji netěsnost a zkoušku opakovat. Poté se druhý konec, který 

byl doposud uzavřen, otevře a sleduje se, jestli zkušební tlak poklesl na nulu. Tím se ověří 

průchodnost spoje. 

Vakuová zkouška těsnosti spojů a ploch – Používá se pouze u dvojitých fóliových hydroizolačních 

systémů. Zkouška se provádí pomocí průhledných zvonů s vývěvou. Pokud jde o zkoušení spojů, spoj 

se nejdříve navlhčí indikační kapalinou (např. mýdlovým roztokem), zvon se přimáčkne na fólii a 

pomocí vývěvy se v uzavřeném prostoru spoje vytvoří podtlak o velikosti 0,02 MPa (tedy přibližně 

20% atmosférického tlaku). Uvedená hodnota musí zůstat konstantní alespoň po dobu 10 sekund. 

Případná porucha spoje se projeví tvorbou bubliny v indikační kapalině. Nevýhodou je pracnost a 

časová náročnost. Zkoušky v ploše se provádějí po jednotlivých sekcích. Před zkouškou je vhodné 

provést vizuální kontrolu těsnosti spojů a plochy a zkoušky spojů jehlou. Těsnost příslušného sektoru 

se ověří nejprve prostřednictvím jedné kontrolní trubice a pak všemi trubicemi. Zkouška se provádí 

pomocí vývěvy a měřící soupravy s uzavíracím ventilem a manometrem. Zkoušený sektor se vysává 

na podtlak o velikosti 0,02 MPa. Po ustálení podtlaku na uvedené hodnotě se uzavře ventil a vypne 

přístroj. Aby bylo možno prohlásit zkoušený sektor za těsný, nesmí být nárůst tlaku ve zkoušeném 

sektoru po 10 minutách větší než 20% z hodnoty podtlaku. 

 

Obr. 12 Vakuová zkouška těsnosti spojů a ploch 
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7 Asfaltové pásy jako povlaková krytina šikmých střech 

Povlakové krytiny šikmých střech se vyskytují jen výjimečně. Provádí se na střechách objektů 

určených k rekreačním účelům, u provizorních a nenáročných objektů bez požadavků na vysokou 

životnost nebo trvanlivost a u menších skladovacích objektů. Vhodné pro střechy s nízkými sklony. 

7.1 Druhy povlakových krytin 

7.1.1 Asfaltové pásy typu A 
Nemají žádnou krycí asfaltovou vrstvu. Kladou se většinou v několika vrstvách, vzájemně slepovaných 

horkým asfaltovým nátěrem. Doporučuje se používat pouze u provizorních a nenáročných objektů 

bez požadavků na vysokou životnost nebo trvanlivost. Je možné je zpracovávat při teplotě nad +5°C. 

Např. asfaltový pás A 400 H. 

7.1.2 Asfaltové pásy typu R 
Mají více asfaltových krycích vrstev, přičemž tloušťka jedné vrstvy je nad 1 mm. Povrchová úprava je 

provedena z různých druhů posypového materiálu (např. ze šupin z mastku, křemičitého písku, 

břidlice apod.), která plní funkci dekorační, ale hlavně chrání pás proti UV záření a zabraňuje stékání 

asfaltů. Nehodí se používat na trvalé krytiny bez kvalitní ochranné vrstvy. Např. asfaltový pás R 333 H 

s nasákavou nosnou vložkou nebo V13 s nenasákavou nosnou vložkou. 

7.1.3 Asfaltové pásy typu S 
Mají více asfaltových krycích vrstev, tloušťka jedné vrstvy je nad 1 mm. Používají se asfalty s plnivy. 

Povrchová úprava je obdobná, jako u typu R. Tento druh je nejvhodnější pro hydroizolaci šikmých 

střech. 

Druh asfaltu Sklon střechy Min. počet pásů typu S 

Oxidovaný 1° až 3° 3 

Modifikovaný 1° až 3° 2 

Oxidovaný nad 3° 2 

Modifikovaný nad 3° 1 

Speciální nad 3° 1 

Tab. Počtu vrstev asfaltového pásu typu S 

7.2 Podklady krytin 
Bednění pro povlakové krytiny na šikmých střechách je ze smrkových prken tloušťky 18 – 24 mm, 

širokých 80 – 170 mm. Povrch bednění musí být rovný, bez vyčnívajících hran nebo suků. Prkna 

nesmějí být podélně prasklá nebo zlomená. Jednotlivá prkna se kladou na sraz, s co nejmenšími 

spárami. Nastavují se jen na krokvích. Při kladení prken dbáme na to, aby nastavování na krokvích 

bylo střídáno. Začíná se klást vždy od okapu a postupuje se směrem k hřebeni. Dřevo na bednění 

musí být suché a zdravé. Části bednění přečnívající přes líc stavby, které nebudou v podhledu 

podbedněny, musí být spojeny na pero a drážku. 

Pokud je podklad pod povlakové krytiny betonový, musí mít na povrchu cementový potěr tloušťky 

alespoň 15 mm, pevně spojený s podkladní vyrovnávací vrstvou.  
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7.3 Pokládání povlakových krytin 

7.3.1 Jednoduchá krytina z asfaltových pásů položená na bednění 
Většinou jde pouze o provizorní úpravu střešního pláště a nemůže se u ní počítat s velkou odolností 

proti povětrnostním vlivům. Zpravidla se klade bez oplechování. Provádí se z asfaltových pásů 

s posypem nebo jiné vhodné asfaltové pásy. Podél okapu se nejprve položí pruh široký 250 nebo 33 

mm a ohne se tak, aby přesahoval spodní líc bednění o 10 mm. Spodní okraj pásu se k hraně přibije 

hřebíky se širokou hlavou (2,5 x 25 mm) ve vzdálenosti po 50 – 80 mm. Část asfaltové pásu na 

bednění se natře živicí a na ni se položí další pás, široký 1 000 mm tak, aby jeho spodní okraj lícoval 

s hranou bednění. Horní okraj se přibíjí hřebíky se širokou hlavou (po 50 – 80 mm). Další pruhy se již 

pokládají v šířce 1 000 mm. 

 

Obr. 13 Jednoduchá hladká krytin z asfaltových pásů provedená na bednění. 

1 – bednění, 2 – okrajový pruh asfaltového pásu, 3 – nátěr živicí, 4 – okapový pás asfaltového pásu, 5 

– nátěr živicí, 6 – další asfaltové pásy 
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7.3.1.1 Úprava u hřebene 
Zbývá-li pro přesah asfaltového pásu přes hřeben střechy pruh široký alespoň 150 – 200 mm, 

přehnou se jednotlivé asfaltové pásy přes hřeben a přeloží se přes přesah ve směru převládajících 

větrů. Plochy přesahů se přilepí celoplošně. 

 

Obr. 14 Úprava okraje střechy 

a) 1 – bednění, 2 – ohnutý asfaltový pás podél okraje střechy, 3 – hřebíky, 4 – bez ochranného 

nátěru 

b) 1 – bednění, 2 – okrajová lišta, 3 – krytina z asfaltových pásů, 4 – nátěr živicí, 5 – zesilující 

ochranný pruh asfaltového pásu, 6 – hřebíky 

c) 1 – bednění, 2 – krytina z asfaltových pásů, 3 – trojboká lišta, 4 – okapový pásek asfaltového 

pásu 
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Obr. 15 Úprava hřebene krytiny z asfaltových pásů 

a) 1 – bednění, 2 – povlaková krytina, 3 – nátěr živicí, 4 – hřebenový pás z asfaltových pásů 

široký 500 mm 

b) 1 – bednění, 2 – hřebenový pás, 3 – nátěr horkou živicí, 4 – hřebenový pás ve směru 

převládajících větrů, 5 – směr převládajících větrů 

7.3.2 Jednoduchá krytina z asfaltových pásů položená na trojboké latě 
Nejprve se položí okrajový pruh asfaltového pásu široký 330 – 500 mm, ohne se přes okraj bednění 

s přesahem 10 mm. Horní okraje se přibijí po 200 – 250 mm. Čelní přesahy obvodového pruhu mají 

být široké 100 mm a směřují vždy proti větru. Trojboké latě se základnou 70 mm se upevňují kolmo 

k okapu od pravého okraje střechy. Přibíjí se stavebními hřebíky (2,8 x 70 mm) ve vzdálenostech max. 

500 mm. Latě se kladou ve vzdálenosti 950 – 960 mm, rovnoběžně s okrajovou lištou. Do jednotlivých 

polí vymezených latěmi se rozvine asfaltový pás tak, aby okraje zcela ležely na bocích latí. Postupuje 

se směrem k hřebeni. 

 

Obr. 16 Jednoduchá krytina z asfaltových pásů provedená na trojboké latě 
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1 – bednění, 2 – okapový pruh asfaltového pásu, 3 – trojboké latě, 4 – asfaltový pás, 5 – nátěr živicí, 6 

– přesah asfaltového pásu (min 100 mm), 7 – nátěr živicí, 8 – asfaltový pás široký 100 – 120 mm 

7.3.3 Dvojitá krytina z asfaltových pásů položená na trojboké latě 
Je odolnější proti vlivům povětrností než krytina jednoduchá. Uplatňuje se zejména v horských 

oblastech, u střech se sklonem větším než 30°, při menším sklonu může podél latí zatékat. Krytina 

tohoto druhu většinou nemá oplechování.  

Nejdříve se položí jednoduchá krytina z asfaltových pásů na bednění. První vrstva se klade jako 

jednoduchá krytina na hladko. Na spodní vrstvu se potom přibíjejí trojboké latě a postupuje se stejně 

jako u jednoduchých krytin položených na trojbokých latích. 

7.3.4 Dvojitá krytina z asfaltových pásů na bednění 
Používá se pro objekty trvalejšího charakteru. Pokládá se stejným způsobem jako jednoduchá krytina 

z asfaltových pásů, jen s tím rozdílem, že krytinu tvoří dvě vrstvy. Horní vrstva se už k podkladu 

nepřibíjí. 

 

Obr. 17 Dvojitá krytina z asfaltových pásů na bednění 

1 – bednění, 2 – okapový pás široký 1 000 mm, 3 – nátěr živicí, 4 – okapový pruh asfaltového pásu, 5 – 

první přibíjená vrstva asfaltového pásu, 6 – okapový pruh asfaltového pásu široký 500 mm, 7 – druhá 

vrstva asfaltového pásu 
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