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Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Fit & Body centrum v Ostravě Zábřehu“ je zpracování 

části projektové dokumentace pro provádění stavby dle zadání bakalářské práce. Obsahem 

práce je návrh sportovního centra, které je součástí nově navrženého sportovního areálu, bude 

splňovat estetické i technické nároky na moderní a kvalitní sportovní centrum a poskytne 

možnost sportovního vyžití v oblasti fitness široké veřejnosti a zároveň nenaruší, ale vhodně 

doplní stávající průmyslovou zástavbu. Cílem bylo také poskytnout návštěvníkům vhodné 

zázemí a doplňkové služby, kromě fitness centra se tak v objektu nachází ještě sportovní bar, 

prodejna s fitness potřebami, kosmetika, kadeřnictví, masáže a další služby. Projekt vychází 

z předem vypracované urbanistické studie vypracované v rámci semestrální práce Ateliérové 

tvorby III a z architektonické studie v rámci semestrální práce Ateliérové tvorby IV. 

ŽIŽKOVÁ, K..: Fit & Body centrum v Ostravě Zábřehu: Bakalářská práce.           

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2013, 

52 s. Vedoucí práce: Rosypal D.  
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Anotation 

The subject of this thesis „Fit & Body centre in Ostrava Zábřeh“ is the process of 

implementation of project documentation for construction work according to the bachelor 

work assignment. The content of the thesis is design of sports center which is part of the 

newly proposed sports complex, will comply the aesthetic and technical demands on the 

modern and quality sports center and provide sporting opportunities in the fitness to the 

public at large and at the same time not undermine but appropriately complete existing 

industrial buildings. The target was also provide visitors suitable facilities and 

complementary services, in addition to fitness centers in object is located a sports bar, shop 

with fitness needs, beauty salon, hair salon, massages and other services. The project is 

based on in advance made urbanistic study in the area of semester project Atelier work III and 

from architectonic study in the area of semester project Atelier work IV. 

ŽIŽKOVÁ, K..: Fit & Body centre in Ostrava Zábřeh: Bachelor thesis.              

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 

architecture, 2013, 52 p. Thesis head: Rosypal D.  
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Seznam použitého značení 

 
ATT   ateliérová tvorba 

bm  metr běžný 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

b.p.v.   Balt po vyrovnání 

C x/x   třída pevnosti betonu 

CUZK  český úřad zeměměřičský a katastrální 

č.   číslo 

ČSN   česká technická norma 

ČSN EN česká technická norma harmonizovaná s normou evropskou 

DN  dimenze potrubí 

EPS   expandovaný polystyren 

HI  hydroizolace 

KN   katastr nemovitostí 

MHD  městská hromadná doprava 

m  metr 

mm  milimetr 

m n.m.  metrů nad mořem 

NN   nízké napětí 

NP   nadzemní podlaží 

p.č.  parcelní číslo 

PD   projektová dokumentace 

Sb.   sbírka 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě 

SO   stavební objekt 

TI  tepelní izolace 

tl.  tloušťka 

U   součinitel prostupu tepla [ W/m2K ] 

ÚT   upravený terén 

ŽB   železobeton  
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1. Úvod 

Náplní bakalářské práce je návrh Fit & Body centra v Ostravě Zábřehu. 

Bakalářská práce se skládá z části výkresové a části textové. Textová část obsahuje 

zejména průvodní a technickou zprávu dle vyhlášky 499/2006 Sb. Zákona o územním 

plánování a stavebním řádu. Průvodní zpráva obsahuje základní údaje o stavbě a stavebním 

pozemku. Technická zpráva podrobněji popisuje architektonické a konstrukční a technické 

řešení objektu.  

Výkresová část obsahuje projektovou dokumentaci k provádění stavby včetně vizualizací, 

výpisu specifikací prvků a architektonický detail. K výkresové části je přiřazena také část 

tepelné techniky (posouzení konstrukcí v programu Teplo 2011). 

Podkladem pro vypracování bakalářské práce byla urbanistická studie z ATT III                 

a architektonická studie z ATT IV. 
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2. Výchozí údaje 

2.1. Charakteristika oblasti 

 

Objekt se nachází v bývalém areálu chemických závodů Rutgers v Ostravě v městské 

části Zábřeh na křižovatce ulic Plzeňská a U Cementárny. Areál má dobrou komunikační 

dostupnost, a to jak osobní dopravu, tak MHD. Areál se nachází v přesném geografickém 

středu Ostravy v zabydlené a rušné části města a má proto potenciál k vytvoření nové 

atraktivní oblasti.  

Areál se nachází na střetu dvou funkčních zón a to oblasti pro bydlení a oblasti s lehkým 

a těžkým průmyslem. Bylo snahou vymyslet náplň areálu tak, aby došlo k vhodnému 

propojení obou oblastí s doplněním o další funkce. Na jižní straně se pak v blízkosti nachází 

nemocnice s bydlením pro seniory, která bude v návrhu také zahrnuta. Musíme také počítat  

se zvýšenou hlučností z průmyslových budov a navrhnout vhodnou protihlukovou bariéru. 

V současnosti však převážná část areálu není nijak využita a chátrá. V severní části        

se nachází sklady a objekty drobného průmyslu, s jejichž zachováním se však v dalším návrhu 

nepočítá. V jižní části se při vjezdu z ulice Plzeňská nachází benzínová pumpa, kterou chceme 

zachovat. Další části areálu pak zabírají nefunkční a bezcenné prostory jako garáže, 

paintballové centrum nebo neobývatelné chátrající objekty. Na pozemku se nachází pouze 

bezcenné dřeviny a zde i v okolí chybí kvalitní zeleň a odpočinková zóna pro množství 

obyvatel, kteří zde žijí.  

Na pozemku se nenacházejí žádné památkově chráněné budovy. Na sousedním pozemku 

se však nachází budovy lehkého a těžkého průmyslu, které jednoznačně určují ráz a atmosféru 

místa, kterou nechceme ničit či násilně měnit ale naopak zachovat identitu místa a vhodně 

začlenit nově navržený areál, který místo učiní atraktivním pro veřejnost a který se zároveň 

napojí na obytnou zástavbu na sousedních pozemcích.  
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3. Řešení 

3.1. Urbanistické a architektonické řešení celku 

 

Nový návrh, vycházející z potřeb místa, využívající jeho přednosti a eliminující slabé 

stránky, počítá především s těmito třemi novými funkcemi – bydlení, sport a odpočinek      

a rekreace. Podle důležitých návazností na okolí je pak areál rozdělen na 4 hlavní části 

s různými náplněmi. Západní část je vyhrazena pro výstavbu objektů pro bydlení, 

především přechodového rázu určené primárně pro mladé lidi a začínající rodiny.                 

Ve východní části je umístěna venkovní cyklokrosová dráha, na kterou navazuje na jižní 

straně park a klidová zóna určena pro maminky s dětmi a seniory z okolí. Ve středu je 

pak navržen areál s indoor sporty, který všechny ostatní celky a jejich náplně propojuje. 

V této zóně se nachází včetně mnou řešeného objektu Fit & Body centra také bazén, 

horolezecké centrum, velodrom a sportovní náměstí určené pro outdoorové sporty jako 

např. skating, horolezectví ad.   

Všechny objekty v areálu jsou orientovány podle jednotné sítě, jejíž směr je dán okolní 

zástavbou tak, aby nově navržený areál ještě lépe zapadnul a doplnil stávající objekty. 

Z ulice Plzeňská, odkud je hlavní vjezd do areálu, byl nově navržen sjezd, aby bylo 

dosaženo lepší komunikační návaznosti z obou příjezdových směrů. Areál byl navíc 

doplněn vhodně zvolenou parkovací zónou. V docházkové vzdálenosti 5 minut se nachází 

zastávka MHD, celý areál tak má velmi vhodné dopravní napojení. 

Kromě soustředěné zeleně v navrženém parku je celý areál protkán volně 

rozprostřenou zelení, která přirozeně oživuje a zvelebuje okolí. U severní hranice 

pozemku je pak navržen soustředěný zelený pás, který tak bude tvořit přirozenou 

protihlukovou ochranu. 

 

 

3.2. Urbanistické a architektonické řešení objektu 

 

Stavba se nachází v zóně určené pro indoor sporty v čele sportovního náměstí. V jeho 

těsné blízkosti se nachází horolezecké centrum, s nímž tvarově souvisí. Cílem bylo 

vytvořit centrum pro sportovní volnočasové aktivity s veškerým vhodným zázemím, které 

by funkčně doplnilo chybějící vyžití pro místní občany, provozně vytvořilo dobře 

fungující sportovní centrum a architektonicky a výtvarně vhodně doplnilo navržený 
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sportovní areál a zároveň navázalo na průmyslovou historii místa. Účelem objektu je 

nabídnout běžné i netradiční sportovní vyžití pro místní obyvatele.  

Objekt je hlavním vstupem orientován na stranu sportovního náměstí, stejně jako 

ostatní sportovní komplexy a činí tak z náměstí těžiště celého areálu, které tvoří také 

významný pěší komunikační uzel mezi objekty. 

Objekt je třípodlažní a má jednoduchý obdélníkový půdorys s pultovou střechou, která 

se sbíhá k jižní straně. Zrcadlově k ní je postaveno horolezecké centrum. Obě budovy tak 

vedle sebe vytváří dynamický tvar evokující aktivní pohyb. V jejich centru je pak díky 

zvolenému tvaru a klesající střeše možné vidět průmyslové objekty v pozadí, které tak 

odkazují na technickou historii místa. V celku tak tento obraz tvoří hlavní myšlenku,        

a to propojení starého s novým, historie a tradice s moderním a novodobým pojetím. Tato 

myšlenka se pak odráží také ve zvoleném materiálovém řešení – užití skla                        

a sklocementových desek s povrchovou úpravou na pohledový beton. 

 

 

3.3. Provozní a technické řešení 

 

Provozně byl objekt navržen tak, aby byl pro běžného návštěvníka dobře přehledný, 

jednotlivé funkce aby byly dostupné dle důležitosti s logickými návaznostmi                    

a přiměřeným prostorem. Bylo zajištěno dostatečné zázemí jak pro návštěvníky, tak pro 

zaměstnance. 

Objekt je provozně členěn po jednotlivých podlažích. V 1.NP se nachází sport bar         

a prodejna s fitness potřebami. Podlaží je tak určeno nejen návštěvníkům fitness centra 

ale je zaměřen na širší cílovou skupinu. Kromě toho se v 1.NP nachází také technické 

zázemí, administrativní část se zázemím pro zaměstnance, zázemí pro sport bar i fitness 

obchod. V 2.NP je umístěno zázemí pro návštěvníky a zaměstnance fitness jako šatny, 

sprchy a dětský koutek a zároveň jsou zde doplňkově funkce pro veřejnost – kadeřnictví, 

kosmetika, manikúra a masáže. 3. NP je zcela vyhrazeno pro část fitness centra. Jsou zde 

cvičební sály pro pomalé (jóga, kalanetika, strečink) i dynamické formy cvičení (aerobní 

cvičení, tanec, ad.), sál pro spinning a posilovna. Kromě toho také sklad nářadí a sociální 

zázemí.  
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4. Textová část PD pro provádění stavby (dle vyhl. 499/2009 Sb.) 

A. Průvodní zpráva 

a. Identifikační údaje stavby a investora 

Název stavby:   Fit & Body centrum v Ostravě Zábřehu 

Kraj:    Moravskoslezský 

Obec:    Ostrava 

Okres:    Ostrava-město 

Katastrální území:  Zábřeh-VŽ 

Parcelní číslo:   431/1 

Místo stavby:   U Cementárny, Ostrava – Zábřeh, 70300 

Stupeň PD:   Dokumentace pro provádění stavby 

Vypracoval:   Karolína Žižková 

 

 

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Objekt je situován na území Ostrava-Zábřeh VŽ, v areálu bývalé chemičky Rutgers       

na části pozemku s parcelním číslem 431/1 (výměra 92 570 m2) ve vlastnictví firmy LAHOS 

s.r.o., Kolejní 3311/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Pozemek je evidován jako 

zastavěná plocha a nádvoří. Firma LAHOS s.r.o. se zabývá nákupem, prodejem                       

a skladováním paliv a maziv. Na pozemku provozuje několik skladů a výrobnu. Přidružené 

prostory jsou využívány jako parkoviště a manipulační plochy. Jelikož nezapadají                  

do navrhované struktury areálu urbanisticky, ani kvalitou provedení, jsou určeny k demolici. 
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c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Osobní prohlídka:  Byla provedena opakovaná osobní prohlídka staveniště             

pro pořízení fotodokumentace stávajícího stavu a ověření 

informací z mapových podkladů. 

Radonový průzkum: Jelikož se jedná o školní práci, nebylo provedeno přesné měření 

radonu. Dle mapových podkladů české geologické služby je zde 

nízké riziko výskytu radonu. Zařazení pozemku dle radonového 

indexu a návrh případných opatření dle § 94 vyhl. č. 307/200     

by bylo předmětem dalšího řízení.  

Geologický průzkum: Dle mapových podkladů je podloží tvořeno navátými 

nezpevněnými sedimenty – spraš a sprašová hlína. Jelikož         

se jedná o školní práci, nebyl proveden podrobnější průzkum 

horninového podloží. 

Poddolování: Území je poddolováno. Objekt se však nachází mimo limitní 

ochranná pásma. 

Záplavová oblast:  Území je mimo záplavovou oblast. Tok řeky Odry nelimituje 

výstavbu. 

Doprava: Automobilová – současný vjezd do areálu z ulice Plzeňské byl 

shledán nevhodným pro plánované stavební záměry a bylo 

navrženo nové napojení na tuto komunikaci. Nové napojení 

počítá s přibudováním sjezdu z komunikace Plzeňská ve směru 

na Zábřeh, který tam nyní chybí. Příjezd bude možný též             

z opačné strany z ulice U Cementárny, jako doposud. Příjezd         

k samotnému objektu Fit & Body centra bude z nově 

vybudované příjezdové komunikace napojené na stávající ulici 

U Cementárny. 
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MHD – v pětiminutové docházkové vzdálenosti se nachází 

tramvajová zastávka Ferona, kde pravidelně zastavují linky 7, 

11, 17 a 18. 

Kanalizace:  Objekt bude napojena přípojkou na stávající splaškovou 

kanalizaci z ulice U Cementárny. 

Zemní plyn:  Objekt bude napojena na stávající středotlaký plynovod z ulice 

U Cementárny. 

Elektřina: Objekt bude napojen na stávající sít´ elektrického vedení NN 

z ulice U Cementárny.  

Vodovod: Přípojka vody bude napojena navrtáním na stávající vodovodní 

řád z ulice U Cementárny.  

 

d. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Napojení na stávající elektroinstalační sít´, vodovod, zemní plyn a kanalizaci bude 

navrženo dle vyjádření správce sítí. Objekt není v rozporu s regulativy území. 

 

e. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb.- Zákon        

o územním plánování a stavebním řádu. Práce splňuje vyhlášku č. 268/2009  Sb.                     

o technických požadavcích na stavby. 

 

f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Stavební pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace součástí návrhové 

zastavitelné plochy – území pro lehký průmysl. Dle regulativů funkčního a prostorového 

uspořádání území patří Sportovní komplex mezi funkční využití „ přípustné“. Navržený 

objekt tak není v rozporu s regulativy územního plánu města Ostravy. 
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g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

Realizace stavby nemá věcné nebo časové vazby na sousedící pozemky a stavby. 

 

h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaná délka výstavby jsou dva roky. Výstavba nemá žádné věcné nebo časové 

vazby na jiné stavby a stavební pozemek nevyžaduje žádná omezení. Přesné datum zahájení       

a ukončení výstavby bude upřesněno investorem na základě časového harmonogramu            

od dodavatele stavby. 

Předběžný postup výstavby: 

- demolice stávajících objektů  

- skrývka ornice, výkopy pro základy 

- betonáž základů, podkladního betonu 

- hydroizolace spodní stavby 

- betonáž ŽB skeletu 

- zdění svislých nosných konstrukcí 1. NP 

- provedení monolitického ŽB stropu nad 1. NP 

- zdění svislých nosných konstrukcí 2. NP 

- provedení monolitického ŽB stropu nad 2. NP 

- zdění svislých nosných konstrukcí 3. NP 

- provedení monolitického ŽB stropu nad 3. NP 

- montáž obvodového pláště včetně osazení výplní otvorů 

- instalace rozvodů TZB 

- provedení vnitřních obkladů, instalace podhledů, podlahových vrstev 

- oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy okolí  
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i. Statistické údaje 

 

Orientační cena bez DPH:  60 000 000 ,- Kč (Cena stavby bude upřesněna 

přesným rozpočtem dodavatele stavby) 

Plocha pozemku:    92 570 m
2
 

Zastavěná plocha:    960 m
2
 

Celková podlahová plocha objektu:  2 880 m
2
 

Obestavěný prostor:      13 440 m
2
 

Počet nadzemních podlaží:   3 
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Pozemek se nachází v městské části Ostrava Zábřeh na křižovatce ulic Plzeňské              

a U Cementárny, které jsou přístupovými komunikacemi k pozemkům na parcele 431/1.  

Pozemek je veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je využíván firmou LAHOS s.r.o. 

pro skladování, nákup a prodej paliv a maziv. V okolí pozemku se nachází převážně bytová 

zástavba a objekty lehkého a těžkého průmyslu.  

Území je rovinného charakteru. Před započetím vlastní výstavby bude nutné odstranit 

stávající objekty skladů, chátrající nevyužívané objekty a nekvalitní náletovou zeleň.  

 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

 

Objekt se nachází v zóně určené pro indoor sporty v čele sportovního náměstí. Cílem 

bylo vytvořit centrum pro sportovní volnočasové aktivity s veškerým vhodným zázemím, 

které by vyplnilo chybějící sportovní vyžití pro občany městské části Zábřeh i celé Ostravy. 

Objekt se nachází na pozemku s průmyslovou a technickou historií, na kterou chceme dále 

navázat. Na sousedních pozemcích se nachází stavby pro lehký a těžký průmysl, které dávají 

místu jedinečný ráz. Řešení Fit & Body centra tak bylo zvoleno jako propojení moderního 

s tradičním a bylo využito jedinečné identity místa tak typické pro celou Ostravu. Zároveň   

by měl objekt zapadnout a doplňovat celý nově navrženy sportovní areál, jehož účelem               

je nabídnout běžné i netradiční sportovní vyžití a kontakt s přírodou pro obyvatele v rušném    

a zalidněném městě.  

Objekt je hlavním vstupem orientován na stranu sportovního náměstí, stejně jako ostatní 

sportovní komplexy a činí tak z náměstí těžiště celého areálu, které tvoří také významný pěší 

komunikační uzel mezi objekty. 

Objekt je třípodlažní a má jednoduchý obdélníkový půdorys s pultovou střechou, která   

se svažuje k jižní straně. Zrcadlově k ní je postaveno horolezecké centrum. Obě budovy        

tak vedle sebe vytváří dynamický tvar evokující aktivní pohyb. V jejich centru je pak díky 

zvolenému tvaru a klesající střeše možné vidět průmyslové objekty v pozadí, které tak 
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odkazují na technickou historii místa. V celku tak tento obraz tvoří hlavní myšlenku               

a to propojení starého s novým, historie a tradice s moderním a novodobým pojetím.  

Tato myšlenka se pak odráží také ve zvoleném materiálovém řešení fasády – užití skla    

a sklocementových desek s povrchovou úpravou na pohledový beton, které tak stavbě dávají 

jedinečný průmyslový ráz ale zcela novým netradičním způsobem. Celé stavbě dominuje 

jednoduchost, čistota a světlé barvy. Velké prosklené plochy zajišťují dostatečné množství 

světla v interiéru. Stavba byla zvolena jako třípodlažní také z důvodu vhodného lidského 

měřítka. Stavba, která slouží lidem a je zde pro každého.  

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

 

Provozní uspořádání 

Objekt je provozně členěn po jednotlivých podlažích. V 1.NP se nachází sport bar            

a prodejna s fitness potřebami. Podlaží je tak určeno nejen návštěvníkům fitness centra, ale 

je zaměřen na širší cílovou skupinu. Kromě toho se v 1.NP nachází také technické zázemí, 

administrativní část se zázemím pro zaměstnance, zázemí pro sport bar i fitness obchod. 

V 2.NP je umístěno zázemí pro návštěvníky a zaměstnance fitness jako šatny, sprchy            

a dětský koutek a zároveň jsou zde doplňkově funkce pro veřejnost – kadeřnictví, 

kosmetika, manikúra a masáže. 3. NP je zcela vyhrazeno pro část fitness centra. Jsou zde 

cvičební sály pro pomalé (jóga, kalanetika, strečink) i dynamické formy cvičení (aerobní 

cvičení, tanec, ad.), sál pro spinning a posilovna. Kromě toho také sklad nářadí a sociální 

zázemí.  

Zemní práce 

V rámci zemních prací proběhne v místě, kde se bude nacházet objekt a přilehlé 

zpevněné plochy skrývka ornice do hloubky 150 mm, dorovnání terénu a výkopy             

pro základové pásy. 

 

Základy 

Stavba je tvořena pouze z jednoho dilatačního celku. Objekt je založen                        

na železobetonových monolitických patkách uložených v hloubce 1,3 metru propojených 

pod obvodovým zdivem pásy. Základy jsou zhotoveny z betonu C 30/37 a oceli B500B. 
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Podkladní beton je tvořen z prostého betonu C 12/16. V základech budou vynechány 

prostupy dle požadavků jednotlivých specializací. Po obvodu bude do základové spáry 

zabetonován zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm. Pásek bude veden 50 mm nad základovou 

spárou. Ze zemnícího pásku jsou provedeny vývody pro připojení zkušebních svorek            

a vývod pro připojení rozvaděče.  

 

Svislé konstrukce  

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet v maximálním rozpětí 

6 500 mm. Sloupy mají čtvercový průřez o rozměrech 350 x 350 mm. Železobeton je 

tvořen betonem C 30/37 a ocelí B500B. Obvodové zdivo je tvořeno z pórobetonových 

tvárnic YTONG P2 400 (300x249x599) spojených zdící maltou YTONG. Vnitřní nenosné 

příčky pak tvoří pórobetonové tvárnice YTONG P2 500 (100x249x599) a YTONG P2 500 

(150x249x599) spojené zdící maltou YTONG a povrchově opatřené vápenno-sádrovou 

omítkou. Objekt je navíc ztužen ŽB ztužující stěnou o tloušťce 200 mm, beton C 30/37, 

ocel B500B. Soklová část sahá do výšky 600 mm nad úroveň terénu a je tvořena 

tvárnicemi YTONG P2 400 (300x249x599) spojenými zdící maltou YTONG, na nich je 

uložena tepelná izolace Rigips EPS Perimeter, tl. 100 mm, následuje stěrka s perlinkou, tl. 

5 mm a omítka Marmolit Weber v odstínu MAR2 MO77 (HBW 48). 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je provedena jako monolitické železobetonové obousměrně 

vyztužené desky o tloušťce 200 mm z betonu C 30/37 a oceli B500B, které jsou uloženy  

na ŽB průvlacích o šířce 400 mm a výšce 600 mm z betonu C 30/37 a oceli B500B. Otvory 

ve vnitřních nenosných příčkách budou překlenuty překlady YTONG NEP P4,4 – 600 

(100x249x1259) a YTONG PSF P4,4 – 600 (150x124x2500), pro překlenutí otvorů 

v obvodovém zdivu budou použity překlady YTONG NOP P4,4 – 600 (300x249x1300)      

a YTONG P4,4 – 600 (300x249x2500) a pro otvory ve ztužujících ŽB stěnách bude použit 

překlad YTONG NOP P4,4  - 600 (200x249x1500). 

 

Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou pultovou střechou s klasickým pořadím vrstev. 

Střecha se svažuje pod úhlem 5° a je odvodňována dovnitř dispozice pomocí střešních 

vpustí. Byly navrženy 4 střešní vpusti Topwet DN 100. Nosnou konstrukci tvoří ŽB 
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monolitická deska o tloušťce 200 mm z betonu C 30/37 a oceli B500B. Na východní a 

západní straně vybíhá střecha před líc fasády o 1,3 m. Jde o architektonický záměr. 

 

Skladba střechy:  Modifikovaný asfaltový pás Elastek 40 DEKOR 4 mm 

 Nakašírovaný asfaltový pás V 60 s 35 4 mm 

 TI Polydek EPS 100 160 mm 

 Parozábrana Alu – villatherm 4 mm 

 Penetrační nátěr ALP 

 Nosná ŽB deska 200 mm 

 

Schodiště 

V objektu se nachází dva typy schodiště. Hlavní schodiště určené jako přístupové     

pro veřejnost je navrženo jako tříramenné železobetonové monolitické. Šířka ramene je 

1500 mm. Deska schodiště má tloušťku 200 mm, výška stupně je 146 mm a šířka 330 mm. 

Druhé schodiště slouží jako únikové požární schodiště a je ocelové. Je tvořeno dvěma 

rameny o šířce 1100 mm. Výška stupně má 165 mm a šířka 300 mm. 

 

Výtah 

Použitý výtah bude proveden jako bezbariérový. Byl navržen hydraulický výtah 

Liftcomp OHI 630 se strojovnou umístěnou z boku. Rozměry kabiny jsou                      

1100 x 1400 x 2150 mm a je určen maximálně pro 8 osob, rozměry šachty jsou             

1600 x 1800 mm.        

 

Podlahy 

 

V objektu jsou navrženy 4 druhy podlah. Nosnou konstrukci podlah mezi podlažími 

vždy tvoří ŽB monolitická deska o tloušťce 200 mm z betonu C 30/37 a oceli B500B. Jako 

tepelná izolace byl použit ISOVER Orsil T-P. Jako pochozí vrstva je použita keramická 

dlažba, nebo marmoleum. 

 

Skladba podlahy na terénu:  

 Dlažba keramická    10 mm 

 Vyrovnávací stěrka    5 mm 

 Betonová mazanina C 12/16   80 mm 
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 HI Bitalbit S     4 mm  

 TI Rigips EPS Perimeter   120 mm 

 Původní zemina 

 

Skladba podlahy mezi podlažími (typ 1): 

 Dlažba keramická    10 mm 

 Vyrovnávací stěrka    5 mm 

 Betonová mazanina C 12/16   68 mm 

 PE fólie      1 mm 

 TI ISOVER Orsil T-P    2x20 mm 

 Nosná ŽB deska    200 mm 

 

Skladba podlahy mezi podlažími (typ 2): 

 Marmoleum Forbo Home   5 mm 

 Lepidlo LINOBOND     

 OSB desky      18 mm 

 Betonová mazanina C 12/16   60 mm 

 PE fólie      1 mm 

 TI ISOVER Orsil T-P    2x20 mm 

 Nosná ŽB deska    200 mm 

 

Skladba podlahy mezi podlažími (typ 3 – sprchy): 

 Dlažba keramická    10 mm 

 Vyrovnávací stěrka    5 mm 

 Betonová mazanina C 12/16   60 mm 

 2x HI Pebit S     2 x 4 mm 

 PE fólie      1 mm 

 TI ISOVER Orsil T-P    2x20 mm 

 Nosná ŽB deska    200 mm 
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Obvodový plášť 

Stavba má navrženy dva typy obvodového pláště. Z východní a západní strany je 

pohledová vrstva tvořena klasickou vápennou omítkou bílé barvy, pod níž leží tepelná 

izolace ISOVER Fassil NT 16, která je položena na pórobetonových tvárnicích YTONG 

P2 400. Z jižní a západní strany je plášť navržen jako provětrávaná fasáda. Na tvárnice 

YTONG P2 400 je uložena tepelná izolace ISOVER Fassil NT 16, na ni pojistná 

hydroizolace TYVEK soft, tl. 1 mm, poté provětrávaná mezera a nosný vertikální rošt, 

který nese sklocementové desky DAKOBET o rozměrech 1200 x 600 x 15 mm. Nosný rošt 

je kotven kotvami Halfen.   

 

Skladba obvodové stěny (typ 1): 

 Omítka Baumit vápenná   15 mm 

 TI ISOVER Fassil NT 16   160 mm 

 YTONG P2 400     300 mm 

 Omítka Baumit vápenno-sádrová  15 mm 

 

Skladba obvodové stěny (typ 2): 

 Fasádní sklocementové desky DAKOBET 15 mm 

 Provětrávaná mezera 40 mm 

 Pojistná HI TYVEK Soft 1 mm  

 TI ISOVER Fassil NT 16   160 mm 

 YTONG P2 400     300 mm 

 Omítka vápenno-sádrová   15 mm 

 

Skladba obvodové stěny v soklové části: 

  Marmolit Weber    10 mm 

  Stěrka s perlinkou    5 mm 

  TI EPS Perimetr    100 mm 

 YTONG P2 400     300 mm 

 Omítka vápenno-sádrová   15 mm 
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Tepelná izolace 

Tepelnou izolaci podlah mezi podlažími tvoří izolace ISOVER Orsil T-P, tl. 2x20mm. 

Ve skladbě podlahy na terénu je tepelná izolace uložena přímo na původní zemině a je 

tvořen izolací Rigips EPS Perimeter, tl. 120 mm. Tato izolace je použita také v soklové 

části,        tl. 100 mm. Tepelná izolace střechy je tvořena Polydek EPS 100, tl. 160 mm a 

izolace obvodového pláště je zajištěna izolací ISOVER Fassil NT 16, tl. 160 mm.  

 

Výplně otvorů 
 

Byla použita okna okna VEKRA s hliníkovými rámy šedé barvy. Zasklení je 

provedeno izolačním dvojsklem.  Součinitel prostupu tepla rámem Uf = 1,6 W/m
2
K, 

 

Omítky a malby  

V interiéru objektu jsou použity jednovrstvé vápennosádrové omítky Baumit. Jsou 

použity barvy DULUX v několika odstínech. Pro vnější omítku je použita vápenná omítka 

Baumit, bílé barvy. Omítka je aplikována na kontaktní zateplovací systém, připevněný 

k zděné obvodové konstrukci. 

 

Obklady  

V místnostech se sociálním zařízením jsou použity obklady od firmy RAKO                   

o rozměrech 200 x 400 mm do výšky 1800 mm. Konkrétní typ obkladu použitý 

v jednotlivých místnostech je specifikován ve výkresové dokumentaci.  

 

Podhledy 

Pod ŽB průvlaky jsou zavěšeny stropní podhledy Rigips ze sádrokartonových desek      

tl. 13 mm. Podhledy jsou 300 mm pod spodním lícem ŽB průvlaků, tj. 900 mm pod ŽB 

stropní deskou. V celém objektu je zachována světlá výška 3 000 mm. Podhledy zakrývají 

rozvody instalací a vzduchotechniky, zlepšují tepelně-izolační vlastnosti a zvukovou 

neprůzvučnost a zvyšují požární odolnost nosné stropní konstrukce. 

 

Klempířské konstrukce  

Specifikace klempířských výrobků – viz. výpis klempířských výrobků.   

 

Zámečnické konstrukce  

Specifikace zámečnických výrobků – viz. výpis zámečnických výrobků. 
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Truhlářské konstrukce 

Specifikace truhlářských výrobků – viz. výpis klempířských výrobků 

 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Elektrická energie: 

Napojení elektrické energie bude přes kabelovou spojku na stávající vedení NN v ulici 

U Cementárny. Elektroměrový rozvaděč a pojistná skříň jsou umístěny za hranicí 

pozemku. 

 

Kanalizace: 

Splaškové vody budou svedeny do stávajícího veřejného kanalizačního systému           

z ulice U Cementárny. 

 

Pitná voda: 

Vodovodní přípojka se napojí na stávající vodovodní sít´ vedoucí podél ulice               

U Cementárny. 

 

Plyn: 

Pozemek bude napojen na stávající středotlaký plynovod z ulice U Cementárny. 

V místě připojení na budovu bude umístěna HUP skříň. 

 

Dopravní napojení:  

Vjezd k samotnému objektu Fit & Body centra bude zajištěn z nově navržené 

komunikace napojené na ulici U Cementárny. 

 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Nutný počet parkovacích míst byl dle kapacity a výměry objektu navržen na 165 

parkovacích míst. Toto množství pokrývá navržené nadzemní parkoviště společné pro celý 

areál, které se nachází v těsné blízkosti objektu.  
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f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Stavba nevykazuje negativní vlivy na životní prostředí. Dojde pouze k dočasnému 

zhoršení životního prostředí v důsledku větší hlučnosti a prašnosti na staveništi, které bude 

eliminováno vhodnou technologií výroby a mechanikou. Provozováním nedojde ke znečištění 

povrchových ani podzemních vod.  

 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

Přístup k objektu je navržen tak, aby byl bezbariérový. Objekt splňuje požadavky vyhl. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

 

Stavba bude vytyčena dle výkresu 02 – Vytyčovací výkres. Geodetické údaje byly 

získány z mapových podkladů přístupných na stránkách www.cuzk.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuzk.cz/
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

SO01 – Objekt Fit & Body centra 

SO02 – Příjezdová cesta, parkoviště a zásobovací plocha 

SO03 – Zpevněné plochy – chodníky a pěší přístupové komunikace 

SO04 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO05 – Přípojka plynu 

SO06 – Přípojka vodovodu 

SO07 – Přípojka elektřiny 

 

  

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

Při výstavbě nedojde k ohrožení okolních pozemků. Odstupové vzdálenosti od vedlejších 

objektů a parcel jsou v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích         

na stavby. 

 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Bezpečnost prací bude v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními normami 

a předpisy. Při realizaci musí být dodrženy technologické postupy výrobců. Všichni 

pracovníci musí být řádně proškoleni o BOZP a vybaveni předepsanými pomůckami. 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály 

dodavatelů stavebních výrobků. Zatížení působící na ni v průběhu stavby a následném užívání 

stavby nebude mít za následek zříceni stavby nebo její části, větší stupeň přetvoření                 

a poškození technických zařízení a instalovaného vybavení. 
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3. Požární odolnost 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny. Stavba neohrožuje životní prostředí, neznečišťuje povrchové ani podzemní vody      

a nepoškozuje organismy ani místní ekosystém.  

 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

Stavba neklade na bezpečnost při užívání žádné zvláštní nároky. 

 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Projekt je navržen tak, aby splňoval zákon č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací a ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku              

v budovách. 

Objekt je dostatečně zajištěn proti negativním akustickým vlivům z okolí. Šíření zvuku 

uvnitř budovy je řešeno vhodně zvolenou skladbou podlahy a akustickými podhledy Rigips. 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Stavební konstrukce jsou navrženy dle platných norem (ČSN 730540-2 Tepelná ochrana 

budov). Tepelně technické posouzení konstrukcí je součástí výpočtové části. 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

Stavba splňuje požadavky bezbariérového užívání staveb dle vyhl. 398/2009 Sb.              

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Neobsahuje žádné bariéry, světlá šířka dveří i komunikačních prostor je dostatečná              

pro průjezd invalidního vozíku. Výtah a sociální zařízení také splňují požadavky pro užívání 

osob s omezenou schopností pohybu. 

 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je splněna řádným provedením 

díla. Pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani seizmicky aktivní oblasti. Nachází se však 

v poddolovaném území, pokles reliéfu je stabilní. Stavba se nachází s nízkou intenzitou 

výskytu radonu. Navržená hydroizolace splňuje izolaci proti radonu. 

 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Na stavbu nejsou z hlediska ochrany obyvatelstva kladeny žádné nároky.  

 

 

11. Inženýrské stavby 

 

a) Kanalizační přípojka: 

Odpadní vody budou svedeny do stávajícího veřejného kanalizačního systému z ulice 

U Cementárny. 

 

b) Zásobování pitnou vodou: 

Vodovodní přípojka se napojí na stávající vodovodní sít´ vedoucí podél ulice              

U Cementárny. 
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c) Plyn: 

Pozemek bude napojen na stávající středotlaký plynovod z ulice U Cementárny. 

V místě připojení na budovu bude umístěna HUP skříň.  

 

d) Elektrická energie: 

Napojení elektrické energie bude přes kabelovou spojku na stávající vedení NN v ulici 

U Cementárny. Elektroměrový rozvaděč a pojistná skříň jsou umístěny za hranicí 

pozemku. 

 

e) Dopravní napojení:  

Vjezd k samotnému objektu Fit & Body centra bude zajištěn z nově navržené 

komunikace napojené na ulici U Cementárny. Městská hromadná doprava je přístupná 

v pětiminutové docházkové vzdálenosti ze zastávky Ferona     (tramvajové linky č. 7, 11, 

17, 18) 

 

f) Povrchové a vegetační úpravy: 

Povrchové úpravy pochozích ploch budou zhotoveny z dlažby, příjezdové cesta a parkoviště  

je tvořeno asfaltem. Vegetační úpravy parku budou provedeny dle návrhu v semestrální práci 

ATT IV. 

 

g) Elektronické komunikace 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

 

Nevyskytují se. 
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C. Situace stavby 

Situace stavby jsou umístěny v příloze  01 Architektonická situace 

       02 Vytyčovací výkres 
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D. Dokladová část 

Není předmětem bakalářské práce. 
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E. Zásady organizace výstavby 

Není předmětem bakalářské práce 
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F. Dokumentace stavby 

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty 

nebo provozní soubory samostatně v členění. 

1. Stavební objekty 

2. Inženýrské objekty 

Není předmětem bakalářské práce. 

3. Provozní soubory stavby 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

1. Stavební objekty 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1. Technická zpráva SO01 

 

 

a) Účel objektu 

 

Stavební objekt SO01 slouží jako sportovní centrum se zaměřením především na fitness 

sporty. Je doplněn vedlejšími funkcemi – sport bar, fitness obchod, kadeřnictví, kosmetika, 

manikúra, masáže a související sociální, technické, provozní a administrativní zázemí.  

 

 

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 

 

Objekt je hlavním vstupem orientován na západní stranu směrem k sportovnímu náměstí. 

Budova je třípodlažní a má jednoduchý obdélníkový půdorys s pultovou střechou, která         

se sbíhá k jižní straně.  

Objekt je provozně členěn po jednotlivých podlažích. V 1.NP se nachází sport bar               

a prodejna s fitness potřebami. Podlaží je tak určeno nejen návštěvníkům fitness centra, ale je 

zaměřen na širší cílovou skupinu. Kromě toho se v 1.NP nachází také technické zázemí, 
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administrativní část se zázemím pro zaměstnance, zázemí pro sport bar i fitness obchod. 

V 2.NP je umístěno zázemí pro návštěvníky a zaměstnance fitness jako šatny, sprchy a dětský 

koutek a zároveň jsou zde doplňkově funkce pro veřejnost – kadeřnictví, kosmetika, manikúra 

a masáže. 3. NP je zcela vyhrazeno pro část fitness centra. Jsou zde cvičební sály pro pomalé 

(jóga, kalanetika, strečink) i dynamické formy cvičení (aerobní cvičení, tanec, ad.), sál          

pro spinning a posilovna. Kromě toho také sklad nářadí a sociální zázemí.  

Stavba splňuje požadavky bezbariérového užívání staveb dle vyhl. 398/2009                     

Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Neobsahuje žádné bariéry, světlá šířka dveří i chodeb je dostatečná pro průjezd invalidního 

vozíku. Výtah a WC také splňují požadavky pro užívání osob s omezenou schopností pohybu. 

 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

 

Kapacita S001 :    návštěvníci  171 osob 

      zaměstnanci  30 osob 

Zastavěná plocha:    960 m2 

Celková podlahová plocha objektu:   2 880 m2 

Obestavěný prostor:      13 440 m2 

Počet nadzemních podlaží:   3 

 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

 

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový sloupový skelet s průvlaky. Sloupy mají 

čtvercový průřez 350 x 350 mm.  

Stropy tvoří obousměrně vyztužené ŽB desky, tl. 200 mm. Střecha je jednoplášťová 

nepochozí pultová, s tradičním pořadím vrstev a se sklonem na jižní stranu 5°.  

Obvodový plášť je dvojího druhu. Jeden je tvořen z pórobetonových tvárnice YTONG P2 

400, na které je nakotvena izolace IOSVER Fassil NT 16, pojistná hydroizolace TYVEK soft 

a nosný vertikální rošt s provětrávanou mezerou, na který jsou zavěšeny sklocementové desky 

DAKOBET. Druhý plášť je tvořen bílou vápennou omítkou a izolací ISOVER Fassil NT 16 

nakotvenou do pórobetonových tvárnice YTONG P2 400. 

 



31 
 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Stavební konstrukce jsou navrženy dle platných norem (především ČSN 730540 – 2 

Tepelná ochrana budov). Skladby konstrukcí a jejich posouzení dle ČSN 730540 v programu 

Teplo 2011 je uvedeno v části H. Tepelná technika. 

 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického                    

a hydrogeologického průzkumu 

 

Stavba je tvořena pouze z jednoho dilatačního celku. Objekt je založen                           

na železobetonových monolitických patkách uložených v hloubce 1,3 metru propojených        

pod obvodovým zdivem pásy. Základy jsou zhotoveny z betonu C 30/37 a oceli B500B. 

Podkladní beton je tvořen z prostého betonu C 12/16. V základech budou vynechány prostupy 

dle požadavků jednotlivých specializací. Po obvodu bude do základové spáry zabetonován 

zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm. Pásek bude veden 50 mm nad základovou spárou.                

Ze zemnícího pásku jsou provedeny vývody pro připojení zkušebních svorek a vývod          

pro připojení rozvaděče.  

 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody  

a krajiny. Stavba neohrožuje životní prostředí, neznečišťuje povrchové ani podzemní vody      

a nepoškozuje organismy ani místní ekosystém. 

 

 

h) dopravní řešení 

 

Vjezd k samotnému objektu Fit & Body centra bude zajištěn z nově navržené 

komunikace napojené na ulici U Cementárny, která navíc zajišťuje zásobování. Městská 
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hromadná doprava je přístupná v pětiminutové docházkové vzdálenosti ze zastávky Ferona 

(tramvajové linky č. 7, 11, 17, 18). 

 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je splněna řádným provedením 

díla. Stavba se nachází s nízkou intenzitou výskytu radonu. Navržená hydroizolace splňuje 

izolaci proti radonu. Pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani seizmicky aktivní oblasti. 

Nachází se však v poddolovaném území, pokles reliéfu je stabilní. 

 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, 

zejména vyhlášku vyhl. č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích                      

na výstavbu. 

 

1.1.2. Výkresová část 

 

01 Architektonická situace       M 1 : 200 

02 Vytyčovací výkres        M 1 : 500 

03 Základy         M 1 : 50 

04 Půdorys 1.NP         M 1 : 50 

05 Půdorys 2.NP         M 1 : 50 

06 Půdorys 3.NP         M 1 : 50 

07 Řez A – A´         M 1 : 50 

08 Řez B – B´         M 1 : 50 

09 Výkres konstrukce stropu       M 1 : 50 

10 Výkres střechy        M 1 : 50 

11 Pohledy jižní, západní       M 1 : 100 

12 Pohledy severní, východní       M 1 : 100 

13 Vizualizace            

14 Specifikace výrobků a prvků                                                     
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1.2. Stavebně konstrukční část 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

1.4. Technika prostředí staveb 

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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G. Specializace – architektura 

V rámci specializace jsem se zaměřila na zpracování fasády a jejích významných detailů. 

Fasáda je tvořena dvěma různými pohledovými vrstvami. Západní a východní část je tvořena 

bílou vápennou omítkou hladkou, pod níž se nachází tepelná izolace ISOVER Fassil NT 16 

v tloušťce 160 mm, ta je nakotvena do obvodového zdiva YTONG P2 400 (300x249x599). 

Velká část těchto ploch je prosklená a zajišťuje tak dostatečné denní osvětlení v interiéru 

budovy. Pohledovou vrstvu na jižní a severní části tvoří sklocementové desky DAKOBET 

s povrchovou úpravou pohledový beton, tl. 15 mm. Desky jsou ukotveny pomocí kotev 

Halfen do nosného vertikálního roštu, který zároveň zajišťuje provětrávanou vzduchovou 

mezeru, tl. 40 mm, pod ním se nachází pojistná hydroizolace TYVEK soft, tl. 1 mm, tepelná 

izolace ISOVER Fassil Nt 16, tl. 160 mm a obvodové zdivo YTONG P2 400 (300x249x599). 

Zvolenému materiálovému zpracování dominuje myšlenka navázání na průmyslovou 

historii i současnou identitu místa v novodobém pojetí s užitím moderních materiálů, což je 

zejména patrné v povrchové úpravě sklocementových desek jako prostý beton.  

Materiál DAKOBET se vyznačuje výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi, 

především vysokou pevností a odolností v rázu při relativně nízké hmotnosti, která umožňuje 

velmi snadnou manipulovatelnost. Základní pojivovou matricí DAKOBETu tvoří beton                     

z portlandského cementu, písku a přísad. Výztužnou složku tvoří rozptýlená neorientovaná 

alkalivzdorná skleněná vlákna.  

Do kontrastu těchto desek byla zvolena čistě bílá omítka s výrazným prosklením. Fasádě 

dominují jednoduché tvary, čisté a světlé barvy. I průmyslový ráz místa může působit čistě     

a lehce. Fasáda se střechou vybíhá před líc objektu o 1,3 metru a vzniká tak akcent na západní 

stranu fasády s hlavním vstupem a orientovanou do středu sportovního náměstí. 

V uspořádání fasády hraje významnou roli horizontální linie, která odráží směr vnitřního 

dispozičního uspořádání. Interiér se tak pomyslně promítá do exteriéru a je viditelný i zvenčí. 

Fasádě dominují jednoduché tvary, čisté a světlé barvy. 

 

Výkres architektonického detailu je přiložen pod označením 

 

15 Architektonický detail       M 1 : 10 
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5. Výpočtová část 

5.1. Tepelně technické posouzení 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Vyrovnávací stěrka  0,005       0,440  20,0 
   3  Betonová mazanina  0,080       1,230  17,0 
   4  Bitalbit S  0,004       0,210  300000,0 
   5  Rigips EPS Perimeter  0,120       0,034  30,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,815 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   10,10 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha mezi podlažími - typ 1 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Vyrovnávací stěrka  0,005       0,440  20,0 
   3  Betonová mazanina  0,068       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover Orsil T-P  0,020       0,043  1,0 
   6  Isover Orsil T-P  0,020       0,043  1,0 
   7  Železobeton  0,200       1,430  23,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,815 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,826 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,76 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   11,53 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha mezi podlažími - typ 2 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Marmoleum Forbo Home  0,005       0,150  1000,0 
   2  OSB desky  0,018       0,130  50,0 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover Orsil T-P  0,020       0,043  1,0 
   6  Isover Orsil T-P  0,020       0,043  1,0 
   7  Železobeton  0,200       1,430  23,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,842 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,68 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,64 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha mezi podlažími - typ 3 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Vyrovnávací stěrka  0,005       0,440  20,0 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,230  17,0 
   4  Pebit S  0,004       0,210  26950,0 
   5  Pebit S  0,004       0,210  26950,0 
   6  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Isover Orsil T-P  0,020       0,043  1,0 
   8  Isover Orsil T-P  0,020       0,043  1,0 
   9  Železobeton  0,200       1,430  23,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,830 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,74 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   11,48 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Železobeton  0,200       1,430  23,0 
   2  Alu-Villatherm  0,004       0,210  375000,0 
   3  Polydek EPS 100  0,160       0,039  40,0 
   4  V 60 S 35  0,004       0,210  14480,0 
   5  Elastek 40 Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,182 kg/m2,rok 
  (materiál: Polydek EPS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0084 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna - typ 1 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Baumit vápennosádrová omítka  0,015       0,540  25,0 
   2  Ytong P2-400  0,300       0,108  7,0 
   3  Isover Fassil NT 16  0,160       0,039  1,4 
   4  Baumit vápenná omítka  0,015       0,540  25,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,480 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover Fassil NT 16). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0555 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,5712 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna - typ 2 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Baumit vápennosádrová omítka  0,015       0,540  25,0 
   2  Ytong P2-400  0,300       0,108  7,0 
   3  Isover Fassil NT 16  0,160       0,039  1,4 
   4  Tyvek Soft  0,0002       0,350  111,0 
   5  Provětrávaná mezera  0,040       0,067  1,0 
   6  Sklocementové desky DAKOBET  0,015       0,210  78,8 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  

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

  

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

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

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

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,005 kg/m2,rok 
  (materiál: Provětrávaná mezera). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,005 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0956 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,2201 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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