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Seznam použitého zna ení: 

 

PD - projektová dokumentace 

NP - nadzemní podlaží 

BOZP - bezpe"nost a ochrana zdraví p i práci 

#SN - "eská technická norma 

EPS - expandovaný polystyren 

XPS - extrudovaný polystyren 

HUP - hlavní uzáv!r plynu 

PE - polyethylen 

PUR - polyuretan 

K.ú. - katastrální ú ad 

V - objem (m3) 

A - plocha (m2) 

U - sou"initel prostupu tepla (W/m2.K) 

ŽB - železobeton 

PB - prostý beton 

DN - diametre nominal - jmenovitý vnit ní pr$m!r potrubí 

ISO - mezinárodní organizace pro normalizaci 

NN - nízké nap!tí 

VN - vysoké nap!tí 

P+D - péro + drážka 

RŠ - revizní šachta 

SD - stavební deník 

SDK - sádrokarton 

TI - tepelná izolace 

HI - hydroizolace 

tl. - tlouš&ka 
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a) Ú el stavby 

Stavba bude po svém dokon"ení sloužit p evážn! odborné, ale také širší ve ejnosti 

jako krytá st elnice s délkou 25 m a sedmi st eleckými stavy. V prvním nadzemním 

podlaží se bude nacházet vstupní hala, p$j"ovna zbraní, prostory správce st elnice, 

samotná st elnice, WC, sklady st eliva, místnost pro zam!stnance a také technická 

místnost. V druhém pat e se bude nacházet menší kavárna, prodejny zbraní, st eliva a 

jiného vojenského materiálu, laserová st elnice a místnosti pro výuku, dále sklady a WC. 

 Objekt je umíst!n na stavební parcele ". 2643/8 o celkové vým! e 1756 m2  

v katastrálním území Ostrava, nachází se v m!stské "ásti Vítkovice. Vjezd na pozemek je 

z ulice Polní. Parcela je situována na rovinatém terénu. Pozemek je z v!tší "ásti zatravn!n, 

na pozemku se zatím nenachází žádná zele%, po dostavb! objektu dojde k výsadb! 

r$zných k ovin a strom$. Základová p$da je tvo ena pís"itými hlínami pevné konzistence  

(t . t!žitelnosti 2). V území nebylo zjišt!no riziko pronikání radonu. V rámci 

hydrogeologického pr$zkumu byla zjišt!na hladina podzemní vody 6 m pod úrovní 

terénu. Pozemek bude oplocen drát!ným pletivem výšky 2,0 m, vjezd na pozemek je 

opat en uzamykatelnou posuvnou bránou ší ky 5,0 m. Vodovod a kanalizace budou 

napojeny z uli"ního  adu p es vodom!rné a kanaliza"ní šachty, ze kterých budou 

provedeny p ípojky pro objekt a dále rozvod pro pot eby za ízení staveništ!, elekt ina 

bude podzemním vedením z HDS, který je napojen na vedení NN z ulice Polní. Objekt 

bude napojen na centrální zásobování teplem z hlavního rozvodu vedoucího v ulici Polní. 

viz výkres C. 1-1.  

 

b) Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného !ešení 

Objekt se nachází v m!stské "ásti Ostrava-Vítkovice. Poloha budovy je ur"ena 

regula"ní uli"ní "arou. Podélná osa objektu (orientace SZ-JV) je rovnob!žná s osou 

komunikace ulice Polní. P!ší vstup na pozemek je z chodníku od ulice Polní, tato plocha 

bude zpevn!ná pomocí betonové dlažby, která dále pokra"uje k p ilehlému parkovišti, 

jenž bude na jihovýchodní stran! pozemku, ke kterému bude z ízena p íjezdová cesta 

z ulice Polní. P$dorys objektu stavby domu je ve tvaru L s menšími rozši ujícími úskoky, 

do objektu je pouze jeden vchod z jihozápadní strany. Objekt má dv! nadzemní podlažní, 

zast ešení je  ešeno plochou jednopláš&ovou st echou.  
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P ed vstupem do budovy je zpevn!ná plocha, po vstupu následuje zádve í 

s automatickými dvouk ídlými posuvnými dve mi, dále vstupní hala uprost ed se 

schodišt!m. Po levé stran! je "ást st elnice se vstupem do zadních místností sklad$ a 

technické místnosti. Na pravé stran! jsou umíst!ny WC. V druhém pat e ji situována 

kavárna na st edu budovy. V levé "ásti budovy jsou umíst!ny prodejny a také laserová 

st elnice s výukovou místností. V pravé "ásti jsou umíst!ny WC shodn! jako v prvním 

podlaží. Ve zbylé zadní "ásti jsou umíst!ny sklady. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav"né prostory, zastav"né plochy, orientace, 

osv"tlení a oslun"ní 

Celková vým!ra pozemku:   1756 m2 

Zastav!ná plocha celkem:    878 m2 

Podlahová plocha celkem:   1756 m2 

Podlahová plocha st elnice:   375 m2 

Podlahová plocha kavárny:   230 m2 

Podlahová plocha prodejen:   145 m2 

Podlahová plocha skladiš&:   250 m2 

Zpevn!ná plocha celkem:    495 m2 

Obestav!ný prostor:     7 550 m3 

Celkové náklady stavby:     45,3 mil. K" 

 

Orientace "ela budovy s hlavním vstupem je sm!rována na jihozápad. 

Osv!tlení a oslun!ní je zajišt!no okny v obvodovém plášti a také dostate"ným vnit ním 

osv!tlením LED svítidly. 

 

d) Technické a konstruk ní !ešení objektu, jeho zd#vodn"ní ve vazb" na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 

Nosná konstrukce objektu je tvo ena prefabrikovaným železobetonovým skeletem, 

který se skládá ze základových patek, základových trám$, sloup$, pr$vlak$, ztužidel a 

stropních panel$.  
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K vyzd!ní výpl%ových obvodových st!n byly navrženy cihelné tvárnice 

POROTHERM 40 EKO+ Profi zd!né na tepeln! izola"ní maltu pro tenké spáry 

POROTHERM TM, sou"ástí dodávaného systému jsou také dopl%kové cihly polovi"ní, 

koncové a rohové. Vnit ní výpl%ové d!lící st!ny jsou vyzd!ny z akusticky d!lících 

nosných cihel POROTHERM 25 AKU SYS na klasickou maltu MC 5 MPa. P í"ky jsou 

vyzd!ny rovn!ž z akusticky d!lících cihel POROTHEM 11,5 AKU na klasickou maltu 

MC 5 MPa.  

Materiály a technologie použité p i realizaci mají p íslušné technické listy, které 

budou doloženy ke kolaudaci stavby. 

 

d1) P!íprava území a zemní práce 

P ed zahájením výkop$ bude v rozsahu cca 30 % pozemku sejmuta ornice  

v mocnosti 0,2 m, která bude deponována na odd!lené skládce tak, aby po ukon"ení 

výstavby ji bylo možno využít k následným rekultivacím. P ed zahájením výkop$ nutno 

vyzna"it polohu stávajících podzemních inženýrských sítí. Zemina bude z "ásti 

deponována v blízkosti stavby (na zásypy), p ebytek bude odvezen na skládku. Všechny 

výkopy budou probíhat strojn!, ru"n! prob!hne pouze zarovnání jámy a základové spáry. 

 

d2) Základy a podkladní betony 

Po provedení inženýrsko-geologického pr$zkumu byly stanoveny podmínky pro 

zakládání jako jednoduché a nenáro"né. Pro základové konstrukce byly zvoleny základové 

patky a základové trámy jako prefabrikované dílce z ŽB t ídy C25/30. Prvky se ukládají 

do výkop$ bez pažení a po jejich uložení bude proveden hutn!ný zp!tný zásyp. Základové 

patky jsou navrženy dvoustup%ové s výškou stupn! 500 mm a základnou o rozm!rech 

1600 x 1600 mm, základové trámy budou ší ky 600 mm a výšky 800 mm a délky a po"ty 

prvk$ dle výkres$.  

V místech napojení sousedního traktu budovy bude mezi základové prvky v d!lící 

spá e vložen EPS. Dále budou použity monolitické základy, které se v míst! napojení na 

prefabrikované dílce vetknou na p edem p ipravené konzoly z výztuže, rozm!ry dle 

výkresu základ$.  

Všechny základy budou provedeny na zhutn!ný št!rkový podsyp frakce 8-32. 
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d3) Svislé nosné konstrukce 

Nosnou konstrukci tvo í ŽB montovaný skelet sestávající se ze ŽB sloup$ o 

rozm!rech 400 x 400 mm výšky 3500 mm s vytaženou výztuží procházející pr$vlakem a 

sva enou k dalšímu sloupu, sloup je také p iva en k výztuži vystupující ze základové 

patky. Pr$vlak$ obráceného T a L o rozm!rech ší ka 550/700 výška 500 mm délky 

pr$vlak$ viz výkres strop$. Spoje pr$vlak$ jsou provedeny na ozub v místech nulových 

moment$. Dále ztužidel o rozm!rech 400 x 500 mm, které jsou uloženy po obvodu 

jednotlivých trakt$ a p iva eny k pr$vlak$m. Obvodové výpl%ové st!ny jsou navrženy z 

cihelných tvárnic POROTHERM 40 EKO+ Profi zd!né na tepeln! izola"ní maltu pro 

tenké spáry POROTHERM TM, sou"ástí dodávaného systému jsou také dopl%kové cihly 

polovi"ní, koncové a rohové. V míst! samotné st elnice jsou pro obvodové st!ny použity 

ŽB st!nové panely tl. 400 mm kotvené do sloup$ pomocí ocelových konzol. Vnit ní st!ny 

jsou vyzd!ny z akusticky d!lících nosných cihel POROTHERM 25 AKU SYS na 

klasickou maltu MC 5 MPa. 

 

d4) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce 1.NP a 2.NP je tvo ena ŽB stropními panely Spiroll PPS 250 

10+2 z p edpjatého betonu t ídy C50/60 tl. 250 mm uložených na pr$vlaky. Uložení  

150 mm do cementové malty tl. 10 mm. Pro stavbu jsou použity panely ve standardní ší ce 

1200 mm a také dopl%kové podéln! zkrácené panely. Po uložení stropních panel$ se 

provede vyvrtání otvor$ pro prostupy instalací, viz výkres strop$.  

 

d5) Schodišt" 

Vertikální komunikace v objektu je  ešena t íramenným v!tveným schodišt!m 

s jednou podestou. Schodiš&ové ramena jsou z prefabrikovaných dílc$ o tl. desky 165 mm 

z ŽB t ídy C20/25. Nástupní rameno o 7 schodech 170 x 295 mm a je široké 2000 mm, 

schodiš&ové rameno je usazeno na monolitický základ, ke kterému je p ikotveno, a dále je 

usazeno na podestový prefabrikovaný nosník. Ten je nesen podezdívkou z cihel. Výstupní 

ramena o 17 schodech 170 x 295 mm mají ší ku 1500 mm a jsou osazeny mezi podestový 

nosník a pr$vlak. Schodišt! bude obloženo keramickou dlažbou  Zábradlí je tvo eno 

trubkovou konstrukcí z nerezové oceli. 
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d6) St!echa 

St echa objektu je navržena jako jednopláš&ová plochá. Nosnou konstrukci tvo í 

strop 2. NP z ŽB panel$ Spiroll. St echa je rozd!lena na 3 samostatné celky, které jsou 

ohrani"eny atikou výšky 500 mm, ta je vyzd!na z cihel Porotherm 24 Profi na maltu Ti a 

oplechována klempí skými prvky Viplanyl. Minimální sklon st echy je 2,3% a nejv!tší 

5,4%. Každá st ešní "ást je odvodn!na dovnit  dispozice opat ena 2 st ešními vpusti 

TOPWET 110 mm napojené na podtlakový systém. Dále je na st eše odv!trávací komínek 

a st ešní výlez viz výkres st echy. 

St ešní skladba S8: 

Dekplan 76 tl. 1,5 mm 

Filtek 300g/m2 

Tepelná izolace EPS 100S tl. 100 mm – rovné desky 

Tepelná izolace EPS 100S tl. 50-250 mm – spádové klíny 

Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm 

Penetra"ní nát!r Dekprimer 

ŽB stropní panely Spiroll tl. 250 mm 

 

d7) P!í ky 

V obou patrech jsou navrženy p í"ky zd!né z keramických p í"kovek Porotherm 11,5 

AKU na MC 5 MPa. Pod p í"ky se do betonové podlahy vloží p ídavná výztuž z KARI 

sít! 100 x 100 x 6 mm o ší ce 500 mm. P í"ky odd!lující jednotlivé kabinky WC jsou 

vyzd!ny pouze do výšky 2 250 mm.   

 

d8) Komín 

V objektu se nenachází žádné komínové t!leso 

 

d9) P!eklady  

Výpl%ové otvory jsou p ekryty p eklady Porotherm PTH 7 v obvodových a nosných 

st!nách a v p í"kách plochými p eklady Porotherm PTH 11,5. Pro zamezení tepelného 

mostu jsou p eklady dopln!ny tepelnou izolací EPS tl. 120 mm. Na p eklady bude 

p ipevn!no pletivo pro zpevn!ní omítky. 
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d10) Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz p$dorysy 

podlaží). P ed provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu 

jednotlivých profesí. P esná barevná a materiálová specifikace dlažby bude up esn!na p i 

realizaci s architektem interiér$. 

 

Skladby podlah: 

 

S1 podlaha 1.NP: 

- keramická dlažba    13 mm  

- lepidlo flexi          3 mm 

- samonivela"ní st!rka     4 mm 

- betonová mazanina    50 mm 

  vyztužená KARI sí&í 150/150/6  

- FILTEK 500  

- hydroizola"ní pás Alkorplan 35034   2 mm 

- FILTEK 500    

- Styrotrade Perimetr             150 mm 

- rostlá zemina   

 

S2 podlaha 1.NP: 

- keramická dlažba    13 mm  

- lepidlo flexi          3 mm 

- hydroizola"ní elastická st!rka    4 mm 

- betonová mazanina    50 mm 

  vyztužená KARI sí&í 150/150/6  

- FILTEK 500  

- hydroizola"ní pás Alkorplan 35034   2 mm 

- FILTEK 500    

- Styrotrade Perimetr              150 mm 

- rostlá zemina   
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S3 podlaha 1.NP: 

- epoxidová st!rka      2 mm  

- penetrace            

- samonivela"ní st!rka     4 mm 

- betonová mazanina    64 mm 

  vyztužená KARI sí&í 150/150/6  

- FILTEK 500  

- hydroizola"ní pás Alkorplan 35034   2 mm 

- FILTEK 500    

- Styrotrade Perimetr              150 mm 

- rostlá zemina   

 

S4 mezipodesta: 

- keramická dlažba    13 mm  

- lepidlo flexi           3 mm 

- ŽB podestový nosník            150 mm 

 

S5 podlaha 2.NP: 

- keramická dlažba    13 mm  

- lepidlo flexi          3 mm 

- samonivela"ní st!rka     4 mm 

- betonová mazanina    60 mm 

  vyztužená KARI sí&í 150/150/6  

- separa"ní vrstva PE folie               0,1 mm 

- Styrofloor T5                70 mm 

- stropní panel Spiroll              250 mm 
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  S6 podlaha 2.NP: 

- keramická dlažba    13 mm  

- lepidlo flexi          3 mm 

- hydroizola"ní elastická st!rka    4 mm 

- betonová mazanina    60 mm 

  vyztužená KARI sí&í 150/150/6  

- separa"ní vrstva PE folie               0,1 mm 

- Styrofloor T5                70 mm 

- stropní panel Spiroll              250 mm 

S7 podlaha 2.NP: 

- epoxidová st!rka      2 mm  

- penetrace           

- samonivela"ní st!rka     4 mm 

- betonová mazanina    74 mm 

  vyztužená KARI sí&í 150/150/6  

- separa"ní vrstva PE folie               0,1 mm 

- Styrofloor T5                70 mm 

- stropní panel Spiroll              250 mm 

 

d11) Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 

a) Izolace proti zemní vlhkosti – hydroizola"ní folie Alkorplan 35034 z obou stran 

chrán!na geotextílií Filtek 500g/m2, izolace vytažena nad upravený terén minimáln! 300 

mm a ukotvena do st!ny. 

b) Hydroizolace podlah – WC a umyvadlové p edsín! (viz výkresová dokumentace): 

hydroizola"ní elastická st!rka tl. 4 mm. Separa"ní vrstva PE fólie mezi betonovou 

mazaninou a tepelnou – zvukovou izolací podlah Styrofloor T5. 

c) Parozábrana – ve st ešním plášti navržena parozábrana asfaltového pásu Glastek 40 

Special Mineral. 

d) St !šní krytina – hydroizola"ní pás m-PVC Dekplan 76 tl. 1,5 mm 
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d12) Tepelná, zvuková a kro ejová izolace 

Obvodový pláš& objektu je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Použitá 

tepelná izolace EPS 70F (G) tl. 100 mm. St echa zateplena rovnými deskami tl. 100 mm a 

spádovými klíny tl. 50-250 mm z EPS 100S. Podlahy v 1.NP je zateplena EPS Perimetr tl. 

150 mm. Podlahy 2.NP kro"ejova izolace Styrofloor T5 tl. 70 mm. Desky EPS tl. 120 mm 

mezi p eklady Porotherm 7. Mezi základové prvky v míst! d!lící spáry vložen EPS 

p íslušné tlouš&ky. Vn!jší líc základových patek, trámu a soklu výšky do 500mm zateplen 

izolací EPS Perimetr tl. 80 mm. V míst! st elnice je použita akustická izolace Isover AKU 

tl. 100 mm na st!nách i v podhledu. 

 

d13) Omítky 

a) vnit ní omítky - zdivo Porotherm: omítka Porotherm Universal tl. 15 mm. 

b) vn!jší omítky – na TI EPS se provede st!rka tl. 5mm Baumit ProContact vyztužená 

sklovláknitou tkaninou a poté omítka Baumit SiliconTop tl. 3mm. 

c) sokl – na EPS Perimetr se provede st!rka tl. 5mm Baumit ProContact vyztužená 

sklovláknitou tkaninou a poté omítka Baumit Marmolit tl. 3mm. 

 

d14) Obklady a podhledy 

Obklady - Na WC a v umyvadlových p edsíních jsou navrženy keramické obklady 

(poloha, velikost obklada"ek a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). P esné 

ur"ení barevného  ešení a typu obkladu m$že být ur"eno architektem v pr$b!hu realizace 

stavby. V míst! st elnice jsou navrženy protiodrazové obklady a podhledy z pryžových 

desek. V dopadišti st el jsou umíst!ny lamelové lapa"e st el Multiflex a také záchytné 

bezodrazové clony Folvan. 

Podhledy – v celém objektu jsou navrženy zav!šené podhledy ze SDK, systém 

RIGIPS, sv!tlá výška v 1.NP 3280 mm a ve 2. NP 3200 mm. Na WC a v umyvadlových 

p edsíních jsou použity zelené SDK desky do vlhkého prost edí. 
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d15) Truhlá!ské, záme nické a ostatní dopl$kové výrobky 

Okna jsou v objektu plastové s hotovou povrchovou úpravou, zasklena izola"ním 

dvojsklem s teplým ráme"kem, barva bílá.  Sou"ásti dodávky oken jsou i vnit ní parapety, 

vnit ní parapety jsou vyrobeny z laminované d evot ísky, venkovní parapety provedeny 

z lakovaného hliníku. Ve st eše je osazen st ešní výlez Velux o rozm!rech 1030 x 1430 

mm 

Vstupní dve e do objektu budou hliníkové automatické dvouk ídlé posuvné, stejné 

taky v zádve í.  

Vnit ní dve e budou d ev!né hladké dýhované do ocelových lisovaných a d ev!ných 

obložkových zárubní všechny výšky 1970 mm a ší ek 700 mm, 800 mm a 900mm. Dále 

také p i vstupu do místa st elnice jsou železné bezpe"nostní dve e ší ky 900 mm a výšky 

1970 mm opat eny balistickým sklem s akustickou úpravou a dálkovým ovládáním 

zámku.  

Ve 2.NP budou osazeny hliníkové dvouk ídlé automatické dve e posuvné ší ky  

2000 mm. P ipojovací spáry mezi obvodovým plášt!m a rámy nov! osazovaných výplní 

se ut!sní PUR p!nou. 

Schodiš&ové zábradlí výšky 1100 mm je tvo eno trubkami z nerezové oceli. Viz výpisy 

prvk$. 

 

d16) Klempí!ské výrobky 

Venkovní parapety jsou vyrobeny z hliníkového lakovaného plechu. Oplechování 

st íšky u vstupu se provede také hliníkovým plechem ke st!n!. St ešní klempí ské prvky 

oplechování atiky jsou provedeny z plechu Viplanyl dodávaného jako hotový naohýbaný 

výrobek v délkách 2 m.  

 

d17) Malby a nát"ry 

a) vnit ní - malby st!n a strop$ nejprve se provede penetrace podkladu a poté 1 vrstva 

Primalex Plus a 1 vrstva Primalex Polar. Odstín m$že být up esn!n architektem interiér$.  

b) vn!jší – na omítku bude proveden nát!r Baumit SilikonColor odstín m$že být zp esn!n 

architektem. 
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d18) V"trání místnosti 

Je primárn! navrženo p irozené v!trání okny. V místnostech sklad$, prodejen, WC a 

umyvadlových p edsíní kde nejsou okna je navrženo v!trání nucené pomocí 

klimatiza"ních rozvod$ v podhledech pomocí flexi trubek Sonolight tepeln! i zvukov! 

izolovanými  125 mm.  

 

d19) Venkovní úpravy 

Podél objektu je navržen okapový chodník z plošné betonové dlažby 

500 x 500 x 60 mm uložen do št!rkového podsypu. P ístupový chodník na parkovišt! je 

vydlážd!n zámkovou betonovou dlažbou tlouš&ky 60 mm uloženou do kamenné drt! 

frakce 4-8 mm tlouš&ky 40 mm. Chodník je lemován obrubníkem 500 x 150 x 50 mm. 

  

 

e) Tepeln" technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelné izolace budou spl%ovat požadavky dle vyhlášky ". 193/2007. Vn!jší obálka 

objektu bude spl%ovat požadavky normy #SN 73 0540-2 2011 a m!rnou energetickou 

spot eby dle vyhlášky ". 291/2001. 

 Sou"initele prostupu tepla konstrukcemi: 

Podlaha na zemin!:  U=0,23W/m2K 

Obvodová st!na zdivo: U=0,19W/m2K 

Obvodová st!na ŽB panely: U=0,29W/m2K 

St echa:   U=0,16W/m2K 

 

f) Zp#sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického pr#zkumu 

Na základ! provedeného inženýrsko-geologického pr$zkumu jsou podmínky pro 

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

z ŽB - C25/30 a také z "ásti na monolitických základech. Pod všemi základovými 

konstrukcemi je navržen št!rkový podsyp frakce 8-32 v tl. 100 mm. 

Základy budou opat eny hromosvodovým a uzem%ovacím systémem v provedení dle 

platných p edpis$.  
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g) Vliv stavby a její užívání na životní prost!edí a !ešení p!ípadných negativních 

ú ink# 

B!hem výstavby dojde ke zvýšenému provozu pracovních stroj$ a nákladních 

automobil$, které budou mít za následek mírné zvýšení hluku a prašnosti v blízkém okolí 

staveništ!. Zhotovitel stavby se bude  ídit dle zákona ". 17/1992 Sb. o životním prost edí, 

dále zákonem 100/2001 Sb. o posuzování vliv$ na životní prost edí. Po dostavb! 

navrhovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prost edí. Stavební odpady 

vzniklé p i výstavb! budou na staveništi t íd!ny a likvidovány prost ednictvím firmy 

zabývající se likvidací odpad$ v souladu se zákonem ". 185/2001 Sb. a vyhláškou 

381/2001 Sb.  

Dále je nutné p i provozu dodržovat tyto zásady: minimalizovat vznikání odpad$, 

separovat jednotlivé druhy odpad$, uplat%ovat zásady maximální recyklace, 

minimalizovat odpady k p ímému skládkování.  

Ochrana proti hluku bude zajišt!na dle zásad NV ". 272/2011 Sb. o ochran! zdraví 

p ed nep íznivými ú"inky hluku a vibrací. 

 

P!i výstavb" budou vznikat odpady t"chto kategorií: 

                     kategorie odpadu     

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O 

15 01 02 Plastové obaly    O 

17 01 01 Beton                      O  

17 02 01 D evo                      O  

17 02 02 Sklo                      O  

17 02 03 Plasty                      O  

17 04 05 Železo a ocel                 O  

17 09 04 Sm!sné stavební odpad   O 
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h) Dopravní !ešení 

Dopravní spojení parcely a ulice Polní je  ešeno vjezdem p es chodník pokra"ujícím 

zpevn!nou plochou na parkovišt!, kde se nachází prostor pro parkování 10 osobních 

automobil$. Vstup pro p!ší je z chodníku vedoucího podél ulice Polní. 

 

i) Ochrana objektu p!ed škodlivými vlivy vn"jšího prost!edí, protiradonová opat!ení 

V dané lokalit! nebylo zjišt!no riziko pronikání radonu, proto není t eba objekt 

zvlášt! chránit proti pronikání radonu z podloží. Proti pov!trnostním vliv$m a zm!nám 

teplot je budova chrán!na teplenou izolací EPS a vn!jší fasádní omítkou. Stavba jinak 

nebude dot"ena vn!jšími vlivy. 

 

j) Dodržení obecných požadavk# na výstavbu 

Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu se všemi platnými bezpe"nostními 

p edpisy a ustanoveními #SN, a to jsou p edevším Zákon ". 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 

dále na ízení vlády ". 362/2005 Sb., 591/2006 Sb., 592/2006 Sb. a 361/2007 Sb. 

V této projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu - dle 

zákona ". 183/2006 Sb. (stavební zákon), vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj  

". 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále vyhláška ". 398/2009 Sb.‚ 

o obecných technických požadavcích zabezpe"ujících bezbariérové užívání staveb  

a vyhláška ". 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Pokud v pr$b!hu stavby dojde 

k speciálním pracím, smí tyto práce provád!t pouze osoby a proškolené a zp$sobilé tuto 

"innost vykonávat. Všichni pracovníci pracující na stavb! musí být  

s bezpe"nostními p edpisy seznámeni p ed zahájením prací a jsou dále povinni používat 

p i práci p edepsané osobní ochranné pom$cky podle výše uvedených p edpis$. Na 

staveništ! bude b!hem výstavby zamezen p ístup t etích osob. 
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TEPELN% TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE 
KRITÉRIÍ &SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   St"na obvodová, zdivo PTH 44 EKO 
 
 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  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Porotherm 40 EKO+ Profi  0,400       0,165  7,0 
   3  EPS 70 F(G)  0,100       0,032  30,0 
   4  Baumit lep. st!rka (Baumit Pro  0,005       0,800  50,0 
   5  Baumit silikonová omítka  Sili  0,003       0,700  37,0 
 
 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 =   0,975 
  
  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 =   0,19 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 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: EPS 70 F(G)). 
  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 = 0,0415 kg/m2,rok 
  Ro"ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 2,2868 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 tlaku vodní páry 
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 Název konstrukce:   St"na obvodová, ŽB panely 
 
 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  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Železobeton 2  0,400       1,580  29,0 
   3  EPS 70 F(G)  0,100       0,032  30,0 
   4  Baumit lep. st!rka (Baumit Pro  0,005       0,800  50,0 
   5  Baumit silikonová omítka  Sili  0,003       0,700  37,0 
 
 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 =   0,961 
  
  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  =   0,30 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,29 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: EPS 70 F(G)). 
  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 = 0,0003 kg/m2,rok 
  Ro"ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 5,2342 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 tlaku vodní páry 
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 Název konstrukce:      Podlaha na terénu 
 
 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  Dlažba keramická  0,013       1,010  200,0 
   2  Lepidlo Flex  0,003       0,800  20,0 
   3  Samonivela"ní st!rka  0,004       1,160  19,0 
   4  Betonová mazanina  0,050       1,580  29,0 
   5  Alkorplan 35 034  0,002       0,160  20000,0 
   6  Rigips EPS P Perimeter  0,150       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 =   0,960 
  
  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  =   0,45 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,23 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 tlaku vodní páry 
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 Název konstrukce:   St!echa plochá 
 
 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  0,250       1,200  23,0 
   2  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  Styrotrade 100 S  0,250       0,038  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 =   0,984 
  
  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). 
 
  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 = 0,0761 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 tlaku vodní páry 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

3. Komplexní hodnocení stavebních detail$ z hlediska 

dvourozm!rného stacionárního vedení tepla 

St elnice s kavárnou 
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HODNOCENÍ STAVEBNÍCH DETAIL' Z HLEDISKA DVOUROZM%RNHO 
STACIONÁRNÍHO VEDENÍ TEPLA DLE KRITÉRIÍ &SN 730450-2 (2011) 
  
 
 Název úlohy:   Ukon ení st!echy u atiky                          
 
 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 =   0,877 
  
  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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Izotermy 

 

 

 

Pr#b"h teplot 
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 Název úlohy:   Obvodová konstrukce, detail u soklu                           
 
 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 =   0,803 
  
  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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Izotermy

 

 

Pr#b"h teplot 
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Název úlohy:   žb sloup v obvodovém zdivu                 
 
 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 =   0,910 
  
  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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Izotermy 

 Pr#b"h teplot 
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 Název úlohy:         kout                           
 
 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 =   0,800 
  
  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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Izotermy 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

4. Energetický štítek obálky budovy 

St elnice s kavárnou 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK' POSOUZENÍ PODLE &SN 730540-2 (2011) 

 
 Název úlohy:   St elnice s kavárnou                                                                                                                             
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytáp!ných zón budovy V =  8362,0 m3 
 Plocha ohrani"ujících konstrukcí A =  3170,1 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 =   0,29 W/m2K 
  

 Výsledky výpo tu: 
  pr$m!rný sou"initel prostupu tepla U,em =   0,21 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:  0,7 
 
 
 Energie 2013, (c) 2013 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 

St"elnice s kavárnou 

 Polní 29/289 

Ostrava,  .kat.       

UN-RDF 

Vlastník nebo spole enství vlastník#, pop". stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Starcom 

Štramberská 1049/20 

605332485 / burecek@seznam.cz 

Charakteristika budovy  

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

7 550,0 m3 

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

3 170,1 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,42 m2/m3 

Typ budovy ostatní 

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 (Urec) 
[W/(m2·K)] 

!initel 
teplotní 
redukce  

 

bi 
[-] 

M$rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová st$na 1 174,0 0,23 0,30 (0,20) 1,00 270,0 

St"echa 878,0 0,16 0,24 (0,16) 1,00 140,5 

Podlaha 878,0 0,24 0,45  (0,30) 0,56 118,0 

Otvorová výpl% 60,1 1,0 1,37  (1,2) 1,00 43,3 

Tepelné vazby                    (     )       63,4 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

(pokra ování) 



 
(pokra ování) 
 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

Celkem 2 990,1    635,2 

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 635,2 

Pr!m"rný sou initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,20 

Požadavek !SN 730540-2 byl stanoven: na základ$ hodnoty Uem,N,20 a p#sobících teplot 

Výchozí požadavek na pr#m$rný sou initel prostupu tepla podle 
 l. 5.3.4 v !SN 730540-2 pro rozmezí θθθθim od 18 do 22 °C  Uem,N,20 

W/(m2·K) 0,29 

Doporu ený sou initel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,22 

Požadovaný sou initel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,29 

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 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,14 

B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,22 

C – D Uem,N W/(m2·K) 0,29 

D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,43 

E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,58 

F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 0,72 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  25.11.2013 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Vojt$ch Bure ek 

I!:   - 

Zpracoval: Vojt$ch Bure ek 

 
 
 

 

 

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 
St#elnice s kavárnou 
 

Polní 29, Ostrava-Vítkovice) 

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 1756,0 m2 stávající doporu ení 

  Cl 

 
 
 

0,5 
 
 

0,75 
 
 

1,0 
 
 

1,5 
 
 

2,0 
 
 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimo#ádn" nehospodárná 

 
 
 

      
 
 

    0,69 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

 
 
 

      
 
 

      
 
 

    0,76 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

KLASIFIKACE 

Pr#m$rný sou initel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,20 0,22 

Požadovaná hodnota pr#m$rného sou initele prostupu tepla obálky 
budovy podle !SN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,29 0,29 

Klasifika ní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 

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

Uem 0,14 0,22 0,29 0,43 0,58 0,72 

Platnost štítku do: 25.11.2014 Datum vystavení štítku: 25.11.2013 

Štítek vypracoval(a): Vojt$ch Bure ek 
 

      
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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5. Seznam použitých pramen :  

Zákony: 

Zákon  . 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním  ádu (stavební zákon), 2006. 

Zákon  . 17/1992 Sb., O životním prost edí 

Zákon  . 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

 

Na!ízení vlády: 

Na!ízení vlády  . 272/2011 Sb. o ochran" zdraví p!ed nep!íznivými ú inky hluku a vibrací. 

 

Vyhlášky: 

499/2006 sb. Vyhláška o dokumentaci staveb. Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006. 

268/2009 Sb. Vyhláška o technický požadavcích na stavbu 

368/2009 Sb. Vyhláškao technických požadavcích na výstavbu 

 

Normy: 

#SN EN 13 501-1. Požární klasifikace stavebních výrobk! a konstrukcí staveb - "ást 1: 

Klasifikace podle výsledk! zkoušek reakce na ohe#. Praha: #eský normaliza ní institut, 2010. 

#SN 01 3420. Výkresy pozemních staveb -  Kreslení výkres! stavebních $ásti. Praha: #eský 

normaliza ní institut, 2004. 

#SN 73 1001. Zakládání staveb. Praha: #eský normaliza ní institut, 2004. 

#SN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov - "ást 2: Požadavky. Praha: #eský normaliza ní 

institut, 2011. 

#SN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov - "ást 3: Návrhové hodnoty veli$in. Praha: #eský 

normaliza ní institut, 2011. 

#SN 73 0600. Hydroizolace staveb: Povlakové hydroizolace. Praha: #eský normaliza ní 

institut, 2011. 

#SN 73 1901. Navrhování st ech. Praha: #eský normaliza ní institut, 2011. 
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