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Abstrakt 

Tato bakalá ská práce se zabývá porovnáváním mezi skutečným a navrhovaným stavem 

vybraných částí stavby obytného souboru Na Vackov . První část je zam ena na popis 

stavebních objektů. Ve druhé části je provedeno srovnání návrhu jednotlivých stavebních 

prvků se skutečným provedením. 

Abstract 

The Bachelor thesis deals with the comparison between the designed plans and the real 

condition of selected parts of the building of the residential complex Na Vackov .  

The first part is focused on description of building objects. The second part compares  

a design of the individual building elements with the real execution. 

Klíčová slova 

Realizace projektu, kritická místa stavby, fotodokumentace, projektová dokumentace 
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Realization of project, Critical places of building, Photo documentation,  
Project documentation 
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Úvod 
V dnešní dob  musí realizace stavby zohledňovat n kolik důležitých faktorů, vybrání 

ekonomicky nejoptimáln jší varianty provedení a jejich spln ní ve stanoveném termínu, 

aby byl celý projekt v zisku. Sloučení t chto faktorů nebývá lehké a nejdůležit jší roli 

zde hrají bohužel finance, které ovlivňují i kvalitu provedení. Úkolem stavby je pak 

sloučit skutečné provedení s projektovými plány, p ípadné chyby v projektové 

dokumentaci analyzovat a eliminovat p ed stavební realizací.  

Pro bakalá kou práci a pozorování jsem si vybral Obytný soubor Na Vackov , který 

realizuje Metrostav a.s., kde jsem v současné dob  také zam stnán jako technik student  

a pomáhám v odd lení p ípravy stavby, což mi dopomohlo k volb  tématu. 

Cílem mé bakalá ské práce je analyzovat projektovou dokumentaci a vytipovat klíčové 

detaily, u kterých je nutné dbát na kvalitu provedení. Vybraná místa následn  ádn  

zdokumentovat, vyhodnotit správnost provedení a provést porovnání skutečného  

a navrženého stavu. 

Pro vypracování mé práce byla použita projektová dokumentace [1], ke které mi byl 

umožn n p ístup jako členu realizačního týmu a jejíž vybrané části se staly hlavním 

zdrojem informací. Pro srovnání skutečného provedení jsem vložil obrázky z vlastní 

fotodokumentace objektů [2]. 

  



7 
 

1. Popis objektu 
V této kapitole jsem se zam il na popsání situace a hlavních konstrukčních částí  

objektů D a E dle projektové dokumentace [1]. 

Pozemky, na kterých se stavba realizuje, se nacházejí v obci Praha, zapsané  

na katastrálním ú adu Žižkov. Jedná se o území vymezené na severu parkem Židovské 

pece resp. nov  vybudovanou ulicí Olgy Havlové, na jihu zástavbou podél ulice 

Malešická a na východ  p edchozí fází výstavby bytových domů na Vackov  – domy A, 

B, C. Pozemek je součástí širší rozvojové lokality za žižkovským nákladovým nádražím, 

kde lze v budoucnu očekávat intenzivní urbanistický rozvoj. Stavební pozemek je 

schváleným územním plánem Hl. m sta Prahy veden jako čist  obytný a je určen  

pro navrženou zástavbu.  

 
Objekt D 
Zastav ná plocha: 1Ř77,1m2 Ědle DSPě 

Obestav ný prostor: 203ř1m3 Ědle DSPě 

Užitná plocha byty: 342ř,Řm2 Ědle DSPě 

Užitná plocha garáže: 15Ř4,1m2 Ědle DSPě 

Počty bytů: 1kk: 10 

Počty bytů: 2kk: 12 

Počty bytů: 3kk: 30 

Počty bytů: 4kk: 3 

Celkem bytů: 55 

Obrázek 1: Poloha objektů [1] 
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Počet parkovacích stání: 50  

Počet parkovacích stání pod objektem D: 50 

Počet sklepník komor: 33 

Počet osob: 136 

Objekt E 
Zastav ná plocha: 1Ř34,Řm2 Ědle DSPě 

Obestav ný prostor: 210Ř1,4m3 Ědle DSPě 

Užitná plocha byty: 3Ř07,1m2 Ědle DSPě 

Užitná plocha garáže: 1530,4m2 

Počty bytů: 1kk: 32 

Počty bytů: 2kk: 15 

Počty bytů: 3kk: 26 

Počty bytů: 4kk: 1 

Celkem bytů: 74 

Celkem počet parkovacích stání: 55  

Počet sklepních komor: 25 

Počet osob:144 

1.1 Architektonické, materiálové a dispoziční ešení 
Objekt D je 5-ti podlažní bytový objekt se čty mi samostatnými vstupy a polozapušt ným 

suterénem. Půdorysné rozm ry objektu jsou cca 54 x 50,6 m. Objekt se skládá ze t í částí, 

které postupn  ustupují až na 3 nadzemní podlaží v sekci D2. V podzemním podlaží jsou 

umíst né garáže, technologické místnosti a společné prostory. V nadzemních podlažích 

jsou umíst né byty. Oproti ešení v dokumentaci DSP byli zrušeny komerční prostory. 

Na místo nich byly umíst ny bytové jednotky a sklepní komory. 

Objekt E je taktéž 5-ti podlažní bytový objekt se čty mi samostatnými vstupy  

a polozapušt ným suterénem. Půdorysné rozm ry objektu jsou cca 56,6 x 46,5 m. Objekt 

se skládá ze t í celků, z nichž sekce E2 má p t nadzemních podlaží. Zbylé dv  části mají 

čty i nadzemní podlaží. V podzemním podlaží jsou umíst né garáže, technologické 

místnosti a společné prostory. V nadzemních podlažích jsou umíst né byty.  
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Suterény a 1. nadzemní podlaží jsou tvo eny železobetonovou nosnou konstrukcí.  

Ve vyšších nadzemních podlažích jsou postupn  železobetonové st ny nahrazovány 

zd nými nosnými konstrukcemi. Stropní desky jsou ve všech podlažích železobetonové 

monolitické. Monolitické štítové st ny a schodiš ová jádra ztužují objekt. Objekt jako 

celek je navržen v jednom dilatačním celku. Parkování v suterénu je komunikačn  

napojeno vjezdovou rampou v 1PP severní části suterénu. 

 
1.1.1 Základy 

V úrovni základové spáry na kót  25Ř.370 m. n. m. se mohou vyskytovat horniny  

v různých stupních zv trání od st edn  zv tralé t . R6 až po nav tralé t . R4 s tabulkovou 

únosností 400 kPa. P es pom rn  dobrou únosnost podloží v úrovni základové spáry bylo 

zvoleno založení na vrtaných velkoprům rových pilotách s ohledem na charakter objektu, 

rozdílnou podlažnost objektů, požadavek architektů na minimalizace počtu dilatací  

a návrhu spodní stavby jako „bílá vana“ s omezením ší ky trhlin. Vrtatelnost pro pilotové 

založení byla v minulosti prokázána na základ  průzkumu vrtatelnosti. Pro založení 

stavby byly navrženy piloty Ø 600, 750 a ř00 mm.  

Obrázek 2: Vizualizace objektů [3] 

OBJEKT E 

OBJEKT D 
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P i vrtání pilot pod hladinou podzemní vody bylo nutno piloty provád t za použití 

výpažnice. Všechny piloty byly vyztuženy armokoši. 

Podkladní beton v rozsahu hlav všech pilot se provedlo dle požadavků z konstrukčního 

betonu C30/37-XA3, XC2 s výztužnou KARI sítí Ř/Ř-oka 100/100. 

Na podkladní beton byla provedena separační vrstva z lepenky A400H. Na podkladním 

betonu je provedena základová deska se spádovaným horním okrajem. Deska je 

spádována ve sklonu 1% do úžlabí svád jících vodu do bezodtokých jímek, které jsou 

součástí bílé vany. Tlouš ka desky v úžlabí je 300mm, v nejvyšším míst  pak 3Ř0 mm. 

 

1.1.2 Hydroizolace 
Konstrukce základové desky a suterénních obvodových st n byla navržena jako  

tzv. „bílá vana“, tj. z vodonepropustného betonu bez použití hydroizolace. 

Vodonepropustnost se zajistila použitím upravené betonové sm si s obchodním 

označením PERMACRETE C30/37-XA2,XC4,XD2, Dmax 22, S4, max w/c = 0,5,  

max. průsak 30 mm podle ČSN EN 12 3ř0-Ř.  

 

1.1.3 Svislé nosné konstrukce 
V suterénech objektů jsou obvodové svislé nosné konstrukce tvo eny železobetonovými 

st nami tl. 300 mm. Uvnit  dispozice suterénu jsou použity železobetonové sloupy 

250xŘ00mm a st ny tlouš ky 200 a 250 mm. Železobetonové st ny suterénu na styku  

se zeminou jsou po celém obvod  izolovány pomocí XPS tl. Ř0 mm. Desky XPS byly 

kladeny s vyst ídanou drážkou tak, aby byl minimalizován vliv tepelných mostů. Izolace 

XPS je také provedena minimáln  0,3 m nad terénem, kde je opat ena soklovou omítkou. 

Suterénní st ny bylo možné ponechat bez izolace od hloubky 1m pod terénem. Polystyren 

XPS je opat en ochrannou geotextilií min. 300 g/m2 jako separační vrstva p i hutn ní 

zeminy p iléhající na tepelnou izolaci. St ny jsou po obvodu opat eny drenážní nopovou 

folií ukončenou ve vrstv  kačírku okapového chodníku. Od 1.NP tvo í nosný systém 

železobetonové st ny tlouš ky 200 mm. Od 2.NP jsou n které železobetonové st ny 

nahrazeny zd nými st nami tl. 300 mm P15. Ztužení objektu zajiš ují schodiš ová jádra 

a štítové železobetonové st ny. N které obvodové st ny jsou nosné z keramických bloků 

tlouš ky 200 mm pevnosti P15. 

Objekty D a E jsou p tipodlažní obytné budovy. Svislé nosné konstrukce se skládají  

z podélných a p íčných st n tl. 200 mm v 1.NP až 5.NP.  
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Z důvodů akustické neprůzvučnosti je minimální objemová hmotnost t chto st n 2400 

kg/m3. V 1.NP menšího objektu tvo í svislé nosné konstrukce sloupy obdélníkového 

prů ezu 250/Ř00 mm tvo ící venkovní sloupy podepírající podchod z uliční části  

do vnitrobloku. Stropní desky mají tlouš ku 200 mm u hlavní části domu a 220 mm  

u p tipodlažní části. Stropní desky jsou po obvod  ztuženy trámky sloužícími i jako 

nadpraží oken a dve í, jejich výška spolu se stropní deskou je 350mm. St echa je 

nepochozí. Zav trování objektu je provedeno systémem podélných a p íčných 

železobetonových st n monoliticky propojených se stropní deskou. 

Mezibytové st ny, které jsou navrženy z akustických keramických tvárnic tlouš ky 

300mm systému POROTHERM s pevností v tlaku P15 na maltu M10. 

Nenosné mezibytové p íčky jsou napojeny dle technologického p edpisu výrobce 

systému a založeny na separační vrstv  asfaltové lepenky a ke stropu p ipojeny sparou 

vypln nou 20mm akustické izolace minerální vlny s pro ízlou a zatmelenou spárou  

v omítce. 

Betonová konstrukce musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1řř2-1-1. Její provád ní  

a kontrola musí být v souladu s ČSN EN 13670-1 ČSN EN 206-1. Povrchy betonových 

konstrukcí, byly provedeny jako pohledový beton.  

 

1.1.4 P íčky 
P íčky jsou v objektu navrženy z keramických tvárnic různých tloušt k a vlastností  

dle nároků kladených na kompletační konstrukci. Požárn  d licí st ny mezi požárními 

úseky musí vykazovat požární odolnost odpovídající normovým hodnotám.  

V akustických nejsou vedeny instalační rozvody. V akustických st nách mohou být 

vedeny elektroinstalace v omítce.  

Tyto st ny lze rozd lit dle funkce na: 

aě výplňové st ny fasádního plášt  

Které jsou tvo eny cihelnými bloky systému Heluz tl. 200 mm pevnosti P10 na maltu 

M10 na pero a drážku pomocí.  

bě p íčky vnit ní 

Tvo ené keramickými tvarovkami tl. Ř0, 115 a 200 mm. Prostory s vyššími nároky  

na akustické vlastnosti Ěchrán né místnosti, šachty tzbě jsou obezd ny akustickými bloky 

Prorotherm AKU tl. 115 mm. 
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cě p izdívky 

P izdívky jsou provád ny z důvodu skrytého zabudování instalací nebo zvýšení tepeln -

technických parametrů st n. Jsou z pórobetonových tvárnic systému Ytong tl. 50, 75, Ř0, 

150 mm. P izdívky jsou provedeny do výšky 1200 mm nad čistou podlahu nebo na celou 

výšku místnosti dle projektové dokumentace. 

Vzájemné napojení p íček se provád lo do kapes resp. pomocí ocelových p íponek 

vkládaných do každé t etí spáry. Ukončení p íček pod stropem bylo provedeno tak,  

aby byl umožn n pohyb stropních konstrukcí vlivem dotvarování a jiných objemových 

zm n. 

Provád né konstrukce byly provedeny v souladu s ČSN 73 2310 Provád ní zd ných 

konstrukcí a ČSN 73 1101 Navrhování zd ných konstrukcí. 

1.1.5 Vodorovné konstrukce 
Vodorovné stropní konstrukce jsou provedeny jednotn  z monolitických 

železobetonových desek tl. 250, 220 a 200 mm. Dále viz stavebn  konstrukční část. Strop 

nad suterénem je vždy tvo en ŽB deskou tlouš ky 250 mm, vyšší podlaží a st echa mají 

již tlouš ku 200 Ě220ě mm. Konstrukce balkonů je z železobetonových prefabrikovaných 

prvků uložených na izonosnících tl. Ř0 mm z důvodu p erušení tepelného mostu  

v konstrukci. Horní hrana je ve spádu pro odtok vody. Povrchová úprava je se vsypem  

a hydrofobizací betonu. 

1.1.6 Schodišt  
Schodišt  jsou navržena jako prefabrikovaná ramena, p evážn  tl. 1Ř0 mm, uložená  

na monolitické podesty a mezipodesty. Ramena jsou z akustických důvodů uložena  

p es pryžový tlumící pás BELAR N-0Ř tl. 10 mm. Podesty jsou součástí stropní desky, 

mezipodesty byly provedeny dodatečn  pomocí lišt vylamované výztuže  

ve schodiš ových st nách. Na schodiš ová ramena je nalepena keramická dlažba 

p edepsaných protiskluzných parametrů. Na mezipodesty je z akustických důvodů 

dopln na skladba s vrstvou kročejové izolace a roznášecí anhydritové desky s keramickou 

dlažbou. Roznášecí deska je od svislých konstrukcí akusticky odd lena pomocí pásky  

tl. 15 mm. Z akustických důvodů je celá konstrukce schodiš ových ramen odd lena  

od výtahové šachty a st n dilatací tl. 20 mm. Tato dilatace bude následn  vypln na 

minerální vatou. Schodišt  budou provedena v souladu s ČSN 734130 "Schodišt  a šikmé 

rampy" a ČSN 743305 "Ochranná zábradlí". 
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1.1.7 St echy 
Souvrství st ešního plášt  je navrženo v klasické skladb . Je tvo eno parozábranou 

z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou Bitalbit S na penetrované stropní železobetonové 

desce. Dále následuje vrstva tepelné izolace minimální tlouš ky 1Ř0 mm z polystyrenu 

EPS 200S složené z desek tl. 140 mm a spádových klínů se sklonem 2%. Na tuto 

spádovou vrstvu je provedeno hlavní hydroizolační souvrství ze dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pásů. Spodní mikroventilační a horní s posypem plnoplošn  

natavený. Asfaltové pásy jsou kryty geotextilií. Jako ochranná a p it žovací vrstva je 

použita vrstva praného íčního št rku tl. 100 mm. St echy výtahových šachet a st ech 

instalačních prostorů jsou provedeny z asfaltových pásů s b idličným posypem. 

Provád ní st ech je v souladu s normou ČSN 73 1ř01. Revizní vstup na st echu je zajišt n 

pomocí sv tlíku požárního v trání. Zelená st echa nad suterénem je navržena v souvrství 

s parozábranou, spádovou vrstvou z lehčeného betonu, dvojicí asfaltových pásů, 

ochranné geotextilie a drenážní vrstvy. Na tuto skladbu st echy je nasypán substrát 

intenzivní zelené st echy. Lokáln  je výška substrátu navýšena na tlouš ku 1,1 m  

pro výsadbu stromů. Op rné st ny na st eše byly provedeny jako prefabrikované  

nebo monolitické z vodostavebního pohledového betonu. 

1.1.Ř Fasádní plášť 
Fasády objektu jsou tvo eny kontaktním zateplovacím systémem z p nového polystyrenu 

EPS 70F tlouš ky 160 mm. Fasádní pláš  bude dopln n o požární pásy z minerální vlny 

Isover TF profi pro dodržení požadavků PB . Požární pruhy z minerální izolace budou 

provedeny v ší i minimáln  ř00 mm na rozhraní požárních úseků a to ve vodorovném  

tak svislém sm ru. Zateplované st ny CHUC budou zatepleny výhradn  minerální vlnou. 

V soklové části objektu bude na XPS tl. Ř0 mm provedena soklová omítka Baumit Sokl. 

Výška soklové omítky je provedena minimáln  300 mm nad terén. Na realizaci byly 

použity zakládací systémové prvky, ukončovací a omítkové profily. 

1.1.ř Výpln  otvorů 
Okna jsou z plastových p tikomorových profilů o dostatečné mechanické odolnosti.  

Celé okno U=1,2 W/m2K, charakteristika dle ČSN 730540-2. Zaskleno izolačním 

dvojsklem. Tlouš ka okenního rámu je min. 7Ř mm. Hluková neprůzvučnost oken je Rw 

= 34dB. Všechna okna musí zajistit hygienický požadavek na vým nu vzduchu  

v místnosti – infiltrace. Okna jsou opat ena prov trávající št rbinou. Prov trávající 

št rbina umožní nastavení průtoku vzduchu 6-35 m3/h. Št rbiny jsou osazovány  
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v okenních rámech p ípadn  rozši ovacích profilech. Veškerá okna jsou opat ena 

osazovacím profilem na spodní stran  okna. Výpln  jsou osazeny tak, že vn jší líc výplní 

je zarovnán s vn jším lícem zdiva. Fasádní systém bude vytažen na rám výplní minimáln  

50 mm. Výpln  budou dopln ny osazovacími profily. Na dot sn ní spáry mezi výplní  

a stavební konstrukcí ve všech rovinách jsou použity TPT tmely, z exteriérové strany byla 

použita hydroizolační fólií a z interiérové strany byl spoj dot sn n parot sn  uzav enou 

fólií z butylkaučuku. Okna na jižní, severní a západní fasád  se osazují se screenovou 

roletou s elektromotorem, kotvenou k rámu okna.  

1.2 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v záplavovém pásmu. Stavba se nenachází v území ohroženém 

sesuvy půdy. Území pro výstavbu není poddolováno. Stavba se nenachází v území 

ohroženém vlivy seizmicity. Úrovn  1. podzemních podlaží se mohou nacházet  

pod úrovní hladiny podzemní vody, která vykazuje známky agresívních účinků. Spodní 

stavba, inženýrské sít , základové konstrukce a konstrukce pro zajišt ní stavební jámy 

jsou navrženy s ohledem na tuto skutečnost. Na základu provedeného průzkumu  

je zájmové území za azeno do st edního radonového indexu. Veškeré konstrukce jsou 

navrženy s ohledem na tuto skutečnost. Hydroizolace bude provedena spojit  a celistv  

včetn  systémových prostupů. Hydroizolace splňuje požadavky k použití pro st edního 

radonového rizika. Stavba se nachází nad kolektorem elektro, vzhledem ke značné 

hloubce kolektoru Ě55-60 mě neznamená jeho existence jakýkoli konflikt s uvažovanou 

stavbou. 
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2. Kritická místa stavby 
V této části práce jsem se zam il na vytipování kritických míst stavby a porovnání 

projektové dokumentace [1] se skutečným provedením t chto vybraných míst realizací 

stavby. Zvolená místa z projektu byly vybírány podle následujících hledisek: požární 

ochrana stavby, statické ešení, stavební fyzika Ěakustika, prostup teplaě, architektura  

a design.  

2.1 Spodní stavba 
Skládá se ze suterénního prostoru a podzemního založení objektů. Suterén je společný 

pro všechny vchody jednoho objektu propojený pod zelenou st echou vnitrobloku. Dále 

bude plocha suterénu využita jako garáž. 

2.1.1 Základy 
Objekty D a E jsou na základ  geologických průzkumů stavební oblasti založeny  

na vrtaných velkoprům rových pilotách o prům rech 600, 750 a ř00 mm, které byly 

vyztuženy armokoši ĚObr. 4ě. Po betonáži vyvrtaných otvorů byla plocha výkopů 

vyrovnána vrstvou št rkopísku a následn  zhutn na. Na rovný podklad byla provedena 

vrstva podkladního betonu vyztužena jednoduchou KARI sítí s velikosti ok 100/100 mm 

ĚObr. 5ě. Podkladní beton byl po technologické p estávce potažen lepenkou A400H pro 

separaci základové desky ĚObr. 7ě. Dále byla zkonstruována výztuž základové desky, 

která byla položena na separační vrstvu. Na následnou betonáž byl použit 

vodonepropustný beton pro konstrukci tzv. „bílé vany“. Základová deska byla provedena 

se sklonem 1% od hran k úžlabí, které ústí do nepropustných jímek. 
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Obrázek 3: Zakládací pilota Ø 600 mm [1] 

Obrázek 4: Armokoše pro vyztužení pilot [2] 
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Základy objektů byly zhotoveny v po ádku dle projektové dokumentace, armování desky 

bylo kladeno podle výkresů výztuže. Ze statického hlediska je pilotový základ proveden 

s dostatečnou únosností vzhledem k p íznivému podloží.  

2.1.2 Hydroizolace 
Vodonepropustnost spodní stavby zajiš uje základová deska a suterénní st ny, které byly 

navrženy a provedeny v podob  tzv. „bílé vany“. Hydroizolační vlastnosti zaručuje 

upravená betonová sm s PERMACRETE, kterou byla spodní stavba vybetonována.  

Pro dokonalé spojení základové desky a svislé nosné st ny byl vložen navržený t snící 

bitumenový plech, který byl umíst n doprost ed mezi ocelové profily výztuže  

ĚObr. 7ě.  

Od hloubky 1 m pod terénem byla podle projektové dokumentace p ilepena tepelná 

izolace po celém obvodu budovy ĚObr. Řě. Izolace byla p ipevn na nízkoexpanzní PUR 

p nou a jednotlivé desky byly zaklesnuty do st ídavých drážek pro eliminaci možných 

tepelných mostů. Desky XPS byly vytaženy do výšky 0,3 m nad terén. Pás polystyrenu 

byl opat en separační vrstvou geotextilie, která ochraňuje izolaci p ed účinky hutn ní 

zásypu výkopu. Celý obvod budovy byl v plné výšce pod terénem opat en drenážní 

nopovou folií. Ochranné souvrství bylo následn  zarovnáno podle terénu ĚObr. řě.  

Obrázek 5: Podkladní beton [2] 

KARI SÍ  

PILOTA 
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Obrázek 6: Detail základové desky [1] 

Obrázek 7: Výztuž bílé vany [2] 

BITUMENOVÝ T SNÍCÍ PLECH 

SEPARACE - LEPENKA A400H

VÝZTUŽ SUTERÉNNÍ ST NY 
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Jelikož se hladina podzemní vody nachází v úrovni 1. NP, byla proto provedena 

hydroizolace obvodových st n nad terénem pomocí natavených asfaltových pásů na 

asfaltovou penetraci. Hydroizolační pásy byly nataveny i ve vnitrobloku do výšky 700 

mm, z důvodu navržené zelené st echy nad vodorovnou konstrukcí nad společným 

prostorem garáží ĚObr. 10ě.  

Obrázek 8: Izolace spodní stavby pod terénem [2] 

Obrázek 9: Zarovnání XPS a nopové folie s terénem [2] 

NOPOVÁ FOLIE 
XPS DESKY 

GEOTEXTILIE 
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Hydroizolace stavby byla provedena dle návrhu a požadavků projektové dokumentace. 

P ípadné nedostatky betonáže po odkrytí bedn ní byly náležit  odstran ny z důvodu 

vytvo ení dokonalé vod odolné konstrukce. 

  

  

Obrázek 10: Hydroizolace vnitrobloku [2] 
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2.2 Schodišt  
Schodiš ová ramena je nutné uložit tak, aby se zamezilo ší ení hluku p i užívání schodišt  

do navazujících konstrukcí. Dle technické zprávy by toto akustické odd lení m l 

zaručovat elastický, pryžový tlumící pás Belar N -0Ř tlouš ky 10 mm, který by m l být 

dle projektové dokumentace vložen po celé ší ce vodorovné plochy uložení 

schodiš ového ramene. Roznášecí deska by m la být akusticky a dilatačn  odd lena  

od svislé konstrukce výtahové šachty mezerou o tlouš ce 20 mm, která by m la být 

následn  vypln na minerální vlnou. 

 

 

Pro stavbu byla zvolena prefabrikovaná schodiš ová ramena uložená mezi podestou  

a mezipodestou. Červeným rámečkem jsou naznačena skutečná místa uložení pryžových 

pásků ĚObr. 12ě. Oproti projektové dokumentaci se položily pouze ve dvou 

nejdůležit jších místech pod kotvícími šrouby prefabrikovaného schodiš ového ramene, 

nikoliv po celé délce uložení. Akustické požadavky jsou tím spln ny na dvou 

nejkritičt jších místech uložení, druhým důvodem provedení je ušet ení nákladů za celé 

pásy, což je v praxi naprosto b žné.  

Obrázek 11: Výkres schodiště [1] 
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Mezery, pro dilatační a akustické odd lení ramene od železobetonové konstrukce 

výtahových šachet, dosahovaly v n kterých místech 30 mm ĚObr. 13ě, místo 

navrhovaných 20 mm a na druhé stran  uložení byla zjišt na mezera o tlouš ce 10 mm. 

M ení pouze ukazuje nep esnost uložení, které bude zamaskováno p izdívkou  

a omítkovou vrstvou. Následn  byly mezery vypln ny polyuretanovou p nou  

ĚObr. 14ě. Tato zám na je z akustického hlediska chybná, jelikož PUR p na má modul 

pružnosti n kolikanásobn  vyšší, p ibližn  E=Ř00-ř50 MPa, modul pružnosti minerální 

vlny se pohybuje okolo 50 MPa. PUR p na je tedy tužší a daleko mén  tlumí ší ící se 

hluk ze schodišt  do p iléhající konstrukce. P i zalití podlah byl vyrovnán rozdíl p ibližn   

75 mm mezi podestou nebo mezipodestou a prefabrikovaným ramenem.  

P ed aplikací anhydridu byl obvod mezipodesty a ší ka uložení ramene ochrán na vrstvou 

mirelonu ĚObr. 15ě. 

Obrázek 12: Spodní pohled na úložnou spáru schodiště [2] 

2x PÁSEK BELAR N -0Ř, tl. 10 mm 
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Obrázek 13: Tloušťka mezery od svislé konstrukce [2] 

30 mm 

Obrázek 14:Výplň mezery [2] 

VYPLN NÍ PUR P NOU 
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Provedení schodiš  považuji z akustického hlediska za nedostatečné, usnadn ní práce 

aplikací PUR p ny není adekvátní náhradou minerální vlny, která byla navržena 

v projektové dokumentaci a lépe by splňovala akustické požadavky. 

  

Obrázek 15: Zalití podlahy [2] 

MIRELON 
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2.3 Zateplení 
V této kapitole se budu zabývat dodržením požadavků na uložení zateplovacího 

souvrství, aby se snížilo riziko tepelných ztrát budovy. 

2.3.1 Zateplení plochy 
Fasádní pláš  budovy je nejdůležit jším místem ohledn  zateplnení objektu a zabrán ní 

úniku tepla. Dále musí být zabrán no ší ení požáru mezi požárními úseky. Jako ešení 

t chto požadavků byl navržen kontaktní zateplovací systém ĚObrázek Xě s neho lavou 

skladbou a požární úseky odd leny pásy z minerální vlny. 

 

Polystyrenové desky v samozhášivém provedení byly p ilepeny k svislé obvodové 

konstrukci pomocí nízko expanzní polyuretanové p ny. Následn  byly p ikotveny 

šroubovacími hmoždinkami ĚObr. 17ě. P i kontrole rovinnosti svislé plochy byla plocha 

polystyrenových desek dobroušena do roviny a hlavy hmoždinek zakryty záslepkami 

z polystyrenu ĚObr. 1Řě. 

  

SÁDROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 
ZDIVO POROTHERM AKU P+D 
EPS tl. 160 mm 
VN JŠÍ PROBARVENÁ 
SILIKÁTOVÁ OMÍTKA 

Obrázek 16: Skladba obvodové stěny [1] 
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Okenní špalety byly vyztuženy rohovými profily a vylamovacími lištami ĚObr. 1řě, kde 

se na odtrhávající část následn  po zatažení lepidla nalepila igelitová folie proti zašpin ní 

okenních skel, po dokončení venkovních omítek se tato část vytrhla a zůstala zde pouze 

zbylá vodící část lišty. P es rohové profily byly nalepeny na koso pruhy armovací tkaniny 

pro lepší soudržnost ĚObr. 20ě. Po provedení armování všech otvorů a vyztužení rohů 

Obrázek 17: Kotvení EPS desek [2] 

ŠROUBOVACÍ 
HMOŽDINKY 

ZATÍŽENÍ 
PARAPETU 

EPS ZÁSLEPKY 

Obrázek 18: Zaslepení šroubovacích hmoždinek [2] 
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budovy bylo nataženo souvrstvím tmel-armovací tkanina-tmel-armovací tkanina-tmel  

a následn  zahlazeno do roviny ĚObr. 21ě. 

 
Obrázek 19: Fasádní prvky - ochrana špalet [2] 

ROHOVÝ PROFIL 

VYLAMOVACÍ 
LIŠTA 

VYARMOVANÝ 
PARAPET  
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Na poslední vrstvu tmelu byla nanesena hustá, probarvená vrstva penetrace ĚObr. 22ě, 

která byla p etažena vrstvou omítky, fasádní pláš  tím dostal finální podobu ĚObr. 23ě.  

Obrázek 20: Fasádní prvky - šikmé pásky sítě u rohů oken [2] 

Obrázek 21: Natažení armovací tkaniny [2] 
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Skladba fasádního plášt  byla dodržena v souladu s projektovou dokumentací. 

V kritických místech všech otvorů a rohů bylo provedeno vyztužení. Rozdílem je pouze 

absence zakládacích soklových profilů, které nebyly použity.  

NANÁŠENÍ PROBARVENÉ 
PENETRACE 

Obrázek 22: Nanášení penetrace [2] 

Obrázek 23: Finální podoba probarvené omítky [2] 
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Spodní ada XPS a EPS desek tepelné izolace byla založena buď na soklový základ 

z tvrzeného XPS, nebo byly voln  p ipevn ny k obvodové konstrukci s tím, že soklové 

zateplení bude dopln no následn  p i kompletaci stavby. 

Zateplovací vrstva fasádního plášt  na objektu D byla rozd lena pruhy minerální vlny  

o tlouš ce ř00 mm a chrán ná úniková cesta byla zateplena pouze deskami z minerální 

vlny ĚObr. 24ě. U objektu D byl dodržen popis projektové dokumentace. V průb hu 

stavby byla však vydána nová požární zpráva, která stanovila požární výšku na 12m,  

tedy výšku podlahy posledního nadzemního podlaží. Stavba se tedy dostala do kategorie 

budov s požární výškou ≤ 12 m, které nepodléhají požárnímu ešení. Po dohod  

s hasičskou správou byla uznána jako dostačující požární ochrana aplikace EPS desek 

v samozhášivém provedení a skladba plášt  byla schválena jako neho lavá. Následn  se 

tedy objekt E zateplil pouze deskami z polystyrenového materiálu. 

 

2.3.2 ešení tepelných vazeb a mostů 
Touto problematikou a jejím ešením na stavb  se detailn  zabývají následující kapitoly 
2.6 Osazení oken a 2.7 Okrasné prvky.  

Obrázek 24: Zateplení objektu D [2] 



31 
 

2.4  St echa 
Dle projektu stavby je st echa ešena jako plochá a nepochozí. Pro spln ní požadavků je 

nutné dbát na provedení hydroizolace a odvodn ní celé st ešní plochy. Za kritická místa 

stavby považuji důslednost p i realizaci skladby, tedy dodržení pokládky a celistvosti 

jednotlivých vrstev, dalším bodem je provedení detailů atiky a vpustí. 

 

2.4.1 Skladba  
Plochá st echa na objektech byla navržena s klasickou skladbou vrstev ĚObrázek Xě. Celá 

plocha musí být vyspádována k nejnižším místům st echy, kde budou umíst ny odtokové 

vpusti ĚObr. 26ě.  

 

Celý povrch vodorovné železobetonové konstrukce byl opat en asfaltovým penetračním 

nát rem včetn  op rných st n ĚObr. 2Řě pro perfektní p ilnavost mezi podkladním 

železobetonem a hydroizolací. Následn  byly na penetraci nataveny SBS modifikované 

asfaltové pásy. Celistvost vrstvy zajiš uje dostatečné p ekrytí jednotlivých pásů.  

Na nepropustnou vrstvu byla položena tepelná izolace z polystyrenu tlouš ky 140 mm. 

Pomocí polystyrenových klínů se vytvo ily st ešní spádové plochy, které ústí  

do navržených vpustí. Na tepelnou izolaci byly položeny samolepící SBS modifikované 

Obrázek 25: Střecha v řezu [1] 

Obrázek 26: Odtoková vpusť [1, 2] 
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mikroventilační asfaltové pásy, které umožnují průchod vodní páry ze spodních vrstev 

skladby. Pro kompletaci souvrství skladby byl nataven SBS modifikovaný asfaltový pás 

s b idličným posypem dle projektové dokumentace ĚObr. 2řě. Záv rečná vrstva praného 

íčního št rku bude vysypána na položenou geotextilii v záv ru stavby. 

 

 

PRANÝ ÍČNÍ ŠT RK 16/32 

GEOTEXTILIE 500 g/m2 

SBS ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS S POSYPEM 

SBS MODIF. PÁS SAMOLEPÍCÍ MIKROVENTILAČNÍ 

SPÁDOVÉ KLÍNY EPS  

TI EPS tl. 140 mm 

SBS MODIF. S HLINÍKOVOU VLOŽKOU 

ASF. PENETRAČNÍ NÁT R 

ŽB DESKA 

Obrázek 27: Skladba střechy [1] 
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Uložení jednotlivých vrstev bylo provedeno v souladu s požadavky projektové 

dokumentace. Dodržení navrženého souvrství je doloženo prů ezem vrstev ĚObr. 30ě. 

Všechny prostupy instalací byly ádn  zaizolovány a pomocí polystyrenových klínů 

vytvo eny spády, aby tyto prvky nezadržovali v míst  vodu ĚObr. 31ě.  

Obrázek 28: Penetrační nátěr střechy [2] 

Obrázek 29: Pokládka asfaltového pásu s posypem [2] 
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Obrázek 30: Průřez vrstev střechy [2] 

SPÁDOVÁ 
VRSTVA EPS 

TEPELNÁ 
IZOLACE EPS 

ASFALT. PÁS 
S HLINÍKOVOU 
VLOŽKOU 

ASFALTOVÝ PÁS -
MIKROVENTILAČNÍ 

Obrázek 31: Prostupy instalací [2] 
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2.4.2 Atika 
Okraj st echy je zakončen atikou po celém obvodu. Realizace tohoto detailu musí 

navazovat na skladbu celé st echy. Hydroizolace kompletuje nepropustnost st ešní 

konstrukce a musí být důkladn  provedena, aby nedocházelo k vniku vlhkosti pod spodní 

vrstvu asfaltových pásů. Dle projektové dokumentace mají být vytaženy hydroizolační 

pásy k vnit ní hran  vyvýšené železobetonové konstrukce ĚObr. 32ě. Odvod deš ové vody 

je zajišt n spádem atiky do vnit ní části st echy, kde bude voda stékat do st ešní vpusti. 

 

P i realizaci detailu byla nejprve vnit ní strana železobetonové konstrukce nat ena 

penetračním nát rem a následn  nataven asfaltový pás s hliníkovou vložkou do výšky 

vnit ní hrany konstrukce. Po uložení polystyrenové vrstvy byl vytažen SBS modifikovaný 

asfaltový pás až na vn jší hranu atiky pro zajišt ní nepropustnosti st ešní konstrukce  

ĚObr. 33ě. Sklon atiky tvo í polystyrenový klín mezi ubroušenými EPS a XPS deskami. 

Na p ipravený polystyren ve spádu bylo položeno bedn ní pod oplechování v podob  

OSB desek, na které byla p ipevn na tkanina pro odvod možného kondenzátu ĚObr. 35ě. 

Na p ipravené bedn ní bylo následn  provedeno oplechování z titan zinku.  

Obrázek 32: Detail atiky [1] 
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Na po ízených fotografiích byla atika realizována na stranách, kde nebyla zatím p ilepena 

tepelná izolace, proto se OSB desky usadily s p esahem 160 mm u vn jší strany pro EPS 

desky a 50 mm u vnit ní strany pro desky XPS ĚObr. 34 a 35ě.  

 

Obrázek 33: Vytažení hydroizolace na atice [2] 

Obrázek 34: Bednění pod oplechování [2] 
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Skutečné provedení se odlišuje od projektové dokumentace. 

Vytažení SBS modifikovaného asfaltového pásu k vn jší hran  zabraňuje možnému 

odlepení hydroizolace od svislé železobetonové konstrukce, provedení stavby je tedy 

precizn jší nežli návrh.  

V projektu jsou navrženy podkladní hranoly pro tvo ení spádu a soudržnost atiky,  

p i realizaci byly hranoly vynechány a spád tvo í pouze polystyren, což považuji za chybu 

a p ikláním se k původnímu návrhu projektu. 

  

Obrázek 35: Přesah bednění [2] 

TKANINA POD 
OPLECHOVÁNÍ 

KLÍN EPS 
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2.5  Osazení oken 
P esnost a kvalita provedení uložení oken do okenních otvorů jsou velmi důležité faktory 

z hlediska zabrán ní vzniku tepelných mostů.  

 

Okna jsou vsazeny do okenních otvorů soub žn  s hranou betonové nebo zd né svislé 

konstrukce, venkovní parapet je umíst n na fasádní polystyren. Okenní rámy jsou 

ukotveny pomocí kovových L-úhelníků, které jsou p išroubovány k interiérové části 

svislé konstrukce ĚObr. 37ě.  

Obrázek 36: Detail okna [1] 
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Otvor pod rámem a kotvící prvky jsou pak následn  zakryty parozábranou,  

aby se zabránilo vzniku tepelných mostů. Okraje interiérové izolační pásky se p ipevní 

pomocí vrstvy penetračního asfaltového nát ru ĚObr. 3Řě. 

 

Zbylý prostor pod rámem se vyplní PUR p nou a po za íznutí p ebytečné, vystupující 

p ny se z exteriérové strany p ilepí samolepící difuzn  otev ená páska ĚObr. 3ř a 40ě. 

Původn  navržená samolepící hydroizolační páska se na nám ty stavby nerealizovala, 

dodatečn  navržená difuzn  otev ená samolepící páska byla zrealizována na p ání 

vedoucího projektu stavby. Pro zaručení spolupůsobení systému byly použity pásky  

od stejného výrobce, konkrétn  Soudal Window System.  

Obrázek 37: Ukotvení okenního rámu [2] 

KOVOVÉ L-ÚHELNÍKY  

Obrázek 38: Parozábrana [2] 
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Vsazení oken do p edp ipravených zd ných a železobetonových otvorů bylo realizováno 

v souladu s požadavky projektové dokumentace, pouze se shledalo použití hydroizolační 

samolepící pásky jako neadekvátní a bylo nahrazeno difuzn  otev enou páskou.  

P i kompletaci okna byla namontována elektro motorem pohán ná roleta Univers  

ĚObr. 41ě, která byla navržena dle tepelné studie objektu.  

Obrázek 39: Seříznutá PUR pěna – exteriér [2] 

Obrázek 40: Difuzně otevřená páska – exteriér [2] 
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Rolety byly instalovány pouze u oken na stranách fasád, u kterých hrozí zvýšená tepelná 

zát ž uvnit  jednotlivých bytů v objektu.  

 

Jako alternativu t chto rolet bych volil variantu venkovních žaluzií, pokud není brán 

ohled na tepelnou studii stavby. Estetický dojem a variabilita zastín ní obytného prostoru 

by mohla být vhodn jší než u zvolených rolet.  

Poloha vytažené rolety Univers zasahuje p i výhledu z oken, p ibližn  zabírá až 20 cm  

od hrany okna ĚObr. 42ě, což by mohlo budoucím klientům, kte í budou byty obývat, 

vadit. Vhodn jší by tedy bylo ešení, ve kterém by byla roleta skryta z výhledu bytů a 

zároveň by dotvá ela venkovní design budovy ĚObr. 43ě. 

  

Obrázek 41: Venkovní pohled na kompletní okno [2] 

VENKOVNÍ ROLETA UNIVERS 

VENKOVNÍ PARAPET 
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Obrázek 42: Umístění rolet [2] 

POLOHA 
VYTAŽENÉ 
ROLETY 

Obrázek 43: Návrh detailu rolety [2] 
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2.6  Okrasné prvky 
Tato část stavby spoluutvá í s ostatními exteriérovými prvky celkový vzhled budov. 

Všechny okrasné prvky jsou navrženy pouze z pohledové části designu objektů, neplní 

žádné jiné funkce využití. P esto musí být jejich návrh a montáž v souladu na návaznost 

k p iléhavým částem stavby, p edevším musejí být ádn  ukotveny a odizolovány,  

aby se zamezilo p ípadnému vzniku tepelných mostů a ochrán ny p ed zadržováním 

vlhkosti. 

2.6.1 Okrasná ímsa 
 

 
Provedení ukotvení montážních úhelníků pro okrasné ímsy se shoduje s výkresem 

detailu projektu. Pro p erušení tepelného mostu byla použita tvrzená pryžová podložka  

o tlouš ce 20 mm. Viditelný kus PUR p ny pouze zakrývá otvor po spínací tyči, která zde 

vznikla p i betonáži a byla odhalena po následujícím odbedn ní. Doporučuje se zakrývat 

betonovými zátkami, ale PUR p na se v praxi používá čast ji. Na fotografii jsou také 

zachyceny oválné, podlouhlé otvory zámečnické konstrukce, které slouží pro p esn jší 

Obrázek 44: Detail okrasné římsy [1] 
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montáž úhelníků, čímž se mohou zamaskovat p ípadné nerovnosti kotevního plechu  

nebo svislé nosné konstrukce ĚObr. 45ě.  

 

Na základ  špatných recenzí ohledn  pohledových panelů CETRIS, jenž mají  

dle informací a zkušeností horší odolnost a kratší životnost, se na montážní úhelníky 

namontovaly OSB desky ĚObr. 47ě, které se po celé ploše oplechovaly falcovanými 

plechy. Pod plech byla položena strukturovaná rohož pro odvod možného kondenzátu 

ĚObr. 4Řě. Prostor mezi OSB deskami a svislou konstrukcí bude vypln n tepelnou izolací 

tlouš ky 160 mm, již p ed kompletací okrasného prvku ĚObr. 46ě. 

TVRZENÁ PRYŽOVÁ 
PODLOŽKA 20mm 

4x 
CHEMICKÁ 
KOTVA M 10 

Obrázek 45: Ukotvení úhelníků [2] 
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Obrázek 47: Konstrukce okrasné římsy [2] 

OSB DESKY 

Obrázek 46: Zateplení obvodového pláště v místě římsy [2] 
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Provedené zm ny okrasné ímsy ovlivní pouze designový vzhled prvku, místo matného 

povrchu panelů CETRIS bude vid t lesklé oplechování. Provedení splňuje požadavky 

projektu. 

2.6.2 Okrasný rámeček pod atikou 
Tento okrasný prvek je umíst n na stranách fasády, kde jsou navrženy taktéž okrasné 

ímsy, aby spolu utvá ely vzhled celého objektu. Zámečnická konstrukce rámečku musí 

být ukotvena k svislé obvodové konstrukci stejn  jako u ostatních ozdobných prvků 

pomocí izolační podložky, aby se zamezilo vzniku tepelných mostů. Oplechování 

spádové plochy musí být provedeno v návaznosti na oplechování povrchu atiky,  

aby se zamezilo vniku vlhkosti. Nevýhodou je opačný spád 5% sm rem mimo budovu, 

opačn  nežli je to u provedení atiky, odvod srážek je tedy veden volným pádem z výšky 

p ibližn  12 m do vnitrobloku objektu, kde může docházet k degradaci povrchu.  

 

Obrázek 48: Opláštění římsy [2] 

OPLECHOVÁNÍ ZE 
SPODNÍ STRANY 

ÍMSY 

STRUKTUROVANÁ 
ROHOŽ 
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Ocelový kotvící plech byl ádn  ukotven k železobetonové svislé konstrukci p es izolační 

pryžovou podložku. Část ocelového plechu, který spojuje kotvící část a konstrukci 

rámečku, byla pat ičn  zakryta částmi EPS desek v rámci zateplení fasádního plášt   

ĚObr. 51ě. Na vyčnívající části spojujícího plechu s oválnými otvory pro p esn jší montáž 

byly p ipevn ny jednotlivé části krychlové konstrukce rámečku, které byly poté 

zkompletovány do celistvé konstrukce pod atikou. Povrch celé konstrukce byl pokryt 

OSB deskami, které nahradily původn  navržené desky CETRIS ĚObr. 51ě.   

Jako u p edchozí okrasné ímsy se zam nily pohledové CETRIS desky za celkové 

oplechování prvku falcovanými plechy pro jednotnost okrasných prvků. Pod oplechování 

byla natažena na OSB bedn ní strukturovaná rohož pro odvod možného kondenzátu  

ĚObr. 52ě. 

Obrázek 49: Detail okrasného rámečku pod atikou [1] 
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Obrázek 50: Konstrukce rámečku I. [2] 

Obrázek 51: Konstrukce rámečku II. [2] 
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Okrasný rámeček pod atikou byl proveden dle požadavků projektové dokumentace, 

jediná odlišnost se skrývá v zám n  materiálu povrchu tohoto prvku.  

Obrázek 52: Oplechování prvku [2] 

Obrázek 53: Kompletace prvku - pohled zdola [2] 



50 
 

2.6.3 Rám vykonzolovaného okna 
Z hlediska designu a architektury tento prvek zvýrazňuje oblast oken umíst ných 

v schodiš ovém prostoru budov. Rámová konstrukce je velkých rozm rů, proto musí být 

ádn  ukotvena k svislé konstrukci a odizolována z důvodu p erušení možných tepelných 

mostů v míst  kotvících plechů.  

 

Dle projektové dokumentace byla pod kotvící plech umíst na izolační podložka 

z tvrzeného, pryžového materiálu. Plech byl p ikotven pomocí chemických kotev  

ĚObr. 57ě. Ocelový profil, který je p iva en ke kotvícímu plechu a spojuje rámovou 

konstrukci, umístili zámečníci doprost ed konstrukce mezi hlavní vodící profily pro lepší 

Obrázek 54:Detail rámu vykonzolovaného okna [1] 
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montážní podmínky ĚObr. 55ě. Původní návrh v projektové dokumentaci zobrazuje 

spojující profil umíst ný na spodní hran  rámové konstrukce ĚObr. 54 a 57ě.  

 

 

Obrázek 55: Zámečnická konstrukce v podokenním prostoru [2] 

Obrázek 56: Zámečnická konstrukce v nadokenním prostoru [2] 
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Zateplení fasádního plášt  bylo důkladn  provedeno okolo okenních otvorů. Kotvící 

plechy byly zapušt ny do EPS desky, kde byly vy ezány p esné otvory pro kotvící profil 

rámu. Ší ka spáry pro tepelnou izolaci tlouš ky 160 mm byla dolad na pomocí oválných 

otvorů pro spojující šrouby ĚObr. 5Řě.  

Stejn  jako u okrasné ímsy bylo vy azeno použití CETRIS desek a bylo nahrazeno OSB 

deskami, které kompletují ocelové profily rámu a utvá ejí pevný pláš  ĚObr. 5řě. Povrch 

OSB desek byl pak následn  oplechován falcovaným plechem ĚObr. 60ě.  

Tato zm na je v souladu celkového designu budov a je správné, že okrasné prvky jsou 

provedeny ze stejného materiálu. 

 

CHEMICKÉ 
KOTVY 

TVRZENÁ PRYŽOVÁ 
PODLOŽKA 20mm 

Obrázek 57: Ukotvení svislých profilů konstrukce [1, 2] 
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Obrázek 58: Tepelná izolace pod rámovou konstrukcí [2] 

Obrázek 59: Plášť rámu z OSB desek [2] 

OSB DESKY 
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Obrázek 60: Kompletní rám [2] 

OPLECHOVÁNÍ 

FASÁDNÍ OMÍTKA 
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Záv r 
Cílem této práce bylo analyzovat kritická místa stavby z projektové dokumentace  

a tyto místa zachytit pomocí vlastní fotodokumentace, ve které jsem zdokumentoval 

skutečné provedení projektu. 

 V první části jsem se pokusil p iblížit čtená i situaci a stavební ešení projektu  

Obytného souboru Na Vackov .  

Ve druhé kapitole jsem se detailn  zabýval jednotlivými vybranými detaily stavby a jejich 

provedení v průb hu stavby, které jsem zachytil na svých snímcích v dílčích krocích 

výstavby. Každé provedení jsem v p íslušné podkapitole vyhodnotil, zda se skutečný stav 

liší od navrženého či nikoliv. P i zjišt ní nedostatků jsem uvážil a porovnal vhodnost 

původního návrhu, p ípadn  jsem se pokusil navrhnout vhodnou alternativu ešení. 

Porovnáváním projektové dokumentace a výsledného stavu jednotlivých částí stavby, 

jsem ukázal, že se skutečné provedení p íliš neliší od návrhu. Realizace objektů  

Na Vackov  se snaží držet p edepsaných ešení z projektové dokumentace. Odhalené 

odlišnosti vyplývají z usnadňování práce a levn jšího ešení.  
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ČSN 732310. Provádění zděných konstrukcí. Praha: ÚNMZ, srpen 1řŘ7 

ČSN 731101. Navrhování zděných konstrukcí. Praha: ÚNMZ, zá í 1řŘ1 

ČSN 734130. Schodiště a šikmé rampy. Praha: ÚNMZ, b ezen 2010 

ČSN 743305. Ochranná zábradlí. Praha: ÚNMZ, leden 200Ř 

ČSN 731ř01. Navrhování střech – Základní ustanovení. Praha: ÚNMZ, únor 2011 

ČSN 730540-2. Tepelná ochrana budov – požadavky. Praha: ÚNMZ, íjen 2011 
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