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Thesis annotation: 
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toughness of the building. The pillars are placed lenghtwise and crosswise in 6 m module. The 
object is vertically divided into two basal working parts. There is a grocery store situated on 
the first flooor and a hard goods store situated on the second floor. This dissertation solves the 
process layout, the business crossings preclusion, the technical solutions of the whole building 
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Seznam použitého zna ení: 
 

BOZP - bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

.- íslo 

SN - eská technická norma 

DN- dimenze 

EPS - expandovaný polystyren 
ETICS- vn jší tepeln  izola ní kompozitní systém  
             (External Thermal Insulation Composite Systems.) 

f,rsi- teplotní faktor vnit ního povrchu 

HDS- hlavní domovní sk í  

HUP- hlavní unáv r plynu 

K  - koruna eská 

kg- kilogram 

m - metr b žný 

m2- metr tvere ný 

m3- metr krychlový 

mm - milimetr 

N- newton 

NN- nízké nap tí 

NP.- nadzemní podlaží 

Ø - pr žez 

OOPP- osobní ochranné pracovní pom cky 

Pa- pascal 

PD- projektová dokumentace 

PE- polyethylen 

PP. - podzemní podlaží 

Sb. - sbírka zákon  

SD- stavební deník 

STL- st edotlaký plynovod 

TDI- technický dozor investora 

TI- tepelná izolace 

TUV- teplá užitková voda 

U - sou initel prostupu tepla 

ÚÚR - Ústav územního rozvoje 

vyhl. - vyhláška 

XPS- extrudovaný polystyren 

ŽB - železobeton 
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OBSAH PR VODNÍ A SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY: 

(dle Vyhlášky .499/2006 Sb.) [4] 

A. Pr vodní zpráva 

a. identifika ní údaje 

b. údaje o stávajících pom rech staveništ  

c. p ehled výchozích podklad  a provedených pr zkum  

d. spln ní požadavk  dot ených orgán  

e. informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

f. údaje o spln ní územních regulativ  

g. v cné a asové vazby 

h. p edpokládaná lh ta výstavby 

i. orienta ní statické údaje o stavb  

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

a. zhodnocení staveništ  

b. urbanistické a architektonické ešení stavby 

c. technické ešení 

základy 

konstruk ní systém 

stropy 

vertikální komunikace 

zast ešení 

vn jší plochy 

d. napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

e. ešení dopravní a technické infrastruktury 

f. vliv stavby na životní prost edí 

g. bezbariérové ešení okolí stavby  

h. pr zkumy a m ení 

i. geodetické podklady 

j. len ní stavby 

k. vliv stavby na okolí 

l. ochrana zdraví a bezpe nosti pracovník   

2. Mechanická odolnost a stabilita 
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3. Požární bezpe nost stavby  

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

5. Bezpe nost p i užívání 

6. Ochrana hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a. Odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod 

b. Zásobování vodou 

c. Zásobování energiemi 

d. ešení dopravy 

e. Povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav 

f. elektronické komunikace 

C. Situace stavby 

a. situace širších vztah  stavby a jejího okolí 

b. koordina ní situace stavby 

D. Dokladová ást 

a. stanoviska, posudky výsledky jednání 

b. pr kaz energetické náro nosti budovy 

E. Zásady organizace výstavby 

1. Technická zpráva 

a. charakteristika staveništ  

b. inženýrské sít  a jiné za ízení 

c. napojení staveništ  na energie 

d. bezpe nost a ochrana zdraví 

e. uspo ádání bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm  

f. za ízení staveništ  

g. popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení 

h. bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

i. ochrana životního prost edí p i výstavb  
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j. orienta ní lh ta výstavby 

2. Výkresová ást 

a. Celková situace stavby se zakreslením hranice staveništ  a staveb za ízení 

staveništ  

b. Vyzna ení p ívodu energií na staveništ , vjezd  a výjezd  ze staveništ  

F. Dokumentace stavby (objekt ) 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1. Architektonické a stavebn  technické ešení 

1.1.1. Technická zpráva 

a. ú el objektu 

b. zásady architektonického a stavebn  technického ešení 

c. kapacita, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace, 

osv tlení a oslun ní 

d. technické a konstruk ní ešení objektu 

d.1. zemní práce 

d.2. základy 

d.3. izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

d.4.svislé konstrukce 

nosné konstrukce 

vnit ní p í ky 

komíny 

d.5. vodorovné konstrukce 

stropní konstrukce 

p eklady 

ztužující v nce 

d.6. schodišt  

d.7. st ešní konstrukce 

d.8.úprava vn jších povrch  

fasádní zateplovací systém 

ocelové konstrukce 

d.9. úprava vnit ních povrch  

podzemní podlaží 

nadzemní podlaží 
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d.10. tepelná izolace 

TI podlah 

TI obvodového plášt  

TI st echy, balkón  

d.11. akustická izolace 

AI st n 

AI podlah 

d.12. podlahy 

podlaha 1.PP 

podlaha 1.NP nad terénem 

podlaha ostatních nadzemních podlaží 

prostory byt  

úprava balkón  

d.13. vnit ní obklady 

d.14. výpln  otvor  

d.15. oplechování 

e. tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor  

f. zp sob založení objektu 

g. vliv stavby na životní prost edí 

h. dopravní ešení 

i. ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

j. obecné požadavky na výstavbu 

1.1.2. Výkresová ást 

a. P dorysy základ  v m ítku 1:50, navržení izolace proti zemní vlhkosti, spodní 

vody, pronikání radonu 

b. P dorysy jednotlivých podlaží a st echy v m ítku 1:50 

c. ezy v m ítku 1:50 

d. Pohledy 

e. Dopl kové výkresy 

1.3. Technika prost edí staveb 

a. vytáp ní stavby 

b. za ízení vzduchotechniky 

c. zdravotn  technické instalace 
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A.  PR VODNÍ ZPRÁVA 
 

a. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 

Název akce:  Nákupní centrum 

Místo stavby:  Kostelní 3715/1, Krava e 

Parcela íslo:  3715/1 

Stupe  PD:  projektová dokumentace pro provedení stavby 

Kraj:   Moravskoslezký 

Stavební ú ad:  Krava e 

Investor:  m sto Krava e 

Dodavatel stavby: bude vybrán z výb rového ízení 

Projektant stavby: Bc. Vojt ch Švacha 

 

b. ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH POM RECH STAVENIŠT  

 Stavební parcela . 3715/1 o celkové vým e 1386m2 se nachází v katastrálním území 

Krava e. Vjezd na pozemek je z ulice Kostelní (asfaltová komunikace ší e 6m). Parcela je 

situována v tém  rovinném území. Pozemek není zastav n a nenachází se na n m vzrostlá 

zele . Základová p da je tvo ena pís ito-jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo 

zjišt no riziko pronikání radonu. V rámci geologického pr zkumu nebyla zjišt na hladina 

podzemní vody. Pozemek se nachází v bytové zástavb . Inženýrské sít  jednotné kanalizace, 

plynu a elekt iny (NN) jsou vedeny v téže ulici (viz výkres SITUACE). 

 

c. P EHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD  A PROVEDENÝCH PR ZKUM     

 Mapové podklady: 

• katastrální mapa 1:2000, 

• výškopisné a polohopisné zam ení 1:500, 

• inženýrsko-geologický a radonový pr zkum. 

 

Ostatní podklady: 

• vlastní pr zkumy, zam ení a fotodokumentace, 

• požadavky investora, 

• zákon .  183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu ve smyslu 
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pozd jších p edpis .  

• vyhláška . 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu,  

• energetický audit. 

 

d. SPLN NÍ POŽADAVK  DOT ENÝCH ORGÁN  

 Projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. 

 

e. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK  NA VÝSTAVBU 

 V p edložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu - 

dle vyhlášky . 137/1998 Sb., ze dne 9. ervna 1998 - O obecných technických požadavcích 

na výstavbu ve zn ní vyhlášky . 499/2006 Sb.  

 

f. ÚDAJE O SPLN NÍ ÚZEMNÍCH REGULATIV  

 Navrhované ešení je v souladu s regulativy na dané území podle územního plánu. 

 

g. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY 

 V okolí stavby je možnost další výstavby. Stavba nevyvolá související investice. 

 

h. P EDPOKLÁDANÁ LH TA VÝSTAVBY 

 Dokon ení projektu stavby  30.4. 2013 

 Zahájení stavby   1.2. 2014 

 Ukon ení stavby   30.11. 2014 

 

i. ORIENTA NÍ STATICKÉ ÚDAJE O STAVB  

 Zastav ná plocha celkem:    870 m2 

 Obestav ný prostor:   9132 m3 

 Podlahová plocha celkem:     1757 m2 

 Celkové náklady stavby:  25 mil. K  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ 

 

a. ZHODNOCENÍ STAVENIŠT  

 Stavební parcela . 3715/1 o celkové vým e 1386m2 se nachází v katastrálním území 

Krava e. Vjezd na pozemek je z ulice Kostelní (asfaltová komunikace ší e 6m). Parcela je 

situována v tém  rovinném území. Pozemek není zastav n a nenachází se na n m vzrostlá 

zele . Základová p da je tvo ena pís ito-jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo 

zjišt no riziko pronikání radonu. V rámci geologického pr zkumu nebyla zjišt na hladina 

podzemní vody. Pozemek se nachází v bytové zástavb . Inženýrské sít  jednotné kanalizace, 

plynu a elekt iny (NN) jsou vedeny v téže ulici (viz výkres SITUACE). 

 

b. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ STAVBY  

  Zástavba Nákupním centrem je na p edm tné parcele navržena v souladu s územním 

plánem m sta Krava e. Odstupy a prostorová orientace objektu zástavby Nákupního st ediska 

jsou patrné z výkresové ásti (SITUACE). 

  Návrh urbanistické koncepce vychází z místních podmínek a regula ních prvk  

stanovených územním plánem m sta Krava e.  

 Dopravní napojení území je navrženo ke stávající komunikaci. Statická doprava 

v území je ešena novým parkovišt m umíst ným na pozemku. 

 Architektonické ešení objektu nákupního centra je v souladu s okolní výstavbou.  

 

c. TECHNICKÉ EŠENÍ 

Stavba je nepodsklepená. P ístup pro zákazníky je orientován na severozápadní stran  

objektu, p ístup pro zam stnance je orientován na jihozápadní stran  objektu, zásobování 

zbožím je ešeno pomocí p ístupové komunikace vytvo ené na jihovýchodní stran  objektu 

spolu s parkovišt m pro zam stnance. Objekt je p dorysn  rozd len na 3 základní provozy (tj. 

prodejna potravin (nebo pr myslového zboží); skladovací prostory; prostory pro zam stnance 

a údržbu objektu) tyto provozy spl ují zásady hygienických norem. Místnosti jsou dispozi n  

ešeny tak aby se jejich provozy nek ížili. 
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Základy 

 Na základ  provedeného geologického pr zkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáro né. Objekt je založen na základových patkách z železobetonu beton: 

C30/37; ocel: B500B. Na t chto betonových patkách jsou uloženy betonové základové prahy. 

Po provedení základ  se vym í a vykopou p ípojky plynu, kanalizace, vody a p ípojky NN. 

Hloubka základové spáry stavby je -1,750m od ±0,000 pro výtahové šachty a -1,700m pro 

základové patky. Kolem základových prah  je nutno vykopat rýhy dostate n  široké na to aby 

bylo možné provést zateplení soklu z EPS perimetru. 

 

Konstruk ní systém   

 Jako nosný konstruk ní systém byl použit železobetonový rámový skelet s p í nými 

rámy a podélnými ztužidly z betonu: C30/37; a oceli: B500B. Nosný konstruk ní systém je 

tvo en sloupy 400x400mm, které jsou v modulu po 6m v p í ném i podélném sm ru. Dále 

pr vlaky s pr ezem obráceného „T“ profilu. Prostorová stabilita objektu je vy ešena 

monolitickým propojením výtahových šachet se skeletem.  

Stropy 

 Stropy v 1.NP jsou tvo eny ocelobetonovými p edpjatými dutinovými panely 

SPIROLL tl. 250mm uloženými na p írubách pr vlak  obráceného „T“ profilu. V oblasti u 

výtahových šachet je použit monolitický železobetonový strop tl.200mm, který je propojen 

s prefabrikovanou ástí skeletu pomocí vylamovací výztuže tzv. VS systém. Jedná se ocelová 

lana zabudovaná do prefabrikovaných prvk  skeletu. 

Vertikální komunikace  

V objektu je t íramenné schodišt  a výtah pro zam stnance a pro zákazníky ešeno 

shodn . St ední schodiš ové rameno je tvo eno prefabrikovanou 2x zalomenou schodiš ovou 

deskou uloženo na železobetonových panelech, které jsou pevn  spojeny s p ilehlými sloupy 

vertikáln  a základovými prahy horizontáln  pomocí systému VS. Na st edním schodiš ovém 

rameni jsou uloženy nástupní a výstupní prefabrikovaná schodiš ová ramena. Nástupní 

schodiš ové rameno je ukotveno k podkladní železobetonové desce. Výstupní schodiš ové 

rameno je uloženo na monolitickém železobetonovém strop . V zrcadle tohoto schodišt  je 

umíst na ocelobetonová monolitická výtahová šachta s výtahem OTIS. Tyto osobní výtahy 

jsou vyhovující pro osoby se sníženou pohyblivostí. Dále je v ásti skladovacích prostor  

použit nákladní výtah OTIS.  
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Zast ešení 

 Pro zast ešení objektu jsou požity 2 typy st echy. V ásti nad prodejnou pr myslového 

zboží ve 2.NP je požita st echa s nosnou konstrukcí z d ev ných lepených lamelových 

nosník  mezi kterými jsou umíst ny vaznice a prvky pro prostorovou stabilizaci. Dvojice 

nosník  tvo í vazníková pole vodorovn  zav trovaná ocelovými táhly. Na této nosné 

konstrukci je provedeno d ev né bedn ní z hoblovaných prken opat ených ze spodní strany 

povrchovou úpravou. Na bedn ní bude provedena parozábrana z SBS asfaltových pás  

tl.3,5mm. Na takto p ipravenou konstrukci se provede tepelná izolace z minerální vlny a 

nosných tram EPS prvk . Na nosné trámky z EPS se pomocí vrut  p ipevní krokve. Na 

p ipevn né krokve bude provedeno bedn ní z prken a hydroizolace z asfaltových SBS pás . 

 Nad ástí pro zam stnance, u terasy a nad sklady ve 2.NP bude provedena 

jednopláš ová st echa zateplená systémem DUO. Jako hydroizolace je použita HI s možností 

aktivní kontroly tvo ená souvrstvím uvedeným ve výkresu ezu. St echa je odvodn ná dovnit  

dispozice. 

Vn jší plochy  

 Pro p ístup k objektu je vybudován chodník z betonové vekoformátové dlažby ve 

št rkovém loži napojený na stávající p ší komunikaci a budoucí parkovišt . 

 Sou ástí stavby je zahradní úprava s výsadbou zelen . Do budoucna se plánuje 

s výstavbou parkovišt  pro motorová vozidla. Dále bude provedena p íjezdová komunikace 

pro zásobování a parkovišt  pro zam stnance. 

 

d. NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 Vnit ní spole ná (deš ová a splašková) kanalizace je navržena pro odvedení 

splaškových a deš ových vod ze sociálních za ízení a kuchyní a odvedení deš ové vody ze 

st echy. Kanaliza ní vedení od jednotlivých za izovacích p edm t  je ukon eno do svislého 

stoupacího potrubí, které zajiš uje odvedení odpadních vod do ležaté kanalizace, která je 

novou p ípojkou napojena na ve ejnou kanaliza ní sí . 

 Kanalizace je navržena pro odvedení splaškových a deš ových vod ze všech prostor . 

 Napojení k elektrické síti NN je již provedeno. Na hranici pozemku je umíst na HDS. 

Plynová p ípojka bude napojena na ve ejný plynovod, na hranici pozemku bude umíst n 

HUP. Vodovodní p ípojka je napojena na ve ejný vodovodní ád. Napojení na ve ejnou 

komunikaci z ul. Kostelní bude provedeno pomocí již funk ní komunikace k parkovišti. 
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e. EŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 Pro p ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 

stávající p ší komunikaci. K tomu je nutné vybudovat p echod pro chodce p es ulici kostelní. 

P ístup do objektu je bezbariérový. P íjezd k parkovišti je již funk ní a je momentáln  

využíván jako p íjezd k parkovišti sousedního objektu. Dále musí být provedena p íjezdová 

komunikace pro zásobování objektu a p ilehlá stání pro zam stnance a vedoucí obchodu.   

 

f. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 

 Vytáp ní domu bude probíhat pomocí plynového kotle. Odkou ení bude vyvedeno nad 

st echou komínem SCHIEDEL. Stavební su  a odpad budou odvezeny na nejbližší ízenou 

skládku dle p íslušných p edpis  - zajistí dodavatelská stavební firma. Protikorozní ochrana 

konstrukcí bude ešena ochrannými nát ry nebo žárovým zinkováním. K ukládání odpadk  

bude sloužit odpadní kontejnery a budou likvidovány v rámci likvidace pevného domovního 

odpadu v obecní ásti. P i dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném 

provedení všech prací nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prost edí. 

 

g. BEZBARIÉROVÉ EŠENÍ OKOLÍ STAVBY  

 U Nákupního centra je navržen bezbariérový p ístup do 1.NP. Ten je zajišt n pomocí 

vstupní rampy ve sklonu 5% plynulým p echodem v dlažb .  

 

h. PR ZKUMY A M ENÍ 

 P ed provedením projektu byly provedeny vlastní pr zkumy, fotodokumentace a 

zam ení projektantem. 

 

i. GEODETICKÉ PODKLADY 

 Katastrální mapa 1:2000, výškopisné a polohopisné zam ení. 

 

j. LEN NÍ STAVBY 

 Stavba je len na na stavební objekty: 

SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU 

SO 02 – UPRAVENÉ PLOCHY 

SO 03 - KANALIZACE 

SO 04 - P ÍPOJKA PLYNU 
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SO 05 - P ÍPOJKA VODY 

SO 06 - P ÍPOJKA NN 

 

k. VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

 Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

 

l. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPE NOSTI PRACOVNÍK  

 P i realizaci musí být dodržován projekt, SN, vyhlášky a zákony o bezpe nosti a 

ochran  zdraví p i práci v etn  všech souvisejících p edpis  a technologické postupy dané 

výrobcem jednotlivých výrobk  a materiál . V pr b hu stavby budou provád t speciální 

pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby zp sobilé tuto innost 

vykonávat. 

 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 V další fázi projektové dokumentace bude proveden statický výpo et. 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPE NOST 

 Stavba nevykazuje zvýšenou míru požárního nebezpe í. Objekt je dispozi n  

roz len n do 3 odd lených požárních a provozních zón (prodejna, skladovací prostory, 

provozní prostory). Únikové cesty jsou vy ešeny tak aby bylo možné bezpe n  opustit budovu 

z jakékoli pozice.   

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Na stavb  

budou použity b žné technologie, které neohrožují životní prost edí. Se vzniklými odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd jších 

p edpis . Vyt íd ný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zp sobem, nap íklad 

recyklací nebo uložením na povolenou skládku, pop ípad  p edat odborné firm  k 

likvidaci. P i realizaci stavby dojde k produkci t chto odpad  skupiny 17 - stavební a 

demoli ní odpady (dle vyhlášky . 381/2001 Katalog odpad  a seznam nebezpe ných 

odpad  ve zn ní pozd jších p edpis ). 
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Zásady pro nakládání s odpady 

 P i provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpad  

• separovat jednotlivé druhy odpad  

• uplat ovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k p ímému skládkování. 

 

5. BEZPE NOST P I UŽÍVÁNÍ 

 Stavební úpravy bezpe nost p i užívání negativn  neovlivní. P i realizaci stavby se 

provede provizorní oplocení staveništ . Bezpe nost p i užívání nebude ohrožena. 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 Hluk z blízké komunikace bude dostate n  eliminován okny se standardní zvukovou 

izolací. A vysazením zelen . 

 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 Na objektu je navržen kontaktní zateplovací systém ETICS z fasádního EPS šedého 

polystyrénu tl.200mm. Toto zateplení spl uje platné normy. Tepelné izolace budou spl ovat 

požadavky Vyhlášky .151/2001. Vn jší obálka objektu bude spl ovat požadavky novely 

normy SN 73 0540-2  z roku 2007 a m rnou energetickou spot eby dle Vyhlášky . 

291/2001. Posudky jsou uvedeny v další ásti DP. 

 

8. EŠENÍ P ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 U nákupního centra je navržen bezbariérový p ístup do 1.NP. v objektu jsou navrženy 

výtahy dostate né pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

 

9. OCHRANA STAVBY P ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN JŠÍHO PROST EDÍ 

 V dané lokalit  nevznikají významné vn jší vlivy omezující ešenou stavbu. 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 P i realizaci stavby se provede provizorní oplocení staveništ . Stavba dále nebude 

vykazovat žádné škodlivé vlivy na obyvatelstvo. 
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11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

a. ODVODN NÍ ÚZEMÍ V ETN  ZNEŠKOD OVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

 Vnit ní splašková kanalizace je novou p ípojkou napojena na ve ejnou kanaliza ní sí . 

Na tuto sí  je též napojena deš ová kanalizace, která je ešena vnit ními svody. Pom r 

zastav né plochy a plochy zahrady zajiš uje dostate né vsakování povrchové vody. 

 

b. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 Bude provedeno napojení k vodovodnímu ádu DN 100 v ulici Kostelní.  

 

c. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

 Napojení k elektrické síti NN bude provedeno už ve fázi realizace objektu. Na hranici 

pozemku bude umíst na HDS. Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bude provedeno. Na 

hranici pozemku bude umíst na sk í  s HUP. 

 

d. EŠENÍ DOPRAVY 

Pozemek je napojen na místní komunikaci. 

 

e. POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, V ETN  VEGETA NÍCH 

ÚPRAV 

 P ší komunikace je provedena ze velkoformátové betonové dlažby uložené do 

št rkového lože. Ostatní plochy budou zatravn ny. Parkovišt  a p íjezdové komunikace 

budou asfaltové. 

 

f. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

 P ipojení na elektronické komunikace není sou ástí této PD. 
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C.SITUACE STAVBY 
 

a. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH  STAVBY A JEJÍHO OKOLÍ 

 Nákupní centrum bude zakresleno do katastrální mapy, s napojením na dopravní a 

technickou infrastrukturu v m ítku 1:2000. 

 

b.  KOORDINA NÍ SITUACE STAVBY 

 Na koordina ní situaci stavby zpracované na podklad  snímku z katastrální mapy jsou 

vyzna eny hranice pozemk  a jejich parcelní ísla, umíst ní stavby s vyzna ením vzdálenosti 

od hranic pozemku, p ípojky na technickou a dopravní infrastrukturu a úprav pro osoby se 

sníženou pohyblivostí a orientace na komunikacích. Koordina ní situace bude v m ítku 

1:500. 

 

 

D. DOKLADOVÁ ÁST 
 

a. STANOVISKA, POSUDKY A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ 

 B hem pr b hu výstavby budou veškeré stanoviska, posudky a výsledky jednání 

ešeny s projektantem a budou p iloženy k PD. 

 

b. PR KAZ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOVY 

 Na objektu je navržen kontaktní zateplovací systém ETICS z fasádního EPS 

polystyrénu tl.200mm. Toto zateplení spl uje platné normy. Další podrobnosti jsou uvedeny 

v další ásti práce. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT  

 Stavební parcela . 3715/1 o celkové vým e 1386m2 se nachází v katastrálním území 

Krava e. Vjezd na pozemek je z ulice Kostelní (asfaltová komunikace ší e 6m). Parcela je 

situována v tém  rovinném území. Pozemek není zastav n a nenachází se na n m vzrostlá 

zele . Základová p da je tvo ena pís ito-jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo 

zjišt no riziko pronikání radonu. V rámci geologického pr zkumu nebyla zjišt na hladina 

podzemní vody. Pozemek se nachází v bytové zástavb . Inženýrské sít  jednotné kanalizace, 

plynu a elekt iny (NN) jsou vedeny v téže ulici (viz výkres SITUACE). 

Staveništ m objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu 

slouží pro za ízení staveništ  a pracovní prostor. Charakter stavby nevyžaduje z ízení 

samostatného staveništního parkovišt  ani nových p íjezd  a p ístup . Budou využity stávající 

zpevn né a upravené zelené plochy a p ístupové komunikace. Vlastní práce budou provád ny 

z lešení, a proto bude stavební prostor ohrani en mobilním oplocením jako bezpe nostní zóna. 

P ípadné další plochy pot ebné pro za ízení staveništ  si projedná a domluví investor sám s 

p íslušným m stským ú adem. 

 Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 

materiálu na stavbu je možné použít b žné dopravní prost edky, p epravující stavební materiál. 

 

b.  INŽENÝRSKÉ SÍT  A JINÉ ZA ÍZENÍ 

 Nebudou dot eny. 

 

c.   NAPOJENÍ STAVENIŠT  NA ENERGIE 

 Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní p ípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada proudu se bude ú tovat na základ  samostatné dohody, která 

bude sou ástí Zápisu o p evzetí staveništ . 

  

d.   BEZPE NOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 Na staveništ  bude zamezen p ístup nepovolaným osobám. Vzhledem k charakteru 

prací je nutno dodržovat pravidla, která si p ed zapo etím prací ur í dodavatel stavby a 

seznámí s nimi všechny nájemníky. Mezi prvo adé požadavky po dobu prací pat í 
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nevstupování do t sného okolí objektu, nejmén  na vzdálenost ohrani eného staveništ . 

 P i provád ní stavebních a montážních prací je t eba dodržovat ustanovení NV . 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s 

nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky a NV . 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je 

t eba v novat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zú astn ní 

pracovníci musí být s p edpisy seznámení p ed zahájením prací a jsou dále povinni používat 

p i práci p edepsané OOPP podle výše uvedených p edpis . 

 

e.    USPO ÁDÁNÍ A BEZPE NOST STAVENIŠT  Z HLEDISKA OCHRANY 

VE EJNÝCH ZÁJM  

 Uspo ádání staveništ  bude ešeno dle platných bezpe nostních p edpis , norem, 

vyhlášek a zákon , které zaru ují bezpe nost provozu a ochranu sousedních území. 

 

f.    ZA ÍZENÍ STAVENIŠT  

 Pro za ízení staveništ  budou použity provizorní do asné objekty - stavební bu ky, 

chemické WC a kontejnery na stavební su  a odpad. ást materiálu je na staveništi 

skladována na vyhrazené ploše na paletách, které budou chrán ny proti pov trnostním 

vliv m. Tento materiál bude na staveništi skladován krátkodob . Další ást materiálu bude 

uskladn na v uzamykatelném skladu. 

  

g.    POPIS STAVEB ZA ÍZENÍ STAVENIŠT  VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 

 Použité stavby za ízení staveništ  budou typové staveništní bu ky nevyžadující 

základy (nebudou pevn  spojeny se zemí). Po ukon ení výstavby budou bu ky odvezeny. 

Uvedené stavby za ízení staveništ  umíst né na staveništi v areálu investora nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení. 

 

h.    BEZPE NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P I PRÁCI 

 Na stavb  musí pracovat jen pracovníci vyu eni nebo zau eni v daném oboru a musí 

být vybaveni OOPP, za které odpovídá dodavatel. Všichni pracovníci na stavb  musí být 

proškoleni z BOZP a PO. Staveništní mechanismy musí být zabezpe eny proti možné 

manipulaci cizími osobami. Je t eba d sledn  dodržovat bezpe nostní opat ení p i pohybu 

staveništních mechanism , p ekládání materiálu apod. Pro zajišt ní bezpe nosti práce a 
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technologických za ízení je pot eba v pr b hu výstavby dodržovat základní požadavky dle 

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

práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona . 309/2006Sb. 

zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a NV . 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

 

i.    OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ P I VÝSTAVB  

 Projekt respektuje podmínky hygienických p edpis  a technických norem, realizovaná 

výstavba nebude vykazovat žádných negativních vliv  na ŽP. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vyt íd ný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zp sobem, nap íklad recyklací nebo 

uložením na povolenou skládku, pop ípad  p edat odborné firm  k likvidaci. 

Je zakázáno zne iš ování p ilehlých komunika ních ploch, p ípadn  zne išt ní musí být 

odstran no. P ilehlé komunika ní plochy, které nejsou sou ásti staveništ , musí z stat 

pr jezdné a nezne išt né. Je zakázáno b hem výstavby zne iš ovat ovzduší pálením gumy, 

ropných produkt  apod. 

 

j.    ORIENTA NÍ LH TA VÝSTAVBY 

 P edpokládaná doba výstavby je 1rok. 

 

2. VÝKRESOVÁ ÁST 

a. CELKOVÁ SITUACE STAVBY SE ZAKRESLENÍM HRANICE 

STAVENIŠT  A STAVEB ZA ÍZENÍ STAVENIŠT  

Viz výkres SITUACE. 

 

b. VYZNA ENÍ P ÍVODU ENERGIÍ NA STAVENIŠT , VJEZD  A VÝJEZD  

ZE STAVENIŠT  

 Viz výkres SITUACE. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKT ) 
 

1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ 

1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a. Ú EL OBJEKTU 

Ú elem objektu je zv tšení obchodního fondu pro m sto Krava e. Stavební parcela . 

3715/1 o celkové vým e 1386m2 se nachází v katastrálním území Krava e. Vjezd na 

pozemek je z ulice Kostelní (asfaltová komunikace ší e 6m). Parcela je situována v tém  

rovinném území. Pozemek není zastav n a nenachází se na n m vzrostlá zele . Základová 

p da je tvo ena pís ito-jílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjišt no riziko 

pronikání radonu. V rámci geologického pr zkumu nebyla zjišt na hladina podzemní vody. 

Pozemek se nachází v bytové zástavb . Inženýrské sít  jednotné kanalizace, plynu a elekt iny 

(NN) jsou vedeny v téže ulici (viz výkres SITUACE). 

 

b. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A STAVEBN  TECHNICKÉHO 

EŠENÍ 

  Zástavba nákupním centrem je na p edm tné parcele navržena v souladu s územním 

plánem m sta Krava e. Odstupy a prostorová orientace objektu zástavby nákupního centra 

jsou patrné z výkresové ásti dokumentace. 

  Návrh urbanistické koncepce vychází z místních podmínek a regula ních prvk  

stanovených územním plánem m sta Krava e.  

 Dopravní napojení území je navrženo ke stávající komunikaci. Statická doprava 

v území je ešena formou parkovišt  p ístupného z komunikace. 

 Architektonické ešení objektu zapadá do okolní výstavby. 

 

c. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV NÉ PROSTORY, 

ZASTAV NÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSV TLENÍ A OSLUN NÍ 

Zastav ná plocha celkem:    870 m2 

 Obestav ný prostor:   9132 m3 

 Podlahová plocha celkem:     1757 m2 

 Celkové náklady stavby:  25 mil. K  
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d. TECHNICKÉ A KONSTRUK NÍ EŠENÍ OBJEKTU 

d.1  ZEMNÍ PRÁCE 

 Na staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti cca 0,15m pomocí naklada e se ornice 

uloží na mezideponii a následn  se využije pro kone né úpravy terénu. ást ornice pod 

stavbou se využije na zasypání provozní zelené st echy. Dále se vym í a provedou hrubé 

úpravy terénu (srovnání do roviny -0,400=249,6m.n.m.)  a provede se výkop základových 

pás  a patek budoucího objektu. P i vn jším obvod  staveništ  bude provedena drenáž 

pomocí odvod ovacích p íkop  vyvedená do drenážních jímek. Nejnižší úrove  základové 

spáry je -1,750m od srovnávací roviny ± 0,000 = 250,000m.n.m. B.p.v. je nutné dbát na to 

aby základové spáry všech patek byli dokonale rovné a aby byly všechny ve stejné úrovni. 

K tomu se využije laserový nivela ní p ístroj. 

 Po provedení hrubých terénních úprav se vym í osy pro osazení stavby. 

 

d.2 ZÁKLADY 

 Na základ  provedeného geologického pr zkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáro né. Objekt je založen na základových patkách z železobetonu 

beton:C30/37; ocel: B500B. Na t chto betonových patkách jsou uloženy betonové základové 

prahy. Základové prahy jsou propojeny s patkami pomocí systému PFEIFER-VS ISI. 

Betonové základové prahy jsou uloženy na jemné cementové malt  do vzniklých ok VS 

systému se vloží ocelová výztuž a kapsa se vyplní speciální maltou bez nutnosti t snit spáry. 

Je nutné dbát na to aby byly základy zcela vodorovné k tomuto ú elu se využije laserový 

nivela ní p ístroj.  

Vym í a vybetonuje se monolitická ást základ . Podle výkres  se vybetonuje 

podkladní beton pro výtahové šachty a základový pás pro ást vnit ní st ny. Na podkladní 

beton pro výtahové šachty se provede hydroizolace z asfaltových SBS pás . A následn  se 

dobetonuje výtahová šachta až po úrove  ±0,000. Po odbedn ní základ  výtahové šachty se 

pomocí zp tného spoje se napojí na vodorovnou hydroizolaci výtahové šachty svislá 

hydroizolace natavením. Po tomto kroku je základ výtahové šachty p ipraven na další postup. 

Na základový monolitický práh pod st ední st nou se vyzdí ztracené bedn ní 

z tenkost nných betonových tvárnic proložených ocelovou výztuží z prut  profilu 10mm. Do 

takto p ipraveného ztraceného bedn ní se nasype a zhutní beton.  

Po provedení základ  se vym í a vykopou p ípojky plynu, kanalizace, vody a 

p ípojky NN. Hloubka základové spáry stavby je -1,750m od ±0,000 pro výtahové šachty a -
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1,700m pro základové patky. Kolem základových prah  je nutno vykopat rýhy dostate n  

široké na to aby bylo možné provést zateplení z EPS perimetru. Po provedení výstupní 

kontroly základ  je možné základy zasypat a vyrovnat podkladní p du. Podkladní EPS 

perimetr se bude pokládat nejd íve po dokon ení stropu 1.NP spole n  s hydroizolací proti 

zemní vlhkosti. 

 

d.3. IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU 

  Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z asfaltových SBS pás  

tlouš ky 5mm v úrovni -0,200m. Izolaci proti pronikání radonu z podloží bude plnit izolace 

proti zemní vlhkosti. Jednotlivé spoje a prostupy budou provedeny výhradn  dle propozic 

výrobce. Izolace proti zemní vlhkosti a radonu bude provád na ve dvou fázích. V první fázi se 

na styk základové patky a sloupu p iva í ocelové p epážky z plechu s prvky pro p ipevn ní 

manžety, následn  se provede tepelná izolace podlahy na terénu z EPS perimetru tl. 200mm 

tak aby byly zachovány prostupy pro p ípojky.  

 Ve druhé fázi se provede celoplošn  hydroizolace z asfaltových SBS pás  tl. 5mm. Tyto 

pásy se budou lepit na podklad za studena pomocí asfaltové st rkové hmoty. V místech 

prostup  sloup  se p ipevní k ocelovým p epážkám pomocí manžet. V místech prostup  

p ípojek se provede vícevrstvé p ekrytí pomocí asfaltové st rkové hmoty vyztužené 

sí ovinou. Následn  se provede na HI betonová deska vyztužená kari sít mi. P i realizaci je 

nutné dbát, aby se hydroizolace neperforovala nevhodným zacházením s t žkými nebo 

ostrými p edm ty. Pro ochranu hydroizolace b hem realizace je vhodné použití geotextilii.  

 

d.4. SVISLÉ KONSTRUKCE 

-NOSNÉ KONSTRUKCE: 

  Svislou nosnou konstrukci nákupního centra tvo í skeletový p í ný železobetonový 

systém o rozm rech sloup  400x400mm a rozm rech modulu 6m beton C30/37, ocel: B500B. 

Sloupy v 1.NP budou uloženy na základové patky p es ocelové plotny a budou s nimi pevn  

spojeny pomocí apkova spoje. Výška každého sloupu je 4,2m. 

  Prostorová tuhost konstrukce je zajišt na pomocí železobetonových monolitických 

výtahových šachet pevn  spojených se schodišt m a s vodorovnými i svislými nosnými 

konstrukcemi.  
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 Mezi nosnými sloupy je provedeno výpl ové zdivo z betonových tvárnic YTONG tl. 

250mm. Výpl ové zdivo je p ipevn no k nosným konstrukcím pomocí ocelových pásk  

vložených do spár a zajišt ných vruty a hmoždinkami. 

 

-VNIT NÍ P Í KY: 

  P í ky jsou vyzd ny z betonových tvárnic YTONG tl. 150mm. 

P í ky jsou napojeny k nosným konstrukcím pomocí ocelových kotev vložených do pár 

p í ek a zajišt ných vruty a hmoždinkami. P í ky jsou uloženy na zakládací malt  na 

ocelobetonové podkladní desce tl.100mm vyztužené kari sít mi. 

 

-KOMÍNY: 

 Je použit komín SCHIEDEL Systém UNI*** PLUS je t ísložkový komínový systém 

se zadním odv tráním a vnit ní keramickou vložkou. Je vhodný pro odvod spalin od b žných 

spot ebi  na tuhá, kapalná a plynná paliva. Základ komínu je na monolitickém betonovém 

pásu viz výkres základ . 

 Komín je od vodorovných konstrukcí odd len dilata ním páskem z minerální vlny. 

 

 d.5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

-STROPNÍ KONSTRUKCE: 

 Nosné konstrukce strop  jsou ze železobetonových p edpjatých dutinových panel  

SPIROLL tlouš ky 250mm (viz. Výkres strop ) panely jsou uloženy na jemnou cementovou 

maltu minimální uložení je 150mm. V ásti nad prodejnou pr myslového zboží ve 2.NP je 

navrženo zastropení ze st ešních  plnost nných vazník  z lepeného lamelového d eva. Mezi 

sloupy v podélném sm ru jsou vloženy ztužidla p iva ené k pr vlak m tvaru pr ezu 

obrácený „T“ profil. Pr vlaky jsou pr b žn  jejich horní výztuž se propojuje pomocí 

ocelových desek. V míst  uložení prochází výztuž sloup  a ztužidel p es pr vlak. 

 

-P EKLADY: 

  Nad otvory v obvodových, vnit ních st nách a p í kách jsou navrženy p eklady 

YTONG viz výkresy 1.NP+2.NP. (vždy uložené na celé tvárnici min.125mm). Rozm ry a 

možství viz. výpis p eklad . 
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-ZTUŽUJÍCÍ V NCE: 

  V míst  nad prodejnou pr myslového zboží bude zdivo bude ukon eno 

železobetonovým ztužujícím v ncem beton C30/37. Jedná se o zdivo YTONG 250mm. V nce 

budou vyztuženy 4Ø10mm z oceli B500B. Tato výztuž bude provázána t mínky Ø6mm po 

vzdálenosti 500mm. Krytí výztuže bude zajišt no distan ními t lísky 30mm.  

 

d.6. SCHODIŠT  

V objektu je t íramenné schodišt  a výtah pro zam stnance a pro zákazníky ešeno 

shodn . St ední schodiš ové rameno je tvo eno prefabrikovanou 2x zalomenou schodiš ovou 

deskou uloženo na železobetonových panelech, které jsou pevn  spojeny s p ilehlými sloupy 

vertikáln  a základovými prahy horizontáln  pomocí systému VS. Na st edním schodiš ovém 

rameni jsou uloženy nástupní a výstupní prefabrikovaná schodiš ová ramena. Nástupní 

schodiš ové rameno je ukotveno k podkladní železobetonové desce. Výstupní schodiš ové 

rameno je uloženo na monolitickém železobetonovém strop . V zrcadle tohoto schodišt  je 

umíst na ocelobetonová monolitická výtahová šachta s výtahem OTIS. Tyto osobní výtahy 

jsou vyhovující pro osoby se sníženou pohyblivostí. Dále je v ásti skladovacích prostor  

použit nákladní výtah OTIS. 

 

d.7. ST EŠNÍ KONSTRUKCE 

 Pro zast ešení objektu jsou požity 2 typy st echy. V ásti nad prodejnou pr myslového 

zboží ve 2.NP je požita st echa s nosnou konstrukcí z d ev ných lepených lamelových 

nosník  mezi kterými jsou umíst ny vaznice a prvky pro prostorovou stabilizaci. Dvojice 

nosník  tvo í vazníková pole vodorovn  zav trovaná ocelovými táhly. Na této nosné 

konstrukci je provedeno d ev né bedn ní z hoblovaných prken opat ených ze spodní strany 

povrchovou úpravou. Na bedn ní bude provedena parozábrana z SBS asfaltových pás  

tl.3,5mm. Na takto p ipravenou konstrukci se provede tepelná izolace z minerální vlny a 

nosných tram EPS prvk . Na nosné trámky z EPS se pomocí vrut  p ipevní krokve. Na 

p ipevn né krokve bude provedeno bedn ní z prken a hydroizolace z asfaltových SBS pás . 

 Nad ástí pro zam stnance, u terasy a nad sklady ve 2.NP bude provedena 

jednopláš ová st echa zateplená systémem DUO. Jako hydroizolace je použita HI s možností 

aktivní kontroly tvo ená souvrstvím uvedeným ve výkresu ezu. St echa je odvodn ná dovnit  

dispozice. 
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d.8. ÚPRAVY POVRCH  VN JŠÍ 

 

-OCELOVÉ KONSTRUKCE: 

  Nosné ocelové konstrukce se lehkého obvodového plášt  jsou zakryty p iznanou krycí 

lištou. Ocelové prvky (jako zábradlí) budou žárov  pozinkovány, nebo ošet eny nát rem 

základním + dvakrát krycím p íslušné barvy. Podrobn ji viz výkresová ást.  

 

 d.9. ÚPRAVY POVRCH  VNIT NÍ 

 

-NADZEMNÍ PODLAŽÍ: 

  Vyzdívané konstrukce budou opat eny sádrovou omítkou BAUMIT MPI20. 

P edpokládáme strojní omítání. Omítka bude opat ena bílou malbou PRIMALEX. 

  V místnostech hygienického zázemí bude proveden v min. nutném rozsahu keramický 

obklad. Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace. 

 

 d.10. TEPELNÉ IZOLACE 

-TI PODLAHY: 

  Tepelná izolace podlahy 1.NP je provedena z EPS perimetr v tlouš ce 200 mm. 

-TI ST ECH, BALKÓN : 

  Tepelná izolace st ech je navržena systémem DUO z polystyrenu XPS ve spádu (5%) 

tl.=200mm (viz výkres st echy). Tato tepelná izolace odpovídá platným normám. Bližší 

posouzení je provedeno v další ásti práce. 

 

 d.11. AKUSTICKÉ IZOLACE 

-AI ST N: 

 P i provád ní je t eba dodržet p edepsané postupy. 

tenkovrstvého zd ní, vzájemné napojování zdí apod., tak aby spl ovaly požadavky dilata ní, 

statické nebo akustické. Objekt je p dorysn  odd len do t í trakt  požárn  a akusticky pomocí 

zdiva YTONG tl. 250mm. Toto zdivo bude pružn  odd leno od nosných betonových 

konstrukcí pomocí akustických d evot ískových desek. 
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-AI PODLAH: 

  Podlahy jsou plovoucí tvo eny anhydritovou vrstvou tl. 50mm uložené na akustické 

izolaci ROCKWOOL STEPROCK tl. 50mm. Ve styku se zdivem bude proveden pr b žný 

dilata ní pásek tl.10mm. Viz. výkresová dokumentace.  

 

 d.12. PODLAHY 

-PODLAHA 1.NP NAD TERÉNEM: 

Je tvo ena:  

S1-  Interiér: 
 Keramická dlažba RACO ROCK 60x60cm tl.=10mm 
 Lepící hmota BAUMIT tl.=2mm 
 PE pás schlüter DITRA tl.=2mm 
 lepící hmota BAUMIT tl.=2mm 
 anhydrit tl.=50mm 
 PE folie tl.=0,2mm 
 minerální desky STEPROCK (ROCWOOL) tl.=50mm 

ocelobetonová deska tl.=100mm; ocel: kari sít FERONA 6mm, 150x150mm; beton: 
C20/25 

 hydroizolace SBS asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL tl.=5mm 
 EPS perimetr tl.=200mm 
 rostlá zemina vyrovnaná v.= -0,400m =249,600m.n.m. 
 

d.13. OBKLADY VNIT NÍ 

  Obklady vnit ních st n jsou navrženy RAKO formát 300/300mm.  

Na zdivo bude provedený penetra ní nát r (CEMIX) a elastická izolace. Poté bude lepidlem 

nalepen keramický obklad. Spárování bude provedeno spárovací hmotou CEMIX FLEX. 

Projekt navrhuje systémové ešení nap . firmy DITRA a p i provád ní je nutné d sledn  

dodržet výrobcem p edepsané technologické postupy ( stejné principy platí i pro použití 

systém  alternativních výrobc  ). 

  Nároží budou ešena pomocí rohových profil  Schlüter . 

 

 d.14. VÝPLN  OTVOR  

-OKNA: 

  Okna nadzemních podlaží jsou navržená plastová VEKRA, zaskleno izola ním 

trojsklem, s celoobvodovým kováním. Okna mají celkový sou initel prostupu tepla 

Uw=0,6W/m2K. 
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 d.15. OPLECHOVÁNÍ 

  Veškeré klempí ské prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu a opat eny barvou 

BALAKRYL. Výpis klempí ských prvku je uveden v další ásti práce. 

 

e. TEPELN  TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

A VÝPLNÍ OTVOR  

 Tepelné izolace budou spl ovat požadavky Vyhlášky .151/2001. Vn jší obálka 

objektu bude spl ovat požadavky novely normy SN 73 0540-2 (8) z roku 2007 a m rnou 

energetickou spot eby dle Vyhlášky . 291/2001. Bližší tepeln  technické posouczení je v 

další ásti práce. 

 

f. ZP SOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 

Na základ  provedeného inženýrsko-geologického pr zkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáro né. Objekt je založen na základových patkách ze 

železobetonu. Hloubka základové spáry je – 1,700m od úrovní ±0,000. 

 

g. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Na stavb  

budou použity b žné technologie, které neohrožují životní prost edí. Se vzniklými odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001Sb. o odpadech ve zn ní pozd jších 

p edpis . Vyt íd ný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zp sobem, nap íklad 

recyklací nebo uložením na povolenou skládku, pop ípad  p edat odborné firm  k 

likvidaci. P i realizaci stavby dojde k produkci t chto odpad  skupiny 17 - stavební a 

demoli ní odpady (dle vyhlášky . 381/2001Sb. - Katalog odpad  a seznam nebezpe ných 

odpad  ve zn ní pozd jších p edpis ). 

Zásady pro nakládání s odpady 

 P i provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpad  

• separovat jednotlivé druhy odpad  

• uplat ovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k p ímému skládkování. 
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h. DOPRAVNÍ EŠENÍ 

 Pro p ístup k objektu je vybudován chodník ze velkoformátové betonové dlažby 

napojený na stávající p ší komunikaci. 

 Na parkovací stání, které je situováno nedaleko stávajícího objektu, je navržen vjezd z 

komunikace Kostelní a Hlavní. Parkovišt  má 10 parkovacích stání.  

 

i. OCHRANA OBJEKTU P ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN JŠÍHO 

PROST EDÍ 

 Z stává stávající a nem ní se. 

 

j. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 

 P i provád ní stavebních a montážních prací je t eba dodržovat ustanovení NV . 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p í práci na pracovištích s 

nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky a NV . 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je 

t eba v novat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zú astn ní 

pracovníci musí být proškoleni z BOZP a PO. Na staveništ  bude zamezen p ístup 

nepovolaným osobám. 

 

1.1.2. VÝKRESOVÁ ÁST 

a) P DORYSY ZÁKLAD  V M ÍTKU 1:50, NAVRŽENÍ IZOLACE PROTI 

ZEMNÍ VLHKOSTI, SPODNÍ VODY, PRONIKÁNÍ RADONU 

 P dorys základ  eší založení objektu. Hladina podzemní vody se nevyskytuje. 

Navržení izolace proti zemní vlhkosti a radonu viz. l. 6.1.1.1.4.3. 

 

b) P DORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ A ST ECHY V M ÍTKU 1:50 

 P dorysy jednotlivých podlaží vyjad ují stavebn  - konstruk ní ešení. Veškeré 

rozm ry místností, prostor , hlavních konstrukcí, rozm r  prvk , výplní otvor  jsou uvedeny 

na jednotlivých výkresech podlaží. 

 P dorys st echy eší složení st ešního plášt , sklon st ešních rovin, výšky a polohy 

st ešních vtok  a svod . 
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c) EZ V M ÍTKU 1:50 

 V p í ném ezu jsou uvedeny výškové kóty jednotlivých podlaží, upraveného terénu, 

skladby jednotlivých podlah a konstrukcí. 

 

d) POHLEDY 

 Pohledy schematicky dokumentují celkové architektonické ešení s vyzna ením 

architektonických prvk , jako je terasa apod. Pohledy dále obsahují výpis povrchových úprav 

jednotlivých prvk . 

 

e) DOPL KOVÉ VÝKRESY 

 Nevyskytují se. 

 

1.1.3  TECHNIKA PROST EDÍ STAVEB 

a. VYTÁP NÍ STAVBY 

 Zdrojem tepla pro vytáp ní budou plynové kotle umíst né v koteln  a oh ev TUV 

budou samostatn  pro každou místnost s mokrým provozem vestav né zásobníky pro TUV. 

Vytáp ní bude teplovzdušné v traktu prodejny a skladu a teplovodní v ásti zázemí pro 

zam stnance. Rozvod potrubí bude proveden z trubek m d ných. Potrubí bude zaizolováno 

trubicovou izolací v provedení do pedhled . 

 Otopná plocha bude tvo ena deskovými ocelovými otopnými t lesy v traktu pro 

personál. Kotel bude opat en regulátorem s týdenním programem umíst ným ve vybraných 

vytáp ných místnostech. 

b. ZDRAVOTN  TECHNICKÉ INSTALACE 

VNIT NÍ VODOVOD 

Zásobování objektu pitnou vodou bude nov  vybudovanou p ípojkou vody PE DN 150 

v rámci - SO 5 Vodovod. V technickém prostoru budovy bude v 1.NP osazena vodom rná 

sestava. Je navrženo spole né m ení pro odb r pitné vody p írubovým vodom rem DN 50.  

Na odbo kách budou osazeny uzavírací a vypoušt cí ventily. 

P i montáži budou dodržovány montážní p edpisy výrobce, montáž budou provád t 

pracovníci s platným oprávn ním pro sva ování plastových trub. Izolace potrubí TUV bude tl. 

20mm. Budou použity PU návlekové trubice. Rozvody požární vody budou provedeny 

z ocelových závitových pozinkovaných trubek. 

P ed uvedením do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí a tlaková zkouška. 
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SANITÁRNÍ VYBAVENÍ 

 Sanitární prostory v budov  budou vybaveny standardními za izovacími p edm ty. 

Veškeré klozety budou záv sné, se zabudovanými splachovacími nádržemi. D ezy budou 

sou ástí dodávky kuchy ských linek. Baterie budou pákové, u umyvadel a d ez  stojánkové. 

Typy za izovacích p edm t  budou up esn ny v dalším stupni projektové dokumentace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Št pánkovicích, dne 20.11. 2013  Vypracoval: Bc. Vojt ch Švacha 
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2. VÝPIS KLEMPÍ SKÝCH VÝROBK  
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3. VÝPIS TRUHLÁ SKÝCH A ZÁME NICKÝCH 
VÝROBK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAST, VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Diplomová práce 

 

 35 

 



FAST, VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Diplomová práce 

 

 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAST, VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Diplomová práce 

 

 37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TEPELN  TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
KONSTRUKCÍ OBÁLKY BUDOVY 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  prov trávané zateplení u terasy 
 Zpracovatel :  Bc. Vojt ch Švacha 
 Zakázka :  nákupní centrum 
 Datum :  21.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit MPI 20  0,0120  0,6000  1000,0  1100,0  10,0   0.0000 
  2  Ytong tvárnice  0,2500  0,0980  1000,0  350,0  7,0   0.0000 
  3  Baumit st rka  0,0050  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,2000  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
 
 
 Okrajové podmínky výpo tu : 
 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.2  1435.7     8.0   77.3   828.8 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.9  1622.4    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   63.0  1527.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem dle SN EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.28 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.155 W/m2K 
 
 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        534.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.4 h 
 
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.24 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
 
 íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.7   0.962    58.4 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    19.8   0.962    60.6 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    19.9   0.962    60.6 
    4    15.8   0.619    12.4   0.346    20.1   0.962    61.0 
    5    16.7   0.477    13.3   0.009    20.3   0.962    63.9 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.4   0.962    66.5 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.5   0.962    67.8 
    8    17.7   0.156    14.2  ------    20.5   0.962    67.4 
    9    16.8   0.462    13.3  ------    20.3   0.962    64.1 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    20.2   0.962    61.3 
   11    15.5   0.700    12.1   0.497    20.0   0.962    60.6 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.8   0.962    60.9 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 
   Tsi je vnit ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 
 
 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   19.4   19.3    7.3    7.2  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1274    400    338    138 
 p,sat [Pa]:   2254   2241   1019   1015    168 
 
 P i venkovní návrhové teplot  nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.983E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa ené vlhkosti dle SN EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus .  1 
 
 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   prov trávané zateplení u terasy 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 20  0,012       0,600  10,0 
   2  Ytong tvárnice  0,250       0,098  7,0 
   3  Baumit st rka  0,005       0,470  25,0 
   4  Rockwool Rockmin  0,200       0,043  2,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

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

 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  prov trávané zateplení u st echy 
 Zpracovatel :  Bc. Vojt ch Švacha 
 Zakázka :  nákupní centrum 
 Datum :  21.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  topdek al barr  0,0035  0,2100  1470,0  800,0  144800,0   0.0000 
  2  Ytong tvárnice  0,2500  0,0980  1000,0  350,0  7,0   0.0000 
  3  Baumit st rka  0,0050  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,2000  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
 
 
 Okrajové podmínky výpo tu : 
 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.2  1435.7     8.0   77.3   828.8 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.9  1622.4    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   63.0  1527.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem dle SN EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.28 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.155 W/m2K 
 
 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        524.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.1 h 
 
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.24 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
 
 íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.7   0.962    58.4 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    19.8   0.962    60.6 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    19.9   0.962    60.6 
    4    15.8   0.619    12.4   0.346    20.1   0.962    61.0 
    5    16.7   0.477    13.3   0.009    20.3   0.962    63.9 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.4   0.962    66.5 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.5   0.962    67.8 
    8    17.7   0.156    14.2  ------    20.5   0.962    67.4 
    9    16.8   0.462    13.3  ------    20.3   0.962    64.1 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    20.2   0.962    61.3 
   11    15.5   0.700    12.1   0.497    20.0   0.962    60.6 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.8   0.962    60.9 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 
   Tsi je vnit ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 
 
 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   19.4   19.3    7.3    7.2  -14.8 
 p [Pa]:   1334    144    140    139    138 
 p,sat [Pa]:   2254   2243   1019   1016    168 
 
 P i venkovní návrhové teplot  nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.697E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa ené vlhkosti dle SN EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus .  1 
 
 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   prov trávané zateplení u st echy 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  topdek al barrier  0,0035       0,210  144800,0 
   2  Ytong tvárnice  0,250       0,098  7,0 
   3  Baumit st rka  0,005       0,470  25,0 
   4  Rockwool Rockmin  0,200       0,043  2,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

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

 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  obvodová st na ETICS 
 Zpracovatel :  Bc. Vojt ch Švacha 
 Zakázka :  nákupní centrum 
 Datum :  21.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit MPI 20  0,0120  0,6000  1000,0  1100,0  10,0   0.0000 
  2  Ytong tvárnice  0,2500  0,0980  1000,0  350,0  7,0   0.0000 
  3  Baumit st rka  0,0050  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  4  ISOVER GreyWal  0,2000  0,0330  1270,0  17,0  30,0   0.0000 
  5  Baumit st rka  0,0050  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  6  silikon- silik  0,0020  0,8700  1050,0  1800,0  30,0   0.0000 
 
 
 Okrajové podmínky výpo tu : 
 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.2  1435.7     8.0   77.3   828.8 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.9  1622.4    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   63.0  1527.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem dle SN EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.33 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.133 W/m2K 
 
 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        687.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.8 h 
 
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.43 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
 
 íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.8   0.967    57.9 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    19.9   0.967    60.1 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    20.0   0.967    60.3 
    4    15.8   0.619    12.4   0.346    20.2   0.967    60.7 
    5    16.7   0.477    13.3   0.009    20.4   0.967    63.7 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.5   0.967    66.4 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.5   0.967    67.7 
    8    17.7   0.156    14.2  ------    20.5   0.967    67.4 
    9    16.8   0.462    13.3  ------    20.4   0.967    63.9 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    20.2   0.967    61.0 
   11    15.5   0.700    12.1   0.497    20.0   0.967    60.2 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.9   0.967    60.5 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 
   Tsi je vnit ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 
 
 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   19.6   19.5    9.4    9.3  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1316   1061   1042    165    147    138 
 p,sat [Pa]:   2280   2269   1177   1173    168    167    167 
 
 P i venkovní návrhové teplot  dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ní zóny     Kondenzující množství 
 íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3637    0.4320   1.643E-0008 
 
 Celoro ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.014 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       1.508 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot  nižší než  -5.0 C. 
 
 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   obvodová st na 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 20  0,012       0,600  10,0 
   2  Ytong tvárnice  0,250       0,098  7,0 
   3  Baumit st rka  0,005       0,470  25,0 
   4  ISOVER GreyWall  0,200       0,033  30,0 
   5  Baumit st rka  0,005       0,470  25,0 
   6  silikon- silikátová hlazená om  0,002       0,870  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,204 kg/m2,rok 
  (materiál: ISOVER GreyWall). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0140 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 1,5078 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 Název úlohy :  St echa 1 
 Zpracovatel :  Bc. Vojt ch Švacha 
 Zakázka :  nákupní centrum 
 Datum :  21.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  D evo tvrdé (t  0,0240  0,2200  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  topdek al barr  0,0035  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  3  Rockwool Multi  0,3000  0,0430*  879,1  26,8  1,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most , stanovena interním výpo tem 
 
 íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  D evo tvrdé (tok kolmo k vlákn m) 
    --- 
  2  topdek al barrier   --- 
  3  Rockwool Multirock  vliv b žných tep. most  dle EN ISO 6946 
 
 Výpo et bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 
 Okrajové podmínky výpo tu : 
 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.2  1435.7     8.0   77.3   828.8 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.9  1622.4    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   63.0  1527.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem dle SN EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.19 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.158 W/m2K 
 
 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.6E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         86.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.1 h 
 
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.23 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
 
 íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.7   0.961    58.4 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    19.8   0.961    60.6 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    19.9   0.961    60.7 
    4    15.8   0.619    12.4   0.346    20.1   0.961    61.0 
    5    16.7   0.477    13.3   0.009    20.3   0.961    63.9 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.4   0.961    66.5 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.5   0.961    67.8 
    8    17.7   0.156    14.2  ------    20.5   0.961    67.4 
    9    16.8   0.462    13.3  ------    20.3   0.961    64.1 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    20.1   0.961    61.3 
   11    15.5   0.700    12.1   0.497    19.9   0.961    60.6 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.8   0.961    61.0 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 
   Tsi je vnit ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 
 
 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         

 tepl.[C]:   19.4   18.9   18.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1330    139    138 
 p,sat [Pa]:   2251   2179   2168    168 
 
 P i venkovní návrhové teplot  nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.268E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa ené vlhkosti dle SN EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus .  1 
 
 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ST ECHA 1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  D evo tvrdé (tok kolmo k vlákn  0,024       0,220  157,0 
   2  topdek al barrier  0,0035       0,210  300000,0 
   3  Rockwool Multirock  0,300       0,043  1,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

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

 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  St echa 2 
 Zpracovatel :  Bc. Vojt ch Švacha 
 Zakázka :  nákupní centrum 
 Datum :  21.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dutinový panel  0,2500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  2  EPS P Perimete  0,1000  0,0340  1270,0  30,0  100,0   0.0000 
  3  Alkorplan 35 1  0,0020  0,1600  960,0  1300,0  20000,0   0.0000 
  4  Uzav ená vzduc  0,0050  0,0450  1010,0  1,2  2,0   0.0000 
  5  Alkorplan 35 1  0,0020  0,1600  960,0  1300,0  20000,0   0.0000 
  6  Rigips EPS P P  0,2000  0,0340  1270,0  30,0  100,0   0.0000 
  7  P da pís itá v  0,2000  2,3000  920,0  2000,0  2,0   0.0000 
 
 
 Okrajové podmínky výpo tu : 
 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.2  1435.7     8.0   77.3   828.8 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.9  1622.4    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   63.0  1527.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem dle SN EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.77 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.126 W/m2K 
 
 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.2E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1285.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         18.0 h 
 
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.50 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
 
 íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.9   0.969    57.8 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    19.9   0.969    60.0 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    20.1   0.969    60.2 
    4    15.8   0.619    12.4   0.346    20.2   0.969    60.6 
    5    16.7   0.477    13.3   0.009    20.4   0.969    63.7 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.5   0.969    66.4 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.5   0.969    67.7 
    8    17.7   0.156    14.2  ------    20.5   0.969    67.3 
    9    16.8   0.462    13.3  ------    20.4   0.969    63.9 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    20.2   0.969    60.9 
   11    15.5   0.700    12.1   0.497    20.1   0.969    60.1 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.9   0.969    60.4 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 
   Tsi je vnit ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 
 
 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   19.7   18.9    7.9    7.9    7.5    7.4  -14.5  -14.9 
 p [Pa]:   1334   1275   1172    760    760    348    143    138 
 p,sat [Pa]:   2289   2181   1066   1063   1033   1030    172    167 
 
 P i venkovní návrhové teplot  dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ní zóny     Kondenzující množství 
 íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3500    0.3500   1.547E-0009 
 
 Celoro ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.001 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       0.248 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot  nižší než -10.0 C. 
 
 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ST ECHA 1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel SPIROLL  0,250       1,200  23,0 
   2  EPS P Perimeter (3)  0,100       0,034  100,0 
   3  Alkorplan 35 170  0,002       0,160  20000,0 
   4  Uzav ená vzduch. dutina tl. 5  0,005       0,045  2,0 
   5  Alkorplan 35 170  0,002       0,160  20000,0 
   6  Rigips EPS P Perimeter (3)  0,200       0,034  100,0 
   7  P da pís itá vlhká  0,200       2,300  2,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,078 kg/m2,rok 
  (materiál: Alkorplan 35 170). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,078 kg/m2,rok 
 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0009 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,2478 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Bc. Vojt ch Švacha 
 Zakázka :  nákupní centrum 
 Datum :  21.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit univerz  0,0020  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  4  Baumit univerz  0,0020  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  5  Anhydritová sm  0,0500  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  6  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  7  Rockwool Stepr  0,0400  0,0430  840,0  140,0  2,0   0.0000 
  8  Železobeton 3  0,1000  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 
  9  elastek 50 spe  0,0050  0,2100  1470,0  1240,0  41831,0   0.0000 
 10  EPS Perimeter  0,2000  0,0340  1270,0  30,0  100,0   0.0000 
 
 
 Okrajové podmínky výpo tu : 
 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.37 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1387.15 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.86 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit univerzální st rka  0,002       0,800  100,0 
   3  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   4  Baumit univerzální st rka  0,002       0,800  100,0 
   5  Anhydritová sm s  0,050       1,200  20,0 
   6  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   7  Rockwool Steprock HD  0,040       0,043  2,0 
   8  Železobeton 3  0,100       1,740  32,0 
   9  elastek 50 special mineral  0,005       0,210  41831,0 
   10  EPS Perimeter  0,200       0,034  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.5 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: mén  teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   6,86 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 



FAST, VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Diplomová práce 

60 
 

TEPELN  TECHNICKÉ POSOUZENÍ LEHKÉHO 

OBVODOVÉHO PLÁŠT  

Metoda celkového hodnocení:  

UCW…  celkový sou initel prostupu tepla 

Ag…  plocha prosklené ásti konstrukce 

Ap…  plocha nepr hledné ásti konstrukce 

ATJ…  plocha rámu konstrukce 

Ug…  sou initel prostupu tepla zasklením 

Up…  sou initel prostupu tepla nepr hledné ásti konstrukce 

UTJ…  sou initel prostupu tepla rámu konstrukce 

-zasklení izola ním trojsklem: Ug=0,4W/m2K 

-sou initel prostupu tepla nepr hledné ásti konstrukce: 

 Zateplení minerální vlnou: sou initel tepelné vodivosti = 0,044W/mK ; d= 0,2m 

 Odpor na p estupu tepla: interiér Rsi=0,13 m2K/W; exteriér Rse=0,04 W/ m2K 

 Tepelný odpor konstrukce:  

 Sou initel prostupu tepla:  

-technické vlastnosti rámu: UTJ = 0,8W/m2K 

 

 

 



FAST, VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Diplomová práce 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSOUZENÍ: 

 

 

 

Navržený lehký obvodový pláš  vyhovuje požadavku 

na sou initel prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 
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5. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
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8. P ílohy: 
 

Výkresy: 
 
 . Název   M ítko   formát 
 1 1.NP     1:50   A0 
 2 2.NP     1:50   A0 
 3 STROP 1.NP   1:50   A0 
 4 STROP 2.NP   1:50   A0 
 5 ZÁKLADY   1:50   A0 
 6 EZ A-A,B-B   1:50   A0 
 7 ST ECHA   1:50   A0 
 8 POHLEDY 1   1:100  A2 
 9 POHLEDY 2    1:100  A2 
 10 SITUACE    1:500  A3 
 11 DETAIL A,B   1:10   A2 
 12 DETAIL C,D   1:10   A2 
 13 DETAIL E,F   1:10   A2  
  

CD-R s elektronickou verzí celé práce: formát PDF/A 


