
Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

     

D�m služeb 
The building of service 

          Student:                                                          Bc. Tomáš Pechá�ek 
          Vedoucí diplomové práce:                            doc. Ing. Jaroslav Sola�, Ph.D. 

Ostrava 2013 



 !"#$%&"'()*+*,-&(.#/0

 !"#$%!&

 !"#'(%)*+,-.,/0&

120/&

1/2&3*+#4&50/6#708

34567* !/8$9%)*'%:$%;,<!8)

=>0*<?":$9

@*,A0B'*#'+-0-82*+,AB$*8C+,/B"(!$*+,-($D!*+,-*+,-8$#$%)*<!/89C*E*<!/8$9%)*FA<!G*+-#?$*+H'?-:$%2*<!"#'$*IJ
K&K66LM* -"FA<!)*#'+?-0-82*+,AB$*9"#$*!/D2&
/L*1$+$?%N*!$BO%'BD2*+-<-"P$%)*-98-#-8;BO*D-%<!,"DB)*E*8'P*Q 3*746RS6ET*IT6KKL
9L*U%$,.$!'BD;*V!)!$D*-9A?DC*9"#-8C*E*8'P*Q 3*746RS6ET*IT6KKL
W9</O*+,-($D!"&
XM*1$BO%'BDA*P+,A8/*E*8'P*@CO?AVD/*FM*SYYZT665* 9M
[M*@;D,$<-8A*FA<!*E*8'P*@CO?AVD/*FM*SYYZT665* 9M
E*+>#-,C<C*($#%-!?'8;BO*+-#?/:)*IJ*K&R6L
E*PAD?/#C*IJ*K&R6L
E*<!H$BO/*IJ*K&R6L
E*H$PC*IJ*K&R6L
E*+-O?$#C*IJ*K&R6ZK&K66L
E*<'!"/B$*IJ*K&R66ZK&K666L
E*#$!/'?C*IJ*K&RZK&K6L
E*<!,-+C*IJ*K&R6L

 $P%/0*#-+-,"F$%2*-#9-,%2*?'!$,/!",C&

\]^U_G*`M*/*D-?M&*_-%<!,"DB$*+-P$0%)BO*<!/8$9*K6M*3-<%2*D-%<!,"DB$*aM*Q$<D2*8C<-D2*"F$%)*!$BO%'BD2*8
`,/P$G*T66SM*a [3*b6E6KE6TTS4EYM
c]dXG*^MG*_UaJG*dMG* @W[W=XG*eMG*1fgW3aX_G*^M&*1$+$?%A*-BO,/%/*9"#-8M*_-0$%!AH*D*Q 3*746RS6M
a%h-,0/F%)*B$%!,"0*Q_Xa1*`,/O/G*T66bM*a [3*Y7bEb6Eb76Y4E46E5M
@X@Ui_XG*^M*/*D-?M&* !/8$9%)*!$+$?%A*!$BO%'D/*/*$%$,.$!'D/*9"#-8M*3/D?/#/!$?<!8)*@j1ajJM*[,%-G*T665M
a [3*b6ETKSETYK6E6M
JX1Wjc_W@]G*=MG* WdXkG*^M&*`-P$0%)*<!/8'!$?<!8)*aMM*W<!,/8/*&*@c[*E*1$BO%'BDA*"%'8$,P'!/*W<!,/8/G
T66RM*KR6*<M*a [3*b6ETSbE6b46E7M
\]^U_G*@MG*3W@]_G*dMG*cJU^l_mG*^M&*_-%<!,"DB$*+-P$0%)BO*<!/8$9*46M*_-0+?$!/F%)*D-%<!,"DB$M*4M
8C#A%)M*`,/O/&*Q@j1G*T66TM*a [3*b6E6KE6TR65E4M
 WdXkG*^M&*`-P$0%)*<!/8'!$?<!8)*a@M*UE?$/,%'%.-82*+,8DC*+,-*+-#+-,"*8;"DC*-#9-,%;BO*/*!$BO%'BD;BO
+H$#0N!>G*leMWSM6KM4Z4MTMKRMTZ64T5G*@c[*n*1$BO%'BDA*"%'8$,P'!/*W<!,/8/G*T667G*a [3*Y7bEb6ETSbEKS7RE
YM
 @W[W=XG*eMG*l\XdWj`_XG*_M&*`?-BO2*<!H$BOCG*oiX=X*`"9?'<O'%.G*/M<MG*T667M*KSS*<MG*a [3*Y7bEb6E
TS7ETYK5EYM
 !/8$9%)*hCP'D/*E* 8-9-#/*<-h!p/,$&*1$+?-*T6KKG*X,$/*T6KKG*e!,A!C*T6KKM
Q 3*74*6RS6ET*E*1$+$?%A*-BO,/%/*9"#-8*E*`-:/#/8DC*IT6KKL
Q 3*74*6RS6E4*E*1$+$?%A*-BO,/%/*9"#-8*E*3A8,O-82*O-#%-!C*8$?'F'%*IT66RL

 !"#'(%)*-9-,& 456716K5*`,>0C<?-82*/*+-P$0%)*<!/8'!$?<!8)

@c[*E*1$BO%'BDA*"%'8$,P'!/*W<!,/8/
q/D"?!/*<!/8$9%)
_/!$#,/*+-P$0%)O-*<!/8'!$?<!8)

*1O$*9"'?#'%.*-h*<$,8'B$

eA</#C*+,-*8C+,/B-8A%)&



Q 3*74*6566*E*\C#,-'P-?/B$*<!/8$9*E*eAD?/#%)*"<!/%-8$%)*IT666L
Q 3*74*6565*E*\C#,-'P-?/B$*<!/8$9*E*`-8?/D-82*OC#,-'P-?/B$*E*eAD?/#%)*"<!/%-8$%)*IT666L
Q 3*U3*a W*K47bb*I746RSSL*E*1$+$?%N*8?OD-<!%)*BO-8A%)*<!/8$9%)BO*#)?B>*/*<!/8$9%)BO*+,8D>*E*@%'!H%)
+-8,BO-8A*!$+?-!/*+,-*8C?-"F$%)*D,'!'BD2*+-8,BO-82*8?OD-<!'*/*D-%#$%P/B$*"8%'!H*D-%<!,"DB$*E*@;+-F!-82
0$!-#C*IT66TL
Q 3*74*KY6K*E*3/8,O-8A%)*<!H$BO*IT6KKL
Q 3*74*SK6b*E*\C.'$%'BDA*P/H)P$%)*/*V/!%C*IT6K4L
Q 3*74*SK46*E* BO-#'V!N*/*V'D02*,/0+C*E*eAD?/#%)*+-:/#/8DC*IT6K6L
#/?V)*Q 3*/*+H)<?"V%2*OC.'$%'BD2*+H$#+'<C

@$#-"B)*#'+?-0-82*+,AB$&

=/!"0*P/#A%)&

=/!"0*-#$8P#A%)& 6TMKTMT6K4

TbM6TMT6K4

"*/2&9$:2&;!.*<)!,&=*)!>?&562@2

q-,0A?%)*%A?$:'!-<!'*/*,-P</O*#'+?-0-82*+,AB$*<!/%-8)*+-DC%C*+,-*8C+,/B-8A%)*P8$H$(%N%2*%/*p$9-8;BO
<!,A%DABO*h/D"?!CM

 !"#$%&'()*!"+, "-().()'/)($0*,

+,-hM*a%.M*=/,(/*_"9$FD-8AG*`OM=M +,-hM*a%.M*=/,(/*_"9$FD-8AG*`OM=M



Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci v�etn� p�íloh vypracoval samostatn� pod vedením 

doc. Ing. Jaroslav Sola�, Ph.D. vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité 

podklady a literaturu.  

V Ostrav� dne  ………………………..                      …………………………………                        

                       podpis studenta 

  



                                    
Prohlašuji, že 

- byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se pln� vztahuje zákon  �. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci ob�anských a náboženských ob�ad�, 

v rámci školních p�edstavení a užití díla školního a § 60 – školní dílo. 

- beru na v�domí, že Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB – 

TUO) má právo nevýd�le�n� ke své vnit�ní pot�eb� diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3) 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Úst�ední  knihovn� VŠB- 

TUO k prezen�nímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou 

zve�ejn�ny v informa�ním systému   VŠB-TUO. 

- bylo  sjednáno, že s VŠB-TUO, v p�ípad� zájmu z její strany, uzav�u licen�ní smlouvu 

s oprávn�ním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn�na v takovém p�ípad� ode mne požadovat 

p�im��ený p�ísp�vek na úhradu náklad�, které byly VŠB-TUO na vytvo�ení díla vynaloženy 

(až do jejich skute�né výše). 

- beru na v�domí, že odevzdáním své práce souhlasím se zve�ejn�ním své práce podle zákona 

�. 111/1998 Sb,. O vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon� (zákon o vysokých 

školách), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

V Ostrav� ………………………………..             ……………………. 

                                                                                   podpis studenta 



ANOTACE 

Název tématu:  D�m služeb 

Autor:    Bc. Tomáš Pechá�ek   

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaroslav Sola�, Ph.D. 

Po�et stran textu:  36  

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Obsahem diplomové práce je návrh stavebn� technologického projektu domu služeb - projekt 

pro provedení stavby. Diplomová práce �eší stavební a technologickou �ást objektu, 

s posouzením a vyhodnocením tepeln� technických vlastností konstrukcí. Projektová 

dokumentace zahrnuje stavební výkresy, technický popis objektu, p�edpis technologické �ásti 

(konstrukce základ�) a tepeln� technické posouzení obvodových konstrukcí v souladu  

s platnými normami a zákony. D�m služeb je projektován jako t�ípodlažní prefabrikovaná 

skeletová konstrukce, která je �áste�n� podsklepena a zast�ešena plochou st�echou.  

Klí�ová slova: D�m služeb, projekt pro provedení stavby, tepeln� technické posouzení 

ANNOTATION 

Theme:  The building of service 

Author:   Bc. Tomáš Pechá�ek 

Thesis supervisor:  doc. Ing. Jaroslav Sola�, Ph.D.

Number of pages of text: 36  

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of civil engineering, The department of Civil 

engineering 

The content of the thesis is to design a building and technological project - a project  

for building construction. This thesis addresses the construction of a technological object  

to the assessment and evaluation of the thermal properties of structures. Project 

documentation includes construction drawings, technical description, prescription 

technological parts (design basis) and technical assessment of the thermal building envelope 

in accordance with the applicable standards and laws. House service is designed as a three-

storey prefabricated skeleton construction, which is partly cellar and a flat roof.  

Key words: The building of service, a project for building construction, thermal technical 

requirements 



1 

Obsah:

             strana  

Obsah diplomové práce          1  

Seznam použitých zkratek a zna�ení        4  

A) Textová �ást           5 

1. Pr�vodní zpráva          5 

1.1  Identifika�ní údaje stavby a investora       5 

1.2  Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, stavebním pozemku a  

  majetkoprávních vztazích        5 

1.3  Údaje o provedených pr�zkumech a napojení na technickou    

  a dopravní infrastrukturu        5 

1.4  Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�     6 

1.5  Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu    6 

1.6  Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu     6 

1.7  V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná  

  opat�ení v dot�eném území       6 

1.8  P�edpokládaná lh�ta výstavby         6 

1.9  Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby v tis. K�, dále údaje  

   o podlahové ploše v m2        6 

2. Technická zpráva          7 

2.1 Identifika�ní údaje o stavb�        7 

2.2 Ú�el a popis objektu         7  

2.3 Architektonické, funk�ní, dispozi�ní a urbanistické �ešení   7  

2.3.1 Urbanistické �ešení         8  

2.3.2 Základní technické a konstruk�ní �ešení       8 

2.4 Orienta�ní údaje o zastav�né ploše, obestav�ném prostoru a podlahové ploše  8  

2.5 Technické konstruk�ní �ešení        9  

2.5.1 Vstupní údaje         9 

2.5.2 Za�ízení staveništ�        9 

2.5.3 Zemní práce          9  

2.5.4 Základová konstrukce        10  



2 

2.5.5 Izolace proti zemní vlhkosti       10 

2.5.6 Izolace proti radonu        11 

2.5.7 Svislé konstrukce         11  

2.5.8 Vodorovné konstrukce        12  

2.5.9 Schodiš��          12  

2.5.10 Zast�ešení          12  

2.5.11 Komín          13  

2.5.12 Podlahy, obklady         13  

2.5.13 Tepelná izolace konstrukcí       14  

2.5.14 Povrchové úpravy st�n        14  

2.5.15 Výpln� otvor�         15  

2.5.16 Klempí�ské výrobky        15  

2.5.17 Záme�nické konstrukce       15 

2.5.18 Malby a nát�ry         16  

2.5.19 V�trání místnosti         16  

2.5.20 Venkovní úpravy         16  

2.6 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí    16  

2.7 Vliv stavby na životní prost�edí        17  

2.8 Dopravní �ešení          17  

2.9 Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí    17  

2.10 Obecné požadavky na výstavbu        17  

3. Tepeln� technické posouzení dle kritérií �SN 730540-2 (2011)     18  

4. Energetický štítek obálky budovy �SN 730540-2 (2011)     30  

Seznam použité literatury, norem a internetových zdroj�      35 

Seznam použitých grafických a výpo�etních program�      36  



3 

B) Výkresová �ást – seznam výkres�

1. Situace    M 1:500 

2. P�dorys 1.NP   M 1:50 

3. P�dorys 1.PP    M 1:50 

4. P�dorys 2.NP   M 1:50 

5. �ez A-Á    M 1:50 

6. �ez B-B´    M 1:50 

7. P�dorys st�echy   M 1:50 

8. Základy    M 1:50 

9. Skladba stropu nad 1.PP  M 1:50 

10. Skladba stropu nad 1.NP  M 1:50 

11. Skladba stropu nad 2.NP  M 1:50 

12. Detail A    M 1:10 

13. Detail B    M 1:10 

14. Pohledy    M 1:50 

15. Pohledy    M 1:50 

Výpis oken 

Výpis dve�í 

Výpis klempí�ských výrobk�

Výpis záme�nických výrobk�



4 

Seznam použitých zkratek a zna�ení         

�SN   �eská státní norma  

NP   Nadzemní podlaží  

m. n. m.  Metr� nad mo�em  

b.p.v.   Balt po vyrovnání (výškový systém) 

k. ú.  Katastrální území  

p.p.�.  Pozemek parcelní �íslo 

m  Metr 

mm  Milimetr 

m2  Metr �tvere�ný 

m3  Metr krychlový 

tl.   Tlouš�ka  

�.  �íslo 

XPS   Extrudovaný polystyrén  

EPS   Expandovaný polystyrén  

U   Sou�initel prostupu tepla 

Uw   Sou�initel prostupu tepla skla okna 

Uf   Sou�initel prostupu rámu okna  

FeZn   Železo-zinek 

Al  Hliník 
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A) Textová �ást

1.   Pr�vodní zpráva 

1.1 Identifika�ní údaje stavby a investora        

Název:   D�m služeb  

Ú�el:     Budova pro obchod a služby  

Místo stavby:   Ústí nad orlicí, p.p.�.  561/13 a 561/37 

Okres:    Ústí nad orlicí  

Kraj:    Pardubický  

Investor stavby:  M�sto Ústí nad Orlicí  

Majitel parcely:  M�sto Ústí nad Orlicí  

Zhotovitel projektové dokumentace:  Bc. Tomáš Pechá�ek  

Kontrola projektové dokumentace:   doc. Ing. Jaroslav Sola�, Ph.D.  

1.2  Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích  

Stavební parcela je situována v severozápadní �ásti m�sta Ústí nad Orlicí na p.p.�. 561/13  

a 561/37. Tyto pozemky jsou územním pánem ur�eny pro stavby pro obchod a služby. Hlavní 

p�ístup do objektu je z jižní strany od ulice Cihlá�ská. Stávající využití pozemk� je jako 

ob�asná deponie zeminy, jinak je bez využití. 

Stavební parcely jsou ve vlastnictví investora M�sta Ústí nad Orlicí. 

1.3  Údaje o provedených pr�zkumech a napojení na technickou a dopravní 

infrastrukturu  

P�ed zahájením projek�ních prací byl na pozemku proveden geologický pr�zkum z n�hož 

vyplývá že hloubka ornice je 0,25 m a základová p�da je p�evážn� hlinitá a pevné 

konzistence. T�ída t�žitelnosti 2-3. Hladina podzemní vody v dosažitelné hloubce nebyla 

zjišt�na. Radonový pr�zkum vyhodnotil riziko radonu jako nízké. 

Veškeré inženýrské sít� se nacházejí v komunikaci a chodníku ulice Hradební ze západní �ásti 

pozemku.  
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Napojení na dopravní infrastrukturu je z ulice Cihlá�ská a Hradební, které jsou v t�sném 

sousedství pozemk�. 

1.4  Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�  

Stavba není v rozporu s požadavky dot�ených státních orgán� a zárove� spl�uje ustanovení 

dle zákona �. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním �ádu. 

1.5  Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu  

Navržené �ešení stavebního objektu vyhovuje všem požadavk�m vyhlášky �. 502/2006 Sb.  

O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

1.6  Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu  

Stavba není v rozporu s Územním plánem m�sta Ústí nad Orlicí. 

1.7  V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení v 

dot�eném území 

Stavba není vázána na jiné stavby, které by m�ly �asové vazby na výstavbu tohoto objektu. 

1.8  P�edpokládaná lh�ta výstavby  

Doba výstavby je závislá na požadavcích investora a vhodném na�asování za�átku stavby 

v rámci ro�ních období. P�edpokládaná délka výstavby je 18 m�síc�. 

1.9  Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše 

v m2  

Zastav�ná plocha     593,22 m2

Obestav�ný prostor    4802,5 m3

Podlahová plocha celkem 1.NP  491,2 m2

Podlahová plocha celkem 2.NP  335,9 m2

Podlahová plocha celkem 1.PP  252,9 m2

Podlahová plocha celkem objekt  1080,0 m2

P�edpokládané náklady v tis.   30.943,- K�

(cena vypo�tena dle pr�m�rných náklad� na 1 m3 obestav�ného prostoru dle ceníku 

www.stavebnistandardy.cz) 
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2. Technická zpráva 

2.1 Identifika�ní údaje o stavb�        

Název:   D�m služeb  

Ú�el:     Budova pro obchod a služby  

Místo stavby:   Ústí nad orlicí, p.p.�.  561/13 a 561/37 

Okres:    Ústí nad orlicí  

Kraj:    Pardubický  

Investor stavby:  M�sto Ústí nad Orlicí  

Majitel parcely:  M�sto Ústí nad Orlicí  

Zhotovitel projektové dokumentace:  Bc. Tomáš Pechá�ek  

Kontrola projektové dokumentace:   doc. Ing. Jaroslav Sola�, Ph.D.  

2.2 Ú�el a popis objektu  

D�vodem stavby víceú�elového objektu domu služeb je zkvalitn�ní služeb ob�an�m m�sta  

v  �ásti Pod Cihelnou a doplnit je o restauraci, cukrárnu a obchody se smíšeným zbožím  

a potravinami. Budova je �ešena s ohledem na své okolí a svažitý terén ve dvou nadzemních 

podlažích a jedním suterénním podlažím pro technickou obsluhu objektu a sklady.  

2.3 Architektonické, funk�ní, dispozi�ní a urbanistické �ešení  

Budova je navržena o p�dorysném tvaru do písmene L o vn�jších rozm�rech 37,2 x 18,85 m 

s �áste�ným podsklepením a dv�ma nadzemníma podlažími. Zast�ešení objektu je plochou 

st�echou. Celková výška od úrovn� upraveného terénu v 1. NP je 7,75 m. Celková zastav�ná 

plocha objektu je 593,22 m2 a obestav�ný prostor je 4 802,5 m3. Nadmo�ská výška roviny  

+ 0,00 m je 332,2 m.n.m., ve výškovém systému b.p.v.

Objekt je umíst�n na pozemcích parcelní �íslo 561/13 a 561/37 v katastrálním území Ústí nad 

Orlicí. Tyto pozemky jsou podle územního plánu vedeny jako pozemky ur�ené pro obchod  

a služby, což odpovídá projektovanému zám�ru využití stavby. 

Hlavní vstup do objektu je situován z jižní strany a ústí do centrální vstupní haly objektu  

v 1. NP. Zde se nachází restaurace pro 100 návšt�vník� v�etn� kuchyn�  

a zázemí pro personál, sociální za�ízení pro návšt�vníky a obchod s potravinami 

v�etn� pot�ebného zázemí. Z hlavní vstupní haly v 1.NP vede schodišt� a výtah do 2.NP, 

 kde se nachází cukrárna pro 60 návšt�vník� s p�ístupem na venkovní terasu, p�ípravnou  

a zázemím pro personál, WC pro návšt�vníky a v druhé p�li podlaží obchod s pr�myslovým 

zbožím. V zázemí obchodu je umíst�n nákladní výtah pro dopravu zboží. 
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1.PP je ur�eno pro pouze pro obsluhu objektu a nacházejí se zde sklady a technické místnosti 

pro jednotlivé provozy objektu. Do tohoto suterénního podlaží je p�ístup samostatným 

schodišt�m z prostor kuchyn�, výtahem, nebo bo�ním vstupem ze západní strany objektu. 

Všechny ve�ejn� p�ístupné prostory jsou �ešeny jako bezbariérové. 

2.3.1 Urbanistické �ešení   

Objekt je situován v severozápadní �ásti m�sta Ústí nad Orlicí na p.p.�. 561/13 a 561/37. Tyto 

pozemky jsou územním pánem ur�eny pro stavby pro obchod a služby. Hlavní p�ístup  

do objektu je z jižní strany od ulice Cihlá�ská. P�ed hlavním vstupem bude postaveno i malé 

parkovišt� pro 5 vozidel. Hlavní parkovací plocha pro návšt�vníky je na stávajícím málo 

využívaném parkovišti pro 200 vozidel v ulici H�bitovní cca. 100 m od objektu. P�ístup 

 pro personál a zásobování je ze západní strany z ulice H�bitovní v�etn� vyhrazeného 

parkování. Všechny inženýrské sít� jsou umíst�ny na hranici pozemku z ulice H�bitovní 

ze západní strany objektu. 

2.3.2 Základní technické a konstruk�ní �ešení   

Základní konstruk�ní systém tvo�í prefabrikovaný železobetonový skelet o modulové síti 

v podélném sm�ru 6,0 m (3 moduly) a v p�í�ném sm�ru 4,6 m (4 moduly), 6,0 m (1 modul)  

a 4,0 m (3 moduly). Stropy jsou tvo�eny prefabrikovanými panely Spirol tl. 200 mm 

uloženými v podélném sm�ru. Nosné sloupy o pr��ezu 450 x 400 mm jsou založeny  

na monolitických železobetonových patkách. 

Obvodový pláš� tvo�í vyzdívka z cihelných blok� POROTHERM 24 P+D Aku s dodate�ným 

zateplením z vn�jší strany kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tlouš�kou EPS  

200 mm. 

Objekt je zast�ešen plochou st�echou v úrovni nad �ástí 1.NP a nad celým 2. NP.  Nad 1.NP  

je st�ešní pláš� tvo�en pochozí terasou s obrácenou skladbou vrstev se zateplením 200 mm 

XPS polystyrenu. Nad 2. NP je st�echa tvo�ena klasickým po�adím vrstev s tlouš�kou tepelné 

izolace 300 mm EPS polystyrenu. 

2.4 Orienta�ní údaje o zastav�né ploše, obestav�ném prostoru a podlahové ploše    

Zastav�ná plocha     593,22 m2

Obestav�ný prostor    4802,5 m3

Podlahová plocha celkem 1.NP  491,2 m2

Podlahová plocha celkem 2.NP  335,9 m2
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Podlahová plocha celkem 1.PP  252,9 m2

Podlahová plocha celkem objekt  1080,0 m2

2.5 Technické konstruk�ní �ešení   

2.5.1 Vstupní údaje 

P�ed zahájením projek�ních prací byl na pozemku proveden geologický pr�zkum z n�hož 

vyplývá že hloubka ornice je 0,25 m a základová p�da je p�evážn� hlinitá a pevné 

konzistence. T�ída t�žitelnosti 2-3. Hladina podzemní vody v dosažitelné hloubce nebyla 

zjišt�na. 

Radonový pr�zkum vyhodnotil riziko radonu jako nízké. 

Na pozemku se nacházejí náletové d�eviny, které je nutno p�ed zahájením prací vymýtit. 

Veškeré inženýrské sít� se nacházejí v komunikaci a chodníku ulice Hradební ze západní �ásti 

pozemku. Investor zajistí p�ed zahájením prací vyty�ení vedení inženýrských sítí a místa 

p�ípojných bod� s jednotlivými správci t�chto sítí. 

P�edpokládaná doba stavby je 18 m�síc�. 

2.5.2  Za�ízení staveništ�

V rámci za�ízení staveništ� budov vymezeny manipula�ní plochy, plochy pro skladování 

materiálu, parkování techniky, deponii ornice a výkopové zeminy, sociální za�ízení a denní 

místnost pro zam�stnance a p�ístupové komunikace stavby.  

Za�ízení staveništ� v�etn� stavebního oplocení je �ešeno v mezích investorova pozemku 

samostatným výkresem. Výkres za�ízení staveništ� není v rámci této diplomové práce 

zpracováván. 

2.5.3 Zemní práce   

P�ed zahájením prací bude stavba geodeticky vyty�ena autorizovaným geodetem a zárove�

musejí být vyty�eny všechny vedení podzemních inženýrských sítí.  

V rámci zemních prací budou z pozemku, p�ed zahájením všech prací, vymýceny náletové 

d�eviny v�etn� odstran�ní pa�ez�. 

V celé zastav�né ploše bude sejmuta ornice v tlouš�ce 0,25 m. Ta bude ponechána  

na pozemku v deponii na záv�re�né terénní úpravy. Ostatní výkopová zemina bude taktéž 

ponechána v deponii na pozemku pro pozd�jší terénní násypy, p�ípadné p�ebytky budou 

odvezeny na skládku k tomu ur�enou. 
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V míst� podsklepení bude strojn� vykopána zemina do úrovn� – 3,85 m. Následn� budou 

vykopány rýhy pro základové pasy – 4,65 m a jámy pro základové patky – 5,15 m.  

V nepodsklepené �ásti bude zemina vykopána do úrovn� – 0,25 m pro podlahy, – 1,05 m  

pro základové pasy a - 1,55 m pro základové patky. 

Svahování bo�ních st�n výkop� bude ve všech p�ípadech dodržováno v pom�ru nejmén�  

1 ku 2. P�ed zapo�etím betonování bude provedeno ru�ní do�išt�ní výkop�. 

2.5.4 Základová konstrukce   

Budova je založena na monolitických základových patkách a pasech z železobetonu C 20/25. 

Na dno výkop� pro patky a základové pasy bude nejprve vylita 0,15 m vrstva betonové 

mazaniny C12/16 jako podkladní vrstva. Následn� budou zhotoveny do mobilního stavebního 

bedn�ní základové patky a pasy z betonu C 20/25 s vloženou ocelovou výztuží R 10 505.  

P�ed zapo�etím betonáže a po celou dobu výstavby je nutno dbát zvýšené pozornosti  

na p�esnost osazení p�dorysného i výškového.  

Po odstran�ní bedn�ní základových pas� a patek budou provedeny hutn�né zásypy výkop�

pod podlahy do požadované výše. 

Podlahy jsou navrženy bez podkladního betonu pod hydroizolací, kdy na vyrovnaný rostlý 

terén se položí 150 mm EPS Perimetr jako tepelná izolace podlahy a podkladní vrstva  

pro hydroizolaci Bitalbit S 4 mm a následn� 100 mm podkladního betonu C 20/25 

vyztuženého sva�ovanou Kari sítí 100x100x8 mm umíst�nou p�i spodním okraji betonu.  

Do základové spáry bude p�ed betonáží vložen zemnící pásek FeZn v délkách a výstupy 

p�edepsaných v �ásti projektu elektroinstalace. 

2.5.5 Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolaci proti zemní vlhkosti tvo�í sva�ované modifikované asfaltové pásy Bitalbit S tl. 4 mm 

se sp�aženou nosnou vložkou z Al folie a skelné rohože. Izolace bude položena na podkladní 

vrstvu z EPS Perimetr a vrchní líc základových patek a pas�. Napojení izolace musí být 

provedeno v celé ploše plynot�sn�. Napojování svislé hydroizolace je provedeno pomocí 

zp�tných spoj�. Hydroizolace musí být po obvodu vyvedena minimáln� 300 mm nad úrove�

okolního terénu. 

P�i provád�ní je nutné dodržovat všechny technologické p�edpisy výrobce a dbát zvýšené 

opatrnosti aby nedošlo k porušení celistvosti izolace protržením, nebo propíchnutím. 
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2.5.6 Izolace proti radonu 

Radonový pr�zkum zjistil nízké radonové riziko. Proto jako izolace proti radonu bude sloužit 

izolace proti zemní vlhkosti s vloženou Al folií Bitalbit S tl. 4 mm. Základní principy 

pokládky izolace proti radonu již byly popsány v p�edchozím odstavci izolací proti zemní 

vlhkosti. 

2.5.7 Svislé konstrukce   

a) Nosné konstrukce 

Hlavní nosný konstruk�ní systém tvo�í prefabrikovaný železobetonový skelet o modulové síti 

v podélném sm�ru 6,0 m (3 moduly) a v p�í�ném sm�ru 4,6 m (4 moduly), 6,0 m (1 modul) 

 a 4,0 m (3 moduly). Sloupy mají p�dorysný rozm�r 450 x 400 mm. Konstruk�ní výška 

jednotlivých podlaží je 3,6 m. Statickou �ást a výrobní dokumentaci prefabrikovaných 

konstrukcí dodá výrobce jako samostatnou �ást projektu (v rámci diplomového projektu 

ne�ešeno). 

Dopl�ující vnit�ní nosné zdi pro podep�ení schodiš� a výtahových šachet tvo�í cihelné bloky 

POROTHERM 24 P+D AKU, spojovaných na lepící tmel. První �ada cihelných blok� bude 

pro zajišt�ní rovinatosti položena do vyrovnávacího lože z malty vápenocementové. 

b) Zdivo obvodového plášt�

Zdivo obvodového plášt� je vyzd�no z cihelných blok� POROTHERM 24 P+D AKU, 

spojovaných na lepící tmel. Pro zajišt�ní minimálních tepelných ztrát objektu bude toto 

obvodové zdivo z vn�jšího líce, spolu s nosnými sloupy, zatepleno kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS s tlouš�kou tepelné izolace z polystyrenu EPS 100 S, tl. 200 mm. 

Suterénní zdivo obvodového plášt� p�iléhajícím k zemin� bude vyzd�no z cihelných blok�

POROTHERM 40 P+D, spojovaných na lepící tmel.  První �ada cihelných blok� bude 

 pro zajišt�ní rovinatosti položena do vyrovnávacího lože z malty vápenocementové. 

Z vn�jší strany bude zdivo omítnuto vápenocementovou omítkou, zaizolováno hydroizolací 

Bitalbit S tl. 4 mm a zatepleno 150 mm tepelné izolace EPS Perimetr, která tvo�í zárove�

ochranu hydroizolace. 
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c) Vnit�ní nenosné zdivo 

Vnit�ní nenosné zdivo tvo�í cihelné bloky POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 8 P+D, 

spojované na lepící tmel.  První �ada cihelných blok� bude pro zajišt�ní rovinatosti položena 

do vyrovnávacího lože z malty vápenocementové. 

P�i provád�ní je nutné dodržovat technologické p�edpisy a doporu�ení výrobce. 

2.5.8 Vodorovné konstrukce 

Hlavní nosnou vodorovnou konstrukci tvo�í železobetonové prefabrikované pr�vlaky 

v podélném i p�í�ném sm�ru o rozm�rech p�í�ných pr�vlak� 400x300x5700 mm, a rozm�rech 

podélných pr�vlak� 450x300 mm a délce dle jednotlivých modul�. Tyto pr�vlaky 

spolup�sobí a zajiš�ují i dostate�nou p�í�nou tuhost konstrukce. 

Nosnou konstrukci strop� tvo�í prefabrikované železobetonové panely Spirol tl. 200 mm. 

v délkách dle výpisu panel�. Panely Spirol budou ukládány na nosné pr�vlaky tak aby 

minimální délka uložení  byla 100 mm.  

Statickou �ást a výrobní dokumentaci prefabrikovaných konstrukcí dodá výrobce  

jako samostatnou �ást projektu (v rámci diplomového projektu ne�ešeno). 

P�i provád�ní je nutné dodržovat technologické p�edpisy a doporu�ení výrobce. 

2.5.9 Schodiš��   

Všechna schodišt� v objektu jsou navržena jako monolitické železobetonové deskové 

konstrukce z betonu C 20/25 s vloženou ocelovou výztuží R 10 505 dle samostatného 

výrobního výkresu (v rámci diplomového projektu ne�ešeno). Schodišt� jsou podep�ena 

vetknutím po obvodu do nosných zdí a do nosné konstrukce strop�. 

Schodnice budou obložena povrchovou úpravou z keramické dlažby s protiskluzovou 

úpravou.  

Po obvodu schodiš� budou ve výšce 900 mm instalována bezpe�nostní madla a zábradlí. 

Popis t�chto výrobk� je uveden ve výpisu záme�nických výrobk�. 

2.5.10 Zast�ešení   

Zast�ešení nad 2.NP tvo�í jednopláš�ová plochá st�echa. Nosná konstrukce  

je z železobetonových prefabrikovaných stropních panel� Spirol tl. 200 mm. Po obvodu 

st�ešní konstrukce je zhotovena nadst�ešní atika z tvárnic POROTHERM 19 AKU, 

spojovaných na lepící tmel. Atika je zateplena z vn�jší i vnit�ní �ásti kontaktním zateplovacím 

systémem. 
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Skladba st�ešního plášt� je následující: 

- Hlavní hydroizolace SBS modifikovaný asfaltový pás Elastek 40 special dekor 

- Tepelná izolace Polydek EPS 200 top tl. 300 mm 

- Spojovací tmel 

- Spádový klín Polydek EPS tl. 20 – 150 mm 

- Spojovací tmel 

- Parot�sná vrstva SBS modifikovaný asfaltový pás Elastek 40 special mineral 

- Stropní panel Spirol tl. 200 mm 

Nad �ástí 1.NP tvo�í zast�ešení objektu jednopláš�ová plochá st�ech s poch�znou terasou 

s obráceným po�adím vrstev. Po obvodu st�ešní konstrukce je zhotovena st�ešní atika z tvárnic 

POROTHERM 19 AKU, spojovaných na lepící tmel. Atika je zateplena z vn�jší i vnit�ní �ásti 

kontaktním zateplovacím systémem. Atika je zárove� opat�ena bezpe�nostním zábradlím. 

Skladba st�ešního plášt� pochozí st�echy je následující: 

- Poch�zná betonová dlažba na vyrovnávacích ter�ících tl. 30 mm 

- Ochranná geotextilie Filtek 300 

- Extrudovaný polystyren XPS 100 tl. 200 mm 

- Hlavní hydroizolace SBS modifikovaný asfaltový pás 2 x Elastek 40 special 

mineral 

- Spádová betonová mazanina tl. 0 – 100 mm 

- Stropní panel Spirol tl. 200 mm 

2.5.11 Komín   

V objektu je navržen jednopr�duchový komínový systém Schiedel UNI Plus s vnit�ním 

pr�m�rem pr�duchu 160 mm. Komín odvádí spaliny od plynového kotle v suterénu budovy 

nad st�echu. Celková výška  komínu je 12,15 m. Komín bude vyzd�n v pr�b�hu výstavby 

hrubé stavby objektu po montáži prefabrikovaného železobetonového skeletu a stropních 

panel� Spirol. 

P�i provád�ní je nutné dodržovat technologické p�edpisy a doporu�ení výrobce. 

2.5.12 Podlahy, obklady 

V celém objektu jsou podlahy navrženy dle bezpe�nostních a hygienických norem  

a provozních požadavk�. Jednotlivé povrchové a nášlapné vrstvy v místnostech jsou popsány 

v tabulkách místností u jednotlivých p�dorys� podlaží. P�evažují podlahy z keramických 
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dlažeb v prostorech pro ve�ejnost a hlazené betonové mazaniny ve skladech. U keramických 

dlažeb je nutné dbát doložení stanovené protiskluznosti. Barevné vzory keramických dlažeb  

a obklad� budou ponechány ke kone�nému výb�ru investorovi. 

V místnostech s mokrým provozem a na WC jsou navrženy keramické obklady dle popisek 

v jednotlivých p�dorysech. 

P�i provád�ní povrchových úprav je nutné dodržovat technologické p�edpisy a doporu�ení 

výrobce. Rovinatost podlah je nutné dodržet + 2 mm na 2 m la�. 

   

2.5.13 Tepelná izolace konstrukcí   

Tepelnou izolaci podlah a st�n ve styku se zeminou tvo�í EPS Perimetr tl. 150 mm 

Tepelnou izolaci obvodových st�n tvo�í kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelnou 

izolací Polydek EPS 100 S tl. 200 mm. 

Tepelnou izolaci podlah mezi jednotlivými podlažími ve vytáp�ných prostorách tvo�í 

polystyren Polydek EPS 100 z tl. 40 mm. 

Tepelnou izolaci st�echy s poch�znou terasou s obrácenou skladbou vrstev tvo�í Extrudovaný 

polystyren XPS 100 tl. 200 mm. 

Tepelnou izolaci st�echy nad 2. NP tvo�í polystyren Polydek EPS 200 top tl. 300 mm. 

Jednotlivé skladby konstrukcí jsou p�esn�ji popsány v samostatných kapitolách v�nujících  

se t�mto konstrukcím. 

Všechny tyto tepelné izolace v navržených skladbách jednotlivých konstrukcí spl�ují tepeln�

technické požadavky normy �SN 730540-2 (2011). 

2.5.14 Povrchové úpravy st�n  

Vnit�ní povrchy st�n a strop� budou omítnuty vápenocementovou omítkou hlazenou štukem 

o celkové tlouš�ce 15 mm.  

V místnostech s mokrým provozem a na WC jsou navrženy keramické obklady dle popisek 

v jednotlivých p�dorysech. 

Povrchové úpravy venkovní fasády tvo�í kontaktní zateplovací systém ETICS s probarvenou 

tenkovrstvou omítkou systému Cemix Basic v barevnosti dle výkresu pohled�.  

Povrchovou úpravu soklu do výše 450 mm nad terén tvo�í tepelná izolace EPS Perimetr  

tl. 180 mm s povrchovou úpravou st�rkou Marmolit v tmav� hn�dé barv�. 
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2.5.15 Výpln� otvor�   

a) Okna 

Okenní výpln� otvor� jsou navrženy z hliníkových rám� Shüco AWS 90.Si+, zasklené 

izola�ním trojsklem s povrchovou úpravou rámu – hliník lakovaný. Uw = 0,6 W/m2k. 

Osv�tlení suteréních místností je zajišt�no pomocí anglických montovaných dvork� MEA 

opat�ených pochozím krytem z žárov� zinkovaných ocelových rošt�. 

P�esný popis jednotlivých výrobk� je uveden ve výpisu oken. 

b) Dve�e venkovní 

Dve�e venkovní jsou navrženy z hliníkových rám� Shüco ADS 90.Si+, zasklené izola�ním 

trojsklem s povrchovou úpravou rámu – hliník lakovaný. Uw = 0,6 W/m2k. 

P�esný popis jednotlivých výrobk� je uveden ve výpisu dve�í. 

c) Dve�e vnit�ní 

Dve�e interiérové jsou navrženy do ocelových zárubní s povrchovou úpravou bílím nát�rem. 

Všechny vnit�ní dve�e dvouk�ídlé jsou navrženy z masívního d�eva – dubu. 

Ostatní interiérové dve�e jsou navrženy jako typizované z katalogu výrobce Sapeli 

s povrchovou úpravou imitace dubu. 

P�esný popis jednotlivých výrobk� je uveden ve výpisu dve�í. 

2.5.16 Klempí�ské výrobky   

Podokenní parapety budou vyrobeny z hliníkových tažených profil� lakovaných do barvy 

tmav� hn�dá. 

Plechování atik je navrženo FeZn plech� tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou lakováním  

do barvy tmav� hn�dá. 

P�esný popis jednotlivých výrobk� je uveden ve výpisu klempí�ských výrobk�. 

2.5.17 Záme�nické konstrukce 

Mezi základní záme�nické konstrukce pat�í ocelové zárubn� vnit�ních dve�í od výrobce Zako 

typ H. Atypickými záme�nickými výrobky jsou zábradlí a madla z kovových profil�. 

P�esný popis jednotlivých výrobk� je uveden ve výpisu záme�nických výrobk�. 
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2.5.18 Malby a nát�ry   

Všechny vnit�ní omítky budou p�ed dokon�ením stavby vymalovány dvojitým nát�rem 

Primalex Polar, p�ípadn� dle barevnosti a požadavk� investora. P�i provád�ní je nutné 

dodržovat technologické p�edpisy a doporu�ení výrobce. 

2.5.19 V�trání místnosti   

Objekt je odv�trán �áste�n� p�irozeným v�tráním okny a dve�mi (suterén, kancelá�e, sklady).  

V�tšina ve�ejn� p�ístupných prostor bude v�trána nucen� (prodejny, restaurace, cukrárna, 

kuchy�, WC). Na nucené v�trání vzduchotechnikou bude zpracován samostatný projekt 

vzduchotechniky (v rámci diplomového projektu ne�ešeno). 

2.5.20 Venkovní úpravy   

Kolem objektu bude zhotoven okapní chodník v ší�ce 1 m od objektu z betonových dlaždic 

500x500x50 mm. P�ed hlavním vstupem do budovy bude ze stejných dlaždic postavena 

nástupní plocha o velikosti 19 x 7,2 m. Dlaždice budou položeny do zhutn�ného 

št�rkopískového lože o tlouš�ce 150 mm a vyspádovány sm�rem od budovy ve 2 % sklonu. 

Jako p�ístupový chodník pro p�ší bude k budov� postaven chodník ze zámkové dlažby  

a asfaltová komunikace s parkovišt�m ve sm�ru od ulice Cihlá�ská. 

Pro obsluhu a zásobování budovy bude postavena asfaltová komunikace od ulice Hradební  

ze západní a severní strany stavby.  

S venkovními terénními úpravami budou souviset v záv�ru stavby i úpravy zahradnické  

a svahování p�vodního terénu v okolí stavby. Pro tyto ú�ely bude na staveništi ponechána 

ornice a výkopová zemina ze stavby základ�. 

Po dokon�ení stavebních prací bude zemina v okolí stavby oseta travou a prob�hne výsadba 

zelen� dle návrhu zahradního architekta. 

2.6 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí   

Objekt je navržen z konstrukcí a materiál� spl�ující požadavky normy �SN 730540-2 (2011). 

Výpo�et tepeln� technického posouzení obvodových konstrukcí a energetický štítek obálky 

budovy je uveden v samostatné kapitole. 
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2.7 Vliv stavby na životní prost�edí   

Objekt domu služeb nemá v pr�b�hu výstavby a následného provozu, negativní vliv  

na životní prost�edí ve smyslu p�íslušných zákon�. P�i výstavb� budou použity takové výrobní 

procesy, které nebudou mít vliv na poškození životního prost�edí. 

Odpady vzniklé p�i výstavb� budou t�íd�ny a ukládány v p�edem ur�ených nádobách  

a k likvidaci budou p�edány firm� zabývající s pat�i�ným oprávn�ním na likvidací p�íslušných 

odpad�. P�i nakládání s odpady bude postupováno v souladu se zákonem �. 185/2001,   

o odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

2.8 Dopravní �ešení   

Jako p�ístupový chodník pro p�ší bude k budov� postaven chodník ze zámkové dlažby  

a asfaltová komunikace s parkovišt�m ve sm�ru od ulice Cihlá�ská. 

Pro obsluhu a zásobování budovy bude postavena asfaltová komunikace od ulice Hradební  

ze západní a severní strany stavby.  

Situace dopravního �ešení je zakreslena ve výkresu �. 1 – Situace. 

2.9 Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí  

Stavba se nachází v míst� mimo záplavová území, mimo území s poddolováním ani  

v seismicky aktivní oblasti.  

Na pozemku bylo pr�zkumem zjišt�no nízké radonové riziko. Proto jako izolace proti radonu 

bude sloužit izolace proti zemní vlhkosti s vloženou Al folií Bitalbit S tl. 4 mm, spojovaná 

plynot�snými spoji.   

Vzhledem k vylou�ení vn�jších škodlivých vliv� prost�edí bude ochrana stavby spln�na 

�ádným provedením díla.  

  

2.10 Obecné požadavky na výstavbu   

P�i provád�ní stavby je nutné dodržovat bezpe�nostní p�edpisy týkajících se bezpe�nosti práce 

a zvlášt� vyhlášku 502/2006 Sb, o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Realiza�ní projektová dokumentace byla vypracována dle platných norem a se�azena  

dle Vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
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3. 

 Tepeln� technické posouzení dle kritérií �SN 730540-2 (2011) 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:     st�na suteren 

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  Omítka vápenocementová   0,015   0,990   19,0 
2  Porotherm 40 P+D na maltu lehk  0,400   0,150   7,0 
3  Omítka vápenocementová   0,015   0,990   19,0 
4  Bitalbit S     0,0035   0,210   300000,0 
5  Rigips EPS P Perimeter (1)   0,150   0,034   30,0 

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 =  0,966 
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 =    0,14 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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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:     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:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce 
�íslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]   Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová   0,015   0,990   19,0 
2  Porotherm 24 P+D t�.1000   0,240   0,440   8,0 
3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   0,200   0,037   30,0 
4 Cemix Silikátová zatíraná omít   0,005   0,650   24,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,749 
Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =  0,960 
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). 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,240 kg/m2,rok 
(materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
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 = 0,0041 kg/m2,rok 
Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 2,0885 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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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:     strop nad exteriérem 

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:  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   0,015   1,010   200,0 
2  Beton hutný    1 0,060  1,230   17,0 
3  Bitalbit S    0,0035   0,210   300000,0 
4  Rigips EPS 100 Z (1)   0,040   0,037   30,0 
5  Železobeton 1    0,200   1,430   23,0 
6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200   0,037   30,0 
7  Cemix Silikátová zatíraná omít  0,005   0,650   24,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,749 
Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =  0,964 
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 =    0,14 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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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:     terasa 

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:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce 
�íslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]   Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová  0,015   0,990   19,0 
2  Železobeton 1    0,200   1,430   23,0 
3  Bitalbit S    0,0035   0,210   300000,0 
4  Bitagit S    0,0035   0,210   14400,0 
5  Rigips EPS P Perimeter (3)  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 =    0,749 
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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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:     st�echa 

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:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce 
�íslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]   Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová  0,015   0,990   19,0 
2  Železobeton 1    0,200   1,430   23,0 
3  Bitalbit S    0,0035   0,210   300000,0 
4  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,200   0,034   40,0 
5  Bitagit S    0,0035   0,210   14400,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,749 
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). 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,130 kg/m2,rok 
(materiál: Bitagit S). 
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 = 0,0001 kg/m2,rok 
Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,0373 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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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:     podlaha 

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:   5,0 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  0,015   1,010   200,0 
2  Beton hutný1    0,100   1,230   17,0 
3 Bitagit S    0,0035   0,210   14400,0 
4  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,150   0,034   30,0

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =    0,791 
Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =  0,948 
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 =    0,21 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). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (�l. 5.5 v �SN 730540-2)
Požadavek:  teplá podlaha - dT10,N = 7,41 C 

Vypo�tená hodnota: dT10 = 7,12 C 
dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



30 

4. 

Energetický štítek obálky budovy �SN 730540-2 (2011) 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� POSOUZENÍ PODLE �SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:     D�m služeb 

Rekapitulace vstupních dat: 
Objem vytáp�ných zón budovy V =  4802,5 m3 
Plocha ohrani�ujících konstrukcí A =  2137,6 m2 
P�evažující návrhová vnit�ní teplota Tim:  21,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 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. 9.3)
Požadavek: 
max. pr�m. sou�. prostupu tepla U,em,N =  0,64 W/m2K 
Výsledky výpo�tu: 
pr�m�rný sou�initel prostupu tepla U,em =  0,33 W/m2K 

U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

Spln�ní požadavk� na sou�initel prostupu tepla pro díl�í obalové konstrukce 
vyžaduje sou�asn�, aby hodnota U,em nep�ekro�ila limit odvozený z požadavk�
pro díl�í konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 = 0,44 W/m2K 
U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 

Klasifika�ní t�ída prostupu tepla obálkou budovy (�l. C.2)
Klasifika�ní t�ída:   B 
Slovní popis:   úsporná 
Klasifika�ní ukazatel CI:  0,5 

Energie 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifika�ní údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, �íslo, PS�) 

Katastrální území a katastrální �íslo  

Provozovatel, pop�. budoucí provozovatel 

Obchod a služby 

Ústí nad Orlicí 

     , �.kat.       

      

Vlastník nebo spole�enství vlastník�, pop�. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

M�sto Ústí nad Orlicí 

      

      /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vn�jší objem vytáp�né zóny budovy, nezahrnuje lodžie, �ímsy, 
atiky a základy 

4 802,5 m3 

Celková plocha A  - sou�et vn�jších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohrani�ujících objem budovy 

2 137,6 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,45 m2/m3 

Typ budovy bytová 
Pom�rná plocha pr�svitných výplní otvor� obvodového plášt� fw (pro nebyt. budovy) 0,00 

P�evažující vnit�ní teplota v otopném období θθθθim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θθθθe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údaj� ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m2] 

Sou�initel  
(�initel) 

prostupu tepla 
Ui 

(��k.lk + ��j) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporu�ený) 

sou�initel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

�initel 
teplotní 
redukce  

 

bi 
[-] 

M�rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová st�na 1 133,2 0,16 0,30 (0,25) 1,00 178,7 

St�echa 167,0 0,16 0,24 (0,16) 1,00 26,7 

Podlaha 617,9 0,20 0,45  (0,30) 0,71 86,5 

Otvorová výpl� 219,6 0,82 1,50  (1,20) 1,15 208,1 

Tepelné vazby 287,0 0,16 0,00  (0,00) 1,00 45,9 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

Celkem 2 424,7    545,9 

Konstrukce spl�ují požadavky na sou�initele prostupu tepla podle �SN 73 0540-2. 



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

M�rná ztráta prostupem tepla HT W/K 545,9 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,26 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,48 

Požadovaný sou�initel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,64 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,24 

Požadavek na stavebn� energetickou vlastnost budovy je spln�n. 

Klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifika�ních t�íd Veli�ina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,19 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,38 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,48) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,64 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 0,94 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,24 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,86 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  25.11.2013 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Tomáš Pechá�ek 

I�:         

Zpracoval:       

 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebn� energetický štítek obálky budovy odpovídá sm�rnici evropského parlamentu a 
rady �. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s �SN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 

 



 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY 

Obchod a služby 
 

Ústí nad Orlicí 

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 1 225,0 m2 stávající doporu�ení 

  Cl 

 
 
 

0,3 
 
 

0,6 
 
 

1,0 
 
 

1,5 
 
 

2,0 
 
 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimo�ádn� nehospodárná 

 
 
 

      
 
 

    0,41 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,26       

Klasifika�ní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,45 m2/m3 

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,19 0,38 (0,48) 0,64 0,94 1,24 1,86 

Platnost štítku do       

Datum vystavení štítku 25.11.2013 

Štítek vypracoval Bc. Tomáš Pechá�ek 
 

      
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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