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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ENÍ 

 

1.NP  první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

3.NP  t etí nadzemní podlaží 

m  metr, jednotka délky 

mm  milimetr, jednotka délky 

m2  metr tvere ný 

BOZP  bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

p. .  parcelní íslo 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS   expandovaný polystyren 

SO   stavební objekt 

PE  polyethylen  

PVC  polyvinylchlorid 

m n m.  metr nad mo em 

Pa  tlak vodní páry 

U  sou initel prostupu tepla (W/m2K) 

viz  rozkazovací zp sob slovesa vid t 

k. ú.  Katastrální území 

JTSK  jednotná trigonometrická sí  katastrální 

EN  evropská norma 

%  procento 
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a) ú el objektu [1] 

 

Projektovaný objekt bude sloužit jako Administrativní budova s jídelnou umíst ná na stavební 

parcele . 369/6 o celkové vým e 10221,36 m2 v katastrálním území Zlín v pr myslové zón  

Zlín-P íluky. Budova bude sloužit výhradn  pro technický provoz. Budova je navržena jako 

t ípodlažní nepodsklepený objekt s možností využití pro kancelá ské ú ely ve všech podlažích 

budovy a navržená jídelna v prvním podlaží, bude sloužit pro možnost stravování 

zam stnanc  jednak navržené budovy, tak pro stravování ve ejnosti. V budov  budou 

poskytovány projektové služby a inženýrská innost, kdy jednotlivé divize budou odd leny 

jednotlivými podlažími. Objekt je projektován s bezbariérovým p ístupem. 

 

b) zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení a ešení 

vegeta ních úprav okolí objektu, v etn  ešení p ístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace [1] 

 

Budova je situována na ulici U Tescomy v pr myslové zón  Zlín-P íluky. Situování budovy 

je voleno v míst  s pom rn  dobrým st edovým zájmovým kruhem. Administrativní budova 

s jídelnou má kvádrovitý tvar. Horní fasáda je omítnuta silikonovou omítkou Baumit 

SilikonTop a spodní fasáda do výšky 350 mm nad terénem je tvo ena omítkou Baumit 

MosaicTop s barevnými kamínky. Hlavní vstup do objektu administrativy je umíst n na 

jihovýchodní stran  sm rem k hlavní silnici a další vedlejší vstup se nachází na 

severovýchodní stran  objektu. Další vstupy do budovy na severozápadní a jihozápadní stran  

budou sloužit pro p ístup zam stnanc  jídelny a jihozápadní vstup pro p ístup do jídelny. 

Budova je tvo ena t emi nadzemními podlažími a je nepodsklepená. Každé patro slouží pro 

projektovou a inženýrskou stavební innost a v prvním pat e je jídelna ur ená pro stravování. 

V budov  je umožn n vertikální p esun za pomocí dvou výtah , které svými rozm ry spl ují 

bezbariérové požadavky. V budov  je zajišt n bezbariérový chod, bez v tších výškových 

rozdíl  podlah a objekt obsahuje v každém podlaží i WC pro invalidy. Objekt a terénní 

úpravy navazují na okolní zástavbu. Na pozemek p. . 396/6 je umožn n vjezd z místní 

ve ejn  silnice druhé t ídy z ulice U Tescomy. Na pozemku jsou navrženy celkem dva vjezdy, 

kdy jeden je ur en pro p íjezd na parkovišt  k administrativní budov  pro zam stnance 

kancelá í a pokra ováním po místní komunikaci vybudované kolem navrženého objektu se 

dojede na další parkovišt  na severozápadní stran , sloužící jednak zam stnanc m kancelá í a 
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také pro zam stnance jídelny. Další vjezd na parcelu je navržen tak, aby zde byl p íjezd 

k parkovišti ur eného k parkování zákazník  jídelny, i p ípadn  k parkování invalidních 

pracovník  kancelá í. Parkovišt  na východní stran  je vybaveno ty mi parkovacími stáními 

pro invalidy a parkovišt  sloužící pro zákazníky jídelny má navržena p t invalidních 

parkovacích míst. 

 

Administrativní budova s jídelnou je navržena jako voln  stojící objekt se t emi nadzemními 

podlažími a je nepodsklepená. Je zast ešena jednopláš ovou plochou st echou. P dorys 1.NP 

je navržen jako obdélník s ustupujícím vstupem, další podlaží mají pravidelný obdélníkový 

tvar. U hlavního vstupu a i ostatních vstup  do budovy je navržen spád 1% tak, aby vstup do 

objektu z exteriéru navazoval na istou podlahu ve stejné výšce v interiéru. Tím pádem dle 

projektu nebude invalida na vozí ku p ekonávat vyšší výškový rozdíl než 20 mm. 

Konstruk ní výška podlaží v 1.NP je 3,0 m a v 2.NP a 3.NP je 2,97 m. Navržený konstruk ní 

systém je proveden z moderního prefabrikovaného montovaného sloupového systému, tedy ze 

železobetonového skeletu s výpl ovým nenosným zdivem.  

 

V.1NP se nachází v ásti pro projektovou a inženýrskou innost vstup-záv t í, vstupní hala, 

chodba, recepce, šatna recepce, WC muži, WC ženy, WC invalidi, kancelá  editele, kancelá  

sekretá ky, úklidová místnost s výlevkou, zasedací místnost, technická místnost, kancelá , 

kancelá  invalida, reprografie, archiv, kuchy ka s ajovnou, šatna muži, šatna ženy, 

schodiš ová hala, schodiš ový a výtahový prostor. V ásti ur eném pro jídelnu se nachází 

zádve í jídelny, chodba, jídelna, WC invalidi-ženy, WC invalidi-muži, WC muži, WC ženy. 

V zázemí jídelny se nachází sušárna, prádelna, úklidová místnost s výlevkou, uklízecí zázemí, 

sklad istého prádla, sklad špinavého prádla, hrubá p íprava zeleniny, varna, mytí provozního 

nádobí, mytí bílého nádobí a tác , výdej jídel, p íprava zeleniny, porcování, p íprava t sta, 

p íprava masa, denní sklad se skladem potravin a chladícími a mrazícími sk ín mi, sklad 

biologického odpadu, kancelá  vedoucí jídelny, hygienické zázemí zam stnanc , šatna 

zam stnanci. 

V 2.NP se nachází WC muži, WC ženy, WC invalidi, kancelá  editele, kancelá  sekretá ky, 

úklidová místnost s výlevkou, zasedací místnost, kancelá e, kancelá  invalida, reprografie, 

archiv, kuchy ka s ajovnou, šatna muži, šatna ženy, denní místnost, schodiš ová hala, 

schodiš ový a výtahový prostor. 
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V 3.NP se nachází WC muži, WC ženy, WC invalidi, kancelá  editele, kancelá  sekretá ky, 

úklidová místnost s výlevkou, zasedací místnost, kancelá e, kancelá  invalida, reprografie, 

archiv, kuchy ka s ajovnou, šatna muži, šatna ženy, denní místnost, schodiš ová hala, 

schodiš ový a výtahový prostor. 

 

Komunikace mezi jednotlivými patry objektu je umožn na dvouramenným schodišt m 

a dv ma výtahy. Kolem celého objektu je navržen okapový chodník, který navazuje na 

zámkovou dlažbu sloužící pro komunika ní chodník mezi jednotlivými vstupy do objektu, 

tento chodník je navržen ze zámkové dlažby. Okolí objektu a jeho vegeta ní úpravy budou 

provedeny osázením travin, a stromy, kdy jednotlivé sadové úpravy budou navrženy 

zahradním architektem v samostatné ásti SO 06 Terénní a sadové úpravy. 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace, 

osv tlení a oslun ní [1] 

 

Celková vým ra pozemku:      10 221,36 m2 

Zastav ná plocha celkem bez parkoviš :    891,0 m2 

Obestav ný prostor:                                    10 540,0 m3 

Zastav ná plocha parkovišt :                                    3662,69 m2 

Zastav ná plocha pro p ší:     1133,64 m2 

Podlahová plocha:  1.NP                                   784,54 m2 

2.NP                                   767,16 m2  

3.NP                                   767,16 m2 

Celkem:                                  2318,86 m2 

Celkové p edpokládané náklady stavby:                   33,5 mil. K  

 

Orientace pr elí budovy s hlavním vstupem do administrativní budovy je orientováno na 

jihovýchod. P evážná ást pracoven je orientována na severozápad a na severovýchod, kde je  

nejvíce p íznivá tepelná zát ž. Ostatní pracovny orientované na jihozápad a na jihovýchod, 

budou muset být p es okna chrán ny slune ními žaluziemi, kv li p edpokládané v tší tepelné 

zát ži.  
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Osv tlení jednotlivých místností bude provedeno za pomocí oken, u kterých záleží, jak jsou 

orientovány, nebo za pomoci sv telné elektrické energie. 

 

d) technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost [1] 

 

Administrativní budova s jídelnou je navržena ze skeletového prefabrikovaného 

železobetonového systému, složeného z prefabrikovaných pr vlak  tvaru L a obráceného T, 

které jsou propojeny ztužidly v kolmém sm ru k pr vlak m a s t mito ztužidly také sva eny. 

Jednotlivé pr vlaky jsou ukládány na nosné prefabrikované sloupy, které vynáší pr vlaky. 

Skeletová konstrukce je založena na prefabrikovaných dvoustup ových patkách a 

základových trámech. Stropní konstrukce je tvo ena prefabrikovanými stropními panely 

Spiroll, které jsou uloženy na ozub pr vlak , kdy uložení musí být minimáln  100 mm. 

Výpl ové obvodové zdivo je navrženo ze systému Ytong tlouš ky 300 mm a 375 mm. 

Schodišt  je naprojektováno jako prefabrikované železobetonové montované schodišt  a  je 

tvo eno prefabrikovanými rameny, mezipodestami, které jsou vynášeny za pomocí 

prefabrikovaných st n. Budova je navržena s jednopláš ovou plochou st echou. 

 

1. P íprava staveništ  a zemní práce 

 

P ed zapo etím staveništ  se provede odstran ní nežádoucích k ovin a ke ovitých výrostk  

z   pozemku, kdy po dokon ení stavby budou provedeny nové sadové a terénní úpravy 

pozemku, dle návrhu zahradního architekta. Odborná firma vyty í objekt administrativní 

budovy, osadí vyty ovací lavi ky a ozna í výškové body a vyty í také polohu veškerých 

inženýrských sítí. 

 

Na pozemku se provede sejmutí drnu v hloubce 250 mm v míst  budoucího objektu, na míst  

asfaltové komunikace, parkoviš  a zpevn né p ší plochy. Nashromážd ná ornice a zemina 

z výkopku bude sloužit pro budoucí využití jako zásyp kolem objektu, zbytek nevyužité 

zeminy se odveze na deponii. 

Pro základové patky a základové prahy budou provedeny jámy a rýhy, jednotlivé výkopové 

práce pro tyto konstrukce budou provád ny bez pažení. Výkopy pro jednotlivé patky a prahy 
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se budou provád t za použití strojních mechanism , p ípadn  kde nebude vhodné, nebo 

možné využítí stroj , tak se výkopy provedou ru n  a také ru n  do istí. 

 

Po provedení geologického pr zkumu byla zjišt na hladina podzemní vody v úrovni 279,560 

m.n.m. B.p.v. (-4,5 m od ±0,000). Z toho vyplývá, že základová spára není ohrožena spodní 

vodou. 

 

Po zm ení aktivity radonu, bylo zjišt no, že výskyt radonu je vylou en a tedy stavba nemusí 

mít zvláštní ochranu proti pronikání radonu z podloží do objektu. 

 

Veškeré výkopové a zemní práce se budou provád t SN 73 3050 - Zemní práce (Všeobecná 

ustanovení). 

 

2. Základy a podkladní beton 

 

V míst  zakládání stavby stanovil inženýrsko – geologický pr zkum základové pom ry jako 

jednoduché a nenáro né. 

 

Administrativní budova s jídelnou je založena na prefabrikovaných dvoustup ových 

základových pátkách a základových trámech. Základové patky jsou navrženy z betonu C30/37 

a oceli 10 5050 (R) o p dorysných rozm rech 1600 x 1600 mm a výšce 1400 m. Základové 

trámy jsou taktéž z betonu C30/37 a oceli 10 505 (R) o výšce 900 mm a ší ce 300 mm. 

Patky a trámy je nutné izolovat na vn jší stran , tak aby došlo k p erušení tepelného mostu, 

tedy zateplením za využití polystyrenu typu Austrotherm XPS tl. 80 mm do hloubky 0,86 m 

pod upravený terén. Základové patky budou podsypány vrstvou makadamu frakce 16 – 32 

mm o tlouš ce 100 mm. 

 

Pro prefabrikované schodišt  bude proveden základový pás ší ky 500 mm o výšce 750 mm 

z betonu C16/20. Tento základový pás bude v hloubce 710 mm pod istou podlahou v 1.NP a 

pod základový pás se provede makadam frakce 16 – 32 mm o výšce 100 mm. 

 

Podkladní beton se provede z betonu t ídy C20/25, tlouš ky 100 mm a je vyztužen KARI sítí 

s velikostí ok 100 x 100 mm o pr m ru výztuže 5 mm. V míst  založení p í ek Ytong 
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tlouš ky 100 a 150 mm bude položena další KARI sí  o velikosti ok 100 x 100 o pr m ru 

výztuže 6 mm. Kari sí  bude uložena v ší ce 500 mm pod p í ku, která odpovídá vztahu 

velikosti a ší ce vyztužení, kdy p í ka bez základového pasu má být v podkladním betonu 

dovyztužena minimáln  o trojnásobku svojí tlouš ky. 

Než se za ne provád t betonáž podkladního betonu, je nutné, aby byly na zeminu položeny 

desky z tepelné izolace Rigips EPS Perimetr tlouš ky 160 mm a zhotovena parot sná vrstva a 

hydroizola ní vrstva Bitalbit S tlouš ky 3,5 mm. 

Veškeré rozm ry základových konstrukcí musí být dány statickým výpo tem. 

Základová spára musí být p ed osazením základových patek do výkopu v p ípad  promá ení 

nebo zanesením nežádoucími p edm ty ošet ena. 

 

V míst  výtahu je provedena železobetonová vana, kdy se pod tuto šachtu provede podkladní 

beton tlouš ky 100 mm, zhotoví se hydroizolace Bitalbit S tl. 3,5 mm a následn  se zhotoví 

cementový pot r tlouš ky 20 mm a vybetonuje se vana železobetonem C20/25 o tlouš ce 200 

mm a zhotoví se na ni cementový pot r tlouš ky 20 mm. 

 

3. Svislé konstrukce 

 

Nosný konstruk ní systém budovy je navržen jako prefabrikovaný montovaný skelet 

s výpl ovým zdivem Ytong. Nosné pr vlaky skeletové konstrukce jsou ve tvaru obráceného 

T a tvaru L, dále jsou sou ástí systému ztužidla a sloupy. Sloupy jsou tvercového 

p dorysného tvaru o rozm rech 400 x 400 mm z betonu C30/37. Jsou osov  rozmíst ny ve 

vzdálenosti 6000, 7200 mm v podélném sm ru a 8400, 2400 mm v p í ném sm ru. Jednotlivé 

sloupy jsou pomocí výztuže propojeny k ostatním prvk m skeletu.  

 

Obvodové výpl ové zdivo je tvo eno pórobetonovými tvárnicemi Ytong P2-400 tlouš ky  300 

mm a 375 mm. Obvodové výpl ové zdivo a p í ky je nutné založit na separa ní vrstvu - 2x 

t žký asfaltový pás a poté až na maltové lože, u stropu se zdivo vyplní pružným tmelem. 

Napojení obvodového výpl ového zdiva a p í ek na sloupy se provádí pomocí nerezových 

ocelových pásk . Obvodový pláš  bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem Baumit 

u soklu izolantem tlouš ky 80 mm a na fasád  tlouš ky 100 mm. Tepeln  izola ní desky se na 

fasádu budou lepit lepící st rkou a budou se kotvit talí ovými hmoždinkami. 
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Vnit ní p í ky budou zhotoveny z pórobetonových tvárnic typu Ytong P2-500 tlouš ek 150, 

100, 75 mm a typu Ytong P2-400 tlouš ky 50 mm. P í ky se budou provád t na tenkovrstvou 

zdící maltu Ytong o pevnosti v tlaku 5 MPa. V míst  prostoru schodišt  budou použity 

akustické pórobetonové tvárnice Silka S20-2000-5DF tlouš ky 150 mm provád né na maltu 

Silka. 

 

4. Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce v 1.NP, 2.NP, 3.NP je navrhnuta z p edpjatých stropních panel  Spiroll 

typu PPD 209, o tlouš ce 200 mm, vyztuženy 7 lany pr m ru 9,3 mm ve spodní ásti panelu 

a  2 lany pr m ru 9,3 mm v horní ásti panelu, tyto panely jsou z betonu pevnostní t ídy 

C30/37. 

 

Stropní panel Spiroll se bude osazovat na ozub pr vlaku, do lože z cementové malty, kdy 

uložení musí být minimáln  100 mm. Ve stropech v jednotlivých podlažích se budou 

vyskytovat i atypické stropní panely, které jsou upraveny kv li prostupu instala ní šachty, 

kdy jen nutné dbát na to, aby tyto panely byly uloženy ve správném míst , z d vodu 

bezproblémového vytvo ení prostup  bez nutnosti provád ní ez  p i realizaci. Zálivkový 

beton ur ený pro styk ezaného panelu s elem ne ezaného panelu musí být pevnostní t ídy 

C20/25 s maximální velikostí zrna 8 mm, m kké konzistence s plastifikátorem. Pro stavbu 

stropu jsou navrženy panely ší ky 1000 mm, 1200 mm a délky 5600 mm a 6800 mm.  

 

Sou ástí stropní konstrukce jsou stropní ztužidla, která se ukládají kolmo na pr vlaky a jsou 

s t mito pr vlaky za pomocí výztuže spojeny a sva eny. Ztužidla jsou navržena o rozm rech 

450 mm na výšku a na délku 5600 a 6800 mm. Ztužidlo je také navrženo u prefabrikovaného 

schodišt , které slouží pro uložení schodiš ového ramene.  

 

5. Schodišt  

 

Vertikální komunikace v objektu je ešena prefabrikovaným montovaným dvouramenným 

levoto ivým schodišt m s mezipodestami, které jsou uloženy na prefabrikovanou 

schodiš ovou st nu. Prefabrikované schodišt  je navrženo z betonu C30/37. Schodiš ové 

zábradlí bude prosklené s kovovými prvky ve výšce 1100 mm nad podlahou, madlo je z nerez 
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materiálu pr m ru 50 mm. Schodiš ové stupn  a mezipodesty budou opat eny povrchovou 

úpravou z keramických protiskluzných dlaždic a v prostoru schodišt  bude proveden také 

keramický sokl ve výšce 100 mm. Železobetonová prefabrikovaná mezipodesta u schodišt  je 

navržena o tlouš ce 250 mm. Schodiš ová ramena jsou uložena na ozub v mezipodest  a na 

ozub ve schodiš ovém ztužidle umíst ném ve stropu podlaží.  

 

Pro vstup do st ešního prostoru bude sloužit st ešní výlez, který bude proveden záklopem se 

skládacími schody s plechovým sendvi ovým víkem v míst  otvoru ve strop  3.NP. Ve 

vnit ním prostoru víka je zabudovaná tepelná izolace. Systém otevírání st ešního víka je 

opat en mechanismem, který zabra uje nekontrolovatelnému otev ení víka a toto víko p i 

otevírání p ibrz uje. Víko je složené ze sendvi e z d ev ného rámu vypln ného izola ním 

materiálem a oplášt ného pozinkovaným plechem. Podhled víka je lakován a zakryt 

ochrannou fólií. 

  

6. P í ky 

 

Vnit ní p í ky budou zhotoveny z pórobetonových tvárnic typu Ytong P2-500 tlouš ek 150, 

100, 75 mm a typu Ytong P2-400 tlouš ky 50 mm. P í ky se budou provád t na tenkovrstvou 

zdící maltu Ytong o pevnosti v tlaku 5 MPa. V míst  prostoru schodišt  budou použity 

akustické pórobetonové tvárnice Silka S20-2000-5DF tlouš ky 150 mm provád né na maltu 

Silka. 

 

Ve výšce 2270 mm od podlahy budou v míst  podél hlavní chodby provedeny tvárnice luxfer, 

které se budou ukládat na délku místnosti a na výšku po t ech adách. Rozm ry tvárnic jsou 

200 mm na výšku, 200 mm na délku a 80 mm tlouš ka. Budou se ukládat na cementovou 

maltu tlouš ky minimáln  20 mm a do spár luxfer  se uloží ocelové pruty pr m r 6 mm 

 

V objektu jsou p ed vstupem do schodiš ové haly a v zádve í jídelny navrženy prosklené 

p í ky s dve mi z rámového zasklívacího systému z hliníkových profil  od firmy Alumistr. 

 

7. P eklady 

 

V obvodových st nách jsou navrženy u velkorozm rových otvor  p eklady typu U-profil,  
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které se používají jako bednící prvky ztraceného bedn ní. Tyto U-profily jsou p ed 

vybetonováním nenosné, a proto jsou osazeny na p edem p ipravené montážní podep ení. 

Následn  se osadí do U-profilu výztuž, tepelná izolace a p eklad se zalije betonem t ídy 

C16/20. U menších otvor  jsou osazeny nosné p eklady typu NOP, kdy u obou t chto 

p eklad  musí být spln no minimální uložení 200 mm. V nenosných st nách se použijí 

p eklady typu NEP a plochý p eklad typu PSF, kdy musí být spln no, že minimální uložení u 

nenosných p eklad  bude 120 mm. Jednotlivé délky p eklad  jsou r zné v závislosti na 

velikosti otvoru. 

 

U p í ek, jejichž výška nedosahuje až ke stropní konstrukci, je navrženo použít ocelové 

pásnice místo p ekladu s minimálním uložením 100 mm. 

 

Všechny p eklady se ukládají do maltového lože a p i tomto ukládání je nutné dbát na 

správnou polohu zabudovaného p ekladu dle technologického postupu výrobce. 

 

8. Konstrukce zast ešení 

 

St ešní konstrukce je navržena jako jednopláš ová st echa mechanicky kotvená uvažovaná 

bez provozu. Plochá st echa má jako hlavní t snící vrstvu z fólie z m k eného PVC a spádová 

vrstva je vytvo ena tepelnou izolací za pomocí izola ních spádových klín . Odvodn ní ploché 

st echy bude provedeno dovnit  dispozice do instala ní šachty pomocí vpusti. 

 

Skladba st ešního plášt : 

hydroizola ní fólie z mpvc -dekplan 76 -1,5 mm 

netkaná geotextilie -filtec 300  -mm 

rovné desky - eps 100s stabil -100 mm 

spádové klíny - eps 100s stabil- 50-440 mm 

hydroizola ní asfaltový pás - glastek special mineral -4 mm 

asfaltový penetra ní nát r dekprimer - -mm 

žb panel spiroll - 200 mm 

sdk podhled -12,5 mm 

malba sdk -mm 
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9. Výtah 

 

V administrativní budov  jsou navrženy dva trak ní výtahy bez strojovny typu OLJI 630 

k p eprav  osob, kdy kabina vyhovuje bezbariérovým požadavk m. Rozm r kabiny je 1200 

mm x 2580 mm s dve mi ší ky 900 mm. Dojezdová šachta je v hloubce 1250 mm od isté 

podlahy. Výtahy jsou umíst ny do volného prostoru zrcadla schodišt . Dodávka výtahu bude 

zajišt na od firmy Liftcomp. Výtahy jsou navržené z ocelové konstrukce, jejichž rozm ry 

a tvar bude odpovídat zvolenému typu výtahu a pot ebné nosnosti výtahu. Konstrukce se bude 

skládat z tvercových a obdélníkových profil , které tvo í horizontální a vertikální stojiny 

a p í ky. Sva í se bu  p ímo na míst , nebo budou p edem vyrobené v jednotlivých 

segmentech. Kotvit se tyto prvky budou do podest schodiš ových ramen, do prohlubn  

a hlavy šachty. Jako výpl  ocelové konstrukce výtahu bylo zvoleno bezpe nostní iré sklo. 

 

10. Podhledy 

 

Podhled místnosti se bude provád t v každé místnosti objektu, kdy materiál podhledu bude 

proveden ze sádrokartonového systému Rigips. Ve v tšin  místností budou použity oby ejné 

sádrokartonové desky a ve vlhkých provozech se musí použít sádrokartony odolávající 

vlhkosti. V 1.NP bude podhled umíst n 3000 mm od isté podlahy a v 2.NP a 3.NP bude 

umíst n 2970 mm od isté podlahy. 

 

11. Podlahy 

 

U vstup  do objektu je navržena vstupní istící zóna od firmy GEPA, istící zóna je typu 

Topwell 27mm – Super, která umožní odstran ní v tších ne istot a zamezí nánosu ne istot do 

objektu. Tato istící zóna bude u hlavního vstupu objektu zapušt na mezi keramickou dlažbu 

a ostatní istící zóny zapasovány mezi zámkovou dlažbu, tak aby byly tyto istící zóny ve 

stejné výšce s t mito plochami. 

 

Jednotlivé nášlapné vrstvy podlah jako je keramická protiskluzná dlažba, koberec a jejich 

umíst ní v jednotlivých místnostech je popsáno v tabulkách místností. V míst  styku podlah a 

st n se provedou izola ní pásky tl. 10 mm a dle druhu podlahy v místnosti se provede bu  

kobercový, nebo keramický sokl výšky 100 mm. 
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U betonových mazanin podlah je nutné provézt dilata ní spáry o rozm rech 3 x 3 m na vazbu. 

 

Než se za nou pokládat podlahy, musí se provézt veškeré instalace a osadit ocelové zárubn  

dle profesí. Veškeré specifikace barev a materiálového ešení se up esní v pr b hu provád ní 

objektu interiérovým architektem. 

 

12. Hydroizolace, parozábrany 

 

Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z oxidovaného asfaltového pásu Bitalbit S 

tlouš ky 3,5 mm natavený bod k podkladu, asfaltový pás bude vytažen za pomoci zp tného 

spoje 350 mm nad terén.  

 

Jako ochrana hydroizolace na svislé st n  bude sloužit tepelná izolace Austrotherm XPS TOP 

P GK. Hydroizolace podlah ve vlhkých provozech bude provedena z tekuté hydroizola ní 

st rky typu MAPEGUM WPS. 

 

Separa ní vrstva z PE fólie bude provedena mezi betonovou mazaninou C20/25 a zvukovou 

izolací podlah. 

 

13. Izolace 

 

V 1.NP je tepelná izolace provedená pod podkladní betonovou mazaninu, kdy tepelná izolace 

typu Rigips EPS Perimetr tl. 160 mm je uložená p ímo na zeminu. V 2.NP a 3.NP je 

v podlaze proti zamezení ší ení kro ejového hluku navrhnuta kro ejová a tepelná izolace 

styrofloor T6 tl. 70 mm. 

 

Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem baumit, kdy soklová ást je 

zateplena tepelnou izolací Austrotherm XPS TOP P GK tlouš ky 80 mm a fasáda je zateplena 

tepelnou izolací StarTherm tl. 100 mm. 

 

St ešní konstrukce je zhotovena z rovných desek a spádových klín  z tepelné izolace EPS 

100S Stabil, kdy rovné desky jsou tl. 100 mm a spádové klíny tl. 50 – 440 mm. 
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U základových konstrukcí je nutné patky a trámy izolovat na vn jší stran , tak aby došlo 

k p erušení tepelného mostu, tedy zateplením za využití polystyrenu typu Austrotherm XPS    

tl. 80 mm do hloubky 0,86 m pod upravený terén. 

 

14. Omítky vnit ní 

 

Veškeré vnit ní omítky budou provedeny jako sádrové omítky typu Baumit RatioSlim          

tl. 10 mm aplikované p ímo na pórobetonové tvárnice Ytong, Silka a na prefa sloupy. Vnit ní 

omítky budou ješt  povrchov  opat eny bílou malbou Baumit klima barva. 

 

15. Omítky vn jší 

 

Exteriérová úprava povrchu soklu bude provedena ze št rkové hmoty Baumit ProContact 

tlouš ky 5 mm, výztuže Baumit Startex tlouš ky 1 mm, základu Baumit UniPrimer tlouš ky 

1 mm a následn  tenkovrstvou omítkou z barevných kamínk  typu MosaikTop o tl. 4 mm, 

které se poté opat í povrchovou úpravou. 

 

Venkovní úprava fasády bude provedena ze št rkové hmoty Baumit ProContact tlouš ky  

5  mm, výztuže Baumit Startex tlouš ky 1 mm, základu Baumit UniPrimer tlouš ky 1 mm 

a následn  silikonovou omítkou Baumit SilikonTop o tl. 3 mm. 

 

16. Obklady 

 

Obklady st n jednotlivých místností budou provedeny dle specifikace místnosti a výšky st ny. 

Obklad se bude provád t do výšek 2250, 2270, 1230 mm a obklady budou zhotoveny jako 

keramické b lninové obklady, kdy vzhled a barva je dle výb ru investora.  

 

17. Malby a nát ry 

 

Malba na vnit ní zdivo Ytong se provede na sádrovou omítku Baumit RatioSlim z barvy typu 

Baumit klima barva odstín bílá. Pro fasádu se provede jako kone ná povrchová úprava 

silikonová fasádní omítka Baumit Silikon top barva šedá. 
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18. Výpln  otvor  

 

Veškeré výpln  otvoru jsou specifikovány ve výpisech plastových a truhlá ských prvk . 

 

19. Klempí ské konstrukce 

 

Klempí ské výrobky jsou navrženy z pozinkovaného plechu pro oplechování parapet , 

prostup  a z poplastovaného plechu VYPLANIL pro oplechování atiky. 

Veškeré specifikace jsou specifikovány ve výpisech klempí ských prvk . 

 

20. V trání místností, spíže 

 

Místnosti v budov  budou v trány p edevším p irozeným v tráním okny, nebo net stnostmi 

dve í. U vlhkých prostor, nebo u prostor, které nemohou být odv trávány p irozen  je 

navrženo v trání pomocí v tracího otvoru, který je osazen do instala ní šachty a pomocí 

ventila ní turbíny umíst né na ploché st eše je zajišt na vým na vzduchu v t chto 

místnostech. V p ípad , když není v blízkosti místnosti bez oken instala ní šachta, bude 

odv trávání provedeno ventilací napojenou do místnosti z podhledu a odvedeno do exteriéru.  

 

V kuchy kách, v míst  uložení spíže je ve st n  navržen otvor pro odv trávání spíže do 

exteriéru za pomocí trubky z PVC pr m ru 150 mm s d rovanou sítí proti hmyzu. 

 

21. Venkovní úpravy 

 

Kolem celé administrativní budovy s jídelnou je navržen okapový chodník z plošné betonové 

dlažby 500 x 500 x 60 mm ší ky 500 mm, který je uložen do št rkopískového lože frakce 8-16 

tlouš ky 100 mm. 

 

Pochozí plocha na parcele 369/6 je navržena ze zámkové betonové dlažby tlouš ky 75 mm 

uloženou do nezhutn ného drceného kameniva frakce 2-4 mm, pod tímto kamenivem bude 

provedena zhutn ná vrstva drceného kameniva frakce 8-16 mm, která je uložena na zeminu. 

Pochozí plocha je lemována obrubníkem zahradním kulatým od firmy AZ BETON, rozm ru 

500 x 200 x 50 mm. 
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e) tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor  [1] 

 

Tepelné izolace budou spl ovat požadavky dle vyhlášky . 193/2007 Sb. kterou se stanoví 

podrobnosti ú innosti užití energie p i rozvodu tepelné energie a vnit ním rozvodu tepelné 

energie a chladu. Obvodové konstrukce navrhovaného objektu bude spl ovat požadavky 

normy SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky. Veškeré skladby 

obvodových konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové ásti. Tepeln  technická posouzení na 

jednotlivé konstrukce, byly provedeny a jsou uvedeny v ásti tepelných posouzení 

s p iloženými vyhodnocujícími protokoly. Výpln  otvor  oken jsou navrženy jako plastové 

s izola ním dvojsklem. Dve e jsou navrženy jako hliníkové s izola ním dvojsklem. 

 

Sou initelé prostupu tepla u jednotlivých konstrukcí: 

Podlaha na zemin      0,22 W/m2 

Obvodová st na 1.NP tl. 300mm   0,21 W/m2 

Obvodová st na 1.NP tl. 375mm   0,20 W/m2 

Strop nad vstupem    0,16 W/m2 

Obvodová st na 2.NP tl. 300mm   0,21 W/m2 

Obvodová st na 2.NP tl. 375mm   0,20 W/m2 

St echa      0,12 W/m2 

 

f) zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického pr zkumu [1] 

 

Po provedení geologického pr zkumu byla zjišt na hladina podzemní vody v úrovni 279,560 

m.n.m. B.p.v. (-4,5 m od ±0,000). Z toho vyplývá, že základová spára není ohrožena spodní 

vodou. 

 

Po zm ení aktivity radonu, bylo zjišt no, že výskyt radonu je vylou en a tedy stavba nemusí 

mít zvláštní ochranu proti pronikání radonu z podloží do objektu. 

 

V míst  zakládání stavby stanovil inženýrsko – geologický pr zkum základové pom ry jako 

jednoduché a nenáro né. 



28 

 

Administrativní budova s jídelnou je založena na prefabrikovaných dvoustup ových 

základových pátkách a základových trámech. Základové patky jsou navrženy z betonu C30/37 

a oceli 10 5050 (R) o p dorysných rozm rech 1600 x 1600 mm a výšce 1400 m. Základové 

trámy jsou taktéž z betonu C30/37 a oceli 10 505 (R) o výšce 900 mm a ší ce 300 mm. 

Patky a trámy je nutné izolovat na vn jší stran , tak aby došlo k p erušení tepelného mostu, 

tedy zateplením za využití polystyrenu typu Austrotherm XPS tl. 80 mm do hloubky 0,86 m 

pod upravený terén. Základové patky budou podsypány vrstvou makadamu frakce 16 – 32 

mm o tlouš ce 100 mm. 

 

Pro prefabrikované schodišt  bude proveden základový pás ší ky 500 mm o výšce 750 mm 

z betonu C16/20. Tento základový pás bude v hloubce 710 mm pod istou podlahou v 1.NP a 

pod základový pás se provede makadam frakce 16 – 32 mm o výšce 100 mm. 

 

Podkladní beton se provede z betonu t ídy C20/25, tlouš ky 100 mm a je vyztužen KARI sítí 

s velikostí ok 100 x 100 mm o pr m ru výztuže 5 mm. V míst  založení p í ek Ytong 

tlouš ky 100 a 150 mm bude položena další KARI sí  o velikosti ok 100 x 100 o pr m ru 

výztuže 6 mm. Kari sí  bude uložena v ší ce 500 mm pod p í ku, která odpovídá vztahu 

velikosti a ší ce vyztužení, kdy p í ka bez základového pasu má být v podkladním betonu 

dovyztužena minimáln  o trojnásobku svojí tlouš ky. 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních 

ú ink  [1]  

 

Administrativní budova s jídelnou nezp sobuje negativní dopad na životní prost edí. Hlavní 

dodavatel stavebních prací objektu se bude ídit dle zákona . 17/1992 Sb. o životním 

prost edí, dále zákonem 100/2001 Sb. o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm n  

n kterých souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na životní prost edí). 

 

Dodavatel stavby musí zajistit p echodné skladování stavebního odpadu na staveništi, jeho 

t íd ní, p ípadn  navrhne jeho použití a musí zajistit firmu, která se inností odstra ování 

odpadu zabývá a touto firmou bude vykonávána doprava na místo vhodné pro stavební 

odpady podle zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon  a o 

t chto krocích se provede stavbyvedoucím zápis do stavebního deníku a dle vyhlášky . 
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381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad , Seznam nebezpe ných odpad  a seznamy 

odpad  a stát  pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad  a postup p i ud lování souhlasu k 

vývozu, dovozu a tranzitu odpad . Stavbyvedoucí dohlíží na správný postup odpadového 

t íd ní a ukládání na stanovené místo dle p edem stanovených pokyn  i za ízení staveništ .  

Stavbyvedoucí bude vykonávat také kontrolora, aby nedocházelo k nesprávnému mísení 

vytvo eného odpadu, vede odpadovou evidenci a také vede záznamy s nakládáním odpad  a 

oprávn né osob  p edává odpad ur ený k odvozu. 

 

Ochrana proti hluku bude zajišt na dle zásad na ízení vlády . 272/2011 Sb. o ochran  zdraví 

p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.  

 

h) Dopravní ešení [1] 

 

Na pozemek p. . 396/6 je umožn n vjezd z místní ve ejn  silnice druhé t ídy z ulice U 

Tescomy. Na pozemku jsou navrženy celkem dva vjezdy, kdy jeden je ur en pro p íjezd na 

parkovišt  k administrativní budov  pro zam stnance kancelá í s 11 parkovacími místy a 4 

parkovacími místy ur ené pro invalidy. Pokra ováním po místní komunikaci vybudované 

kolem navrženého objektu se dojede na další parkovišt  na severozápadní stran , sloužící 

jednak zam stnanc m kancelá í a také pro zam stnance jídelny, toto parkovišt  je vybaveno 

celkem 20 parkovacími stáními. Další vjezd na parcelu je navržen tak, aby zde byl p íjezd 

k parkovišti ur eného k parkování zákazník  jídelny obsahující 18 parkovacích míst, i 

p ípadn  k parkování invalidních zákazník  jídelny, pracovník  kancelá í, kdy parkovišt  je 

vybaveno 5 parkovacími stáními. Parkovišt  na východní stran  je vybaveno 4 parkovacími 

stáními pro invalidy a parkovišt  sloužící pro zákazníky jídelny má navržena 5 invalidních 

parkovacích míst. 

 

Vjezd na pozemek, parkovací stání je provedeno ze silni ního asfaltu.  

 

i) ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová  

opat ení [1] 

 

Po zm ení aktivity radonu, bylo zjišt no, že výskyt radonu je vylou en a tedy stavba nemusí  
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mít zvláštní ochranu proti pronikání radonu z podloží do objektu. Ochrana p ed škodlivými  

vlivy z stává stejná. 

 

j) dodržení obecných požadavk  na výstavbu [1] 

 

P i provád ní administrativní budovy s jídelnou musí být dodržován projekt, SN, vyhláška 

 o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci a veškeré související p edpisy a technologické 

postupy dané výrobcem jednotlivých výrobk  a materiál .  

 

Zákon .309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci), dále dle na ízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších  

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z 

výšky nebo do hloubky a na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích a také na ízením vlády . 495/2001  

Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních  

prost edk , mycích, isticích a dezinfek ních prost edk  a na ízení vlády . 361/2007 Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, na ízení vlády . 101/2005 Sb. o 

podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí. 

 

Pracovníci provád jící práce na staveništi musí být kvalifikovaní na daný typ práce, mít o této 

kvalifikaci potvrzení pr kazem a musí být zdravotn  zp sobilý, kterou dokladují zkouškou 

zp sobilosti. 

 

 

2. Inženýrské objekty [1] 

3. Provozní soubory [1] 

Bod 2 a 3 není sou ástí ešení této diplomové práce. 
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F1-12  P DORYS PLOCHÉ ST ECHY     M 1:50 

F1-13  POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, JIHOZÁPADNÍ  M 1:50 
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3.1 Podlaha 1.NP 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,4 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010   200,0 
   2  Flexibilní lepící hmota  0,005       1,160   19,0 
   3  Samonovila ní st rka  0,005       1,200   20,0 
   4  Betonová mazanina  0,100       1,580   29,0 
   5  Bitalbit S  0,0035       0,210   300000,0 
   6  Rigips EPS P Perimeter (3)  0,160       0,034   100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,22 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). 
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 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypo tené hodnoty: V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
Grafický výstup - rozložení tlak  vodní páry 
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3.2 Obvodové zdivo tl. 300 mm 

  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai: 21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Baumit sádrová omítka Ratio Sl  0,010       0,600   8,0 
   2  Ytong P2-400   0,300       0,157   7,0 
   3  Baumit StarTherm   0,100       0,032   30,0 
   4  Baumit lep. st rka (Baumit Pro  0,005       0,800   18,0 
   5  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700   60,0 
 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  
  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 =   0,21 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). 
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 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,051 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit StarTherm). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,051 kg/m2,rok 
 
 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0444 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 2,3931 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 
 

 

Grafický výstup - rozložení tlak  vodní páry 
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3.3 Obvodové zdivo tl. 375 mm 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai: 21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit sádrová omítka   0,010       0,600    8,0 
   2  Ytong P2-400   0,375       0,174   7,0 
   3  Baumit StarTherm   0,100       0,032   30,0 
   4  Baumit lep. st rka (Baumit Pro  0,005       0,800   18,0 
   5  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700   60,0 
 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  
  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 =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
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 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,051 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit StarTherm). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,051 kg/m2,rok 
 
 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0349 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 2,1300 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 
 
 
Grafický výstup - rozložení tlak  vodní páry 
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3.4 Strop nad vstupem 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Zát žový koberec   0,010       0,065   6,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,005       0,600   50,0 
   3  Samonivela ní st rka   0,005       1,200   20,0 
   4  Betonová mazanina   0,060       1,580   29,0 
   5  PE folie   0,002       0,350   144000,0 
   6  Styrofloor T6   0,070       0,037   3,0 
   7  Dutinový panel   0,200       1,200   23,0 
   8  Baumit StarTherm   0,150       0,032   30,0 
   9  Baumit lep. st rka (Baumit Pro  0,005       0,800   18,0 
   10  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700   70,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  
  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). 
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 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 

 

 

 

Grafický výstup - rozložení tlak  vodní páry 

 

 

 

 



42 

 

3.5 Jednopláš ová plochá st echa 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Dutinový panel spiroll   0,200       1,200   23,0 
   2  Glastek 40 Special Mineral   0,004       0,210   50000,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,345       0,037   30,0 
   4  FILTEK 300   0,002       0,054   9,0 
   5  DEKPLAN 76   0,0015       0,160   15000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,988 
  
  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 =   0,12 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). 
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 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,018 kg/m2,rok 
  (materiál: FILTEK 300). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,018 kg/m2,rok 
 
 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0025 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0758 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 
 
Grafický výstup - rozložení tlak  vodní páry 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HODNOCENÍ STAVEBNÍCH DETAIL  Z HLEDISKA 

DVOUROZM RNÉHO STACIONÁRNÍHO VEDENÍ 

TEPLA DLE SN 73 0540-2(2011) 

Administrativní budova s jídelnou 

The administrative building with dining hall 
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4.1 Základová konstrukce výpl ového obvodového zdiva 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Návrhová vnit ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =  21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   60,00 % 
 Teplota na vn jší stran  Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
  Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,808 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup  
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Pole teplot 

Izotermy 
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4.2 Kout obvodové konstrukce  

  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
 
 Návrhová vnit ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   60,00 % 
 Teplota na vn jší stran  Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
  Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,819 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup  
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 

  Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Pole teplot 

 

Izotermy 
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4.3 Napojení zdiva tl. 300 mm u sloupu 

  

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Návrhová vnit ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   60,00 % 
 Teplota na vn jší stran  Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
  Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,933 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup  
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Pole teplot 
 

 

Izotermy 
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4.4 Obvodové zdivo a sloup v míst  napojení prefa st ny 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 
 Návrhová vnit ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   60,00 % 
 Teplota na vn jší stran  Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
  Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,933 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup  
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Pole teplot 

Izotermy 

 



53 

 

4.5 Strop nad vstupem 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Návrhová vnit ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   60,00 % 
 Teplota na vn jší stran  Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
  Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,906 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup  
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Pole teplot 

 

Izotermy 
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4.6 Atika jednopláš ové ploché st echy 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Návrhová vnit ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   60,00 % 
 Teplota na vn jší stran  Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
  Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,896 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup  
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Pole teplot 

 

Izotermy 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY DLE  

SN 73 0540-2(2011) 
Administrativní budova s jídelnou 

The administrative building with dining hall 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Administrativní budova s jídelnou                                                                                                      
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytáp ných zón budovy V =  10540,0 m3 
 Plocha ohrani ujících konstrukcí A =  3274,7 m2 
 P evažující návrhová vnit ní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpo tu programu Energie. 
 
 Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy ( l. 5.3) 
  
 Požadavek:  
  max. pr m. sou . prostupu tepla U,em,N =   0,37 W/m2K 
  
 Výsledky výpo tu: 
  pr m rný sou initel prostupu tepla U,em =   0,22 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
 Klasifika ní t ída prostupu tepla obálkou budovy ( l. C.2) 
  
 Klasifika ní t ída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifika ní ukazatel CI:  0,6 
 
 
 Energie 2013, (c) 2013 Svoboda Software 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Administrativní budova s jídelnou 

U tescomy 

Lužkovice, č.kat. 795887 

Hra-projekt a.s. 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Hra-projekt a.s. 

Dřevnická 4127 

777252654 / hraprojekt@seznam.cz 

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 

10 540,0 m
3
 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

3 274,7 m
2
 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,31 m
2
/m

3
 

Typ budovy ostatní 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im  

Venkovní návrhová teplota v zimním období e 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m
2
] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m

2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN (Urec) 
[W/(m

2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 

bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová stěna 1 282,8 0,21 0,30 (0,20) 1,00 269,4 

Střecha 891,0 0,12 0,24 (0,16) 1,00 106,9 

Podlaha 826,83 0,22 0,45  (0,30) 0,57 103,7 

Otvorová výplň 261,0 1,1 1,51  (1,2) 1,00 287,1 

Tepelné vazby                    (     )       65,5 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

(pokračování) 



 
(pokračování) 
 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

Celkem 3 261,6    832,6 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 



 
                                                                                                                                        
 
                          
 

 

Před tiskem se toto tlačítko vždy skryje. 
Obnovit jej lze vstupem na políčko či 
opuštěním políčka „Zpracoval“ výše. 

 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 832,6 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2·K) 0,25 

Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot 

Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí im od 18 do 22 C  Uem,N,20 

W/(m
2·K) 0,37 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m
2·K) 0,28 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m
2·K) 0,37 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m
2·K) 0,19 

B – C 0,75·Uem,N W/(m
2·K) 0,28 

C – D Uem,N W/(m
2·K) 0,37 

D – E 1,5·Uem,N W/(m
2·K) 0,56 

E – F 2,0·Uem,N W/(m
2·K) 0,74 

F – G 2,5·Uem,N W/(m
2·K) 0,93 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:        

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Michal Hrančík 

IČ:         

Zpracoval:       

 
 
 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

  
 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 

 
 

  Aktualizovat štítek



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

Administrativní budova s jídelnou 
 

U tescomy 

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 2 505,0 m
2
 stávající doporučení 

  Cl 

 
 

 
0,5 

 
 

0,75 
 
 

1,0 

 

 

1,5 
 

 

2,0 
 

 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mimořádně nehospodárná 

 

 
 

      
 

 

    0,68 
 

 

      
 

 

      
 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 
 

      
 

 

      
 

 

    0,76 
 

 

      
 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

KLASIFIKACE 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m

2·K)                                                          Uem = HT / A 
0,25 0,28 

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m

2·K) 
0,37 0,37 

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,19 0,28 0,37 0,56 0,74 0,93 

Platnost štítku do:       Datum vystavení štítku:       

Štítek vypracoval(a): Bc. Michal Hrančík 
 

(Kvalifikace) 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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