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Anotace 
 

Předmětem této diplomové práce bylo navrhnout polyfunknční dům. Jelikož se parcela 

nachází blízko centra města Prostějov, bylo mým cílem vytvoření nových prostor pro 

občanskou vybavenost. Rozhodla jsem se pro kavárnu s dětským koutkem, lékařské centrum, 

administrativu a obchodní plochu. Takto vytvořené nové prostory jsou určeny široké 

veřejnosti. Při návrhu novostavby je použito především jednoduchých tvarů a stejné výškové 

úrovně v návaznosti na okolní objeky.  

 

Klíčová slova 

 
Polyfunkční dům, kavárna, lékařské centrum, plochá střecha, pochozí střecha, prosklená 

fasáda, železobetonový skelet 

 

 

 

 

 

 

Annotation 
 

The purpose of this work was to design a multi – functional buliding. My aim was to 

create a new space for civic amenities, because the parcel is located near of the Prostějov 

center. I decided to place there a café with a children's area, medical center, administration 

and shopping area. Newly created areas will be used by the general public. I mainly use 

simple shapes to design the new building. I also took into account the elevation of the 

surrounding objects. 

 

Key words 
 

Multi-functional building, coffee house, medical center, flat roof, walkable roof, glass facade, 

reinforced concrete 
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Seznam použitého značení 
 

ČSN  česká technická norma 

DN   dimenze potrubí 

EPS    expandovaný polystyren 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

NN  nízké napětí 

NP   nadzemní podlaží 

Sb.  sbírky 

B.p.v.   Balt po vyrovnání 

k.ú.  katastrální území 

m n.m.  metrů nad mořem 

tl.  tloušťka 

YTONG   cihlový konstrukční systém pro stavbu  

ŽB  železobeton 
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1. Úvod 
 

Zadáním diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 

k vybranému objektu. Tato práce je zaměřena jen na část budovy z důvodu obsáhlosti celého 

projektu. 

Prvotním podkladem pro vypracování byl předmět Projek I., kde jsem řešila hmotovou 

charakteristiku budovy, její funkci a provozní schéma. V návaznosti na tento návrh následoval 

Projekt II. a jeho hlavní náplň, dále rozpracovat stavebně-technickou část zadaného objektu.  

Tato navrhovaná novostavba je tří-podlažní objekt s plochou střechou a pochozí 

terasou. Horní patro je zmenšeno o polovinu šířky budovy, díky kterému objekt nepůsobí tak 

mohutně. Návrh byl zpracován tak, aby výškově i polohově nevyčníval ze zástavby. 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První – textová řeší návrhy a studie 

z předchozích předmětů, z kterých tato práce vychází a zároveň obsahuje průvodní a souhrnou 

technickou zprávu včetně tepelně technického posouzení obvodových konstrukcí a 

energetický štítek obálky budovy, vyhodnocené dle ČSN 730540-2 (2011). Druhá část – 

výkresová se skládá z výkresů pro stavební část, detailů a výpisů prvků. 
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2. Výchozí údaje 
 

a) Charakteristika a historie města Prostějov 
 

První historická zmínka o vsi Prostějovice je z roku 1141. Do poloviny 13. století se 

vyvinula ve významnou trhovou ves. Tehdy sem byli pozváni němečtí osadníci, kteří v místě 

dnešního nám. T.G.Masaryka založili novou osadu, na niž přešla práva osady původní. Roku 

1390 bylo Prostějovu uděleno díky pánům z Kravař právo výročního trhu, čímž se fakticky 

stal městem. Nedostatečně opevněný Prostějov roku 1431 byl vypálen. Prosperitu městu 

přinesl vznik židovského města a především více než stoletá vláda rodů Pernštejnů, jejichž 

majetkem se město stalo. Byly vybudovány kamenné hradby se čtyřmi branami s baštami. 

Následně pak i renesanční radnice. Během Třicetileté války došlo ke zpustošení města a v 

roce 1697 vypukl požár, kterému padly za oběť radnice, škola i kostel. 

Poté začíná město dostávat barokní ráz. Kolem poloviny 17. století dochází, především 

zásluhou místních Židů, k prudkému rozvoji potravinářského, textilního a oděvního průmyslu, 

v roce 1858 je v Prostějově založena první česká konfekční továrna bratří Mandlů, což 

přilákalo nové obyvatele. V 60. letech 19. století byl Prostějov spojen železnicí s Brnem a 

Olomoucí. 19. a 20. století změnilo tvář města ve stylu historismu a secese. A od 20. a 

především 30. let se dominující výstavbou stává v Prostějově funkcionalismus. [1] 

 

b) Širší vztahy 
 

Poloha parcely ve středu města Prostějov je velmi výhodná. Nejenom kvůli tří 

minutové docházkové vzdálenosti od náměstí T. G. Masaryka, hromadné autobusové dopravě, 

ale i pro dopravu osobní. Kolem centra vede městský dopravní okruh na který se napojují 

všechny hlavní silniční tepny a to ulice Olomoucká, Brněnská a Plumlovská. 

Řešená parcela téměř obdélníkového tvaru se nachází mezi ulicemi Wolkerova, Na 

spojce a Komenského. Tento rovinatý pozemek sousedí se stavbami občanské vybavenosti, 

bytovými domy a také střední školou. Na místě, kde bude situována novostavba se 

momentálně nachází štěrková neudržovaná plocha dočasně sloužící k parkování či občasným 

kulturním událostem. 
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3. Textová část projektové dokumentace 
 

 

A. Průvodní zpráva 
 

1) Identifikační údaje 
 

Název stavby:  Polyfunkční dům 

Místo stavby:     Komenského 23, 796 01, Prostějov 

Parcelní číslo:    1874 

Katastrální území:   Prostějov 

Zadavatel:     Ing. Miloslav Šindel 

Projektant:     Bc. Martina Študentová, student VŠB-TUO, 

Mozartova 3805/6, 796 01, Prostějov 

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace pro realizaci stavby 

Charakteristika stavby:   Novostavba 

Dodavatel stavby:    Bude vybrán v soutěži 

 

a) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, stavebním pozemku a 
majetkoprávních vztazích 

 

Řešený rovinatý pozemek č.1874 je téměř obdélníkového tvaru a má  plochou 1984 m2 

Jeho vlastníkem je Statutární město Prostějov, které parcelu využívá pro svoje vlastní potřeby. 

Momentálně se na ní nachází nezpevněná plocha k parkování. 

 

b) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 

Na pozemku byly provedeny standardní geologické a hydrogeologické průzkumy 

a radonové měření. 

Jelikož se parcela nachází na rohu, napojení na silnice je možné ze dvou stran. Na 

západní straně je to ulice Na Spojce, kde je navrhováno parkoviště s 5 místy a plocha pro 

zásobování kavárny. Ze severu ulice Komenského, odkud bude řešeno připojení všech 

inženýrských sítí. 
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c) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Navrhovaný objekt a jeho projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 

 

d) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Projektová dokumentace je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění všech pozdějších změn a doplňků a dále se všemi 

požadavky Vyhlášky č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Obsah dokumentace splňuje požadavky Vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

e) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 

 

Objekt je v souladu s vydanou Územně plánovací dokumentací města Prostějov, návrh 

respektuje charakter území a jeho architektonický a urbanistický ráz. 

 

f) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území 

 

Stavba a její realizace nemá věcné nebo časové vazby na okolní zástavbu či pozemky. 

 

g) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

Doba výstavby je přesně určena časovým plánem. Termín začátku a konce realizace je 

upřesněn investorem ve smlouvě o dílo. 

 

h) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové, nebytové v m², a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

 

Zastavěná plocha objektu:    577 m2 

Počet nadzemních podlaží:    3 

Podlahová plocha: 

1. NP      509 m² 

2. NP      456 m² 

3. NP      223 m² 
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Celková podlahová plocha objektu:  1188 m2 

Obestavěný prostor objektu:   5606 m3 

Odhadovaná cena:    38 040 000 Kč 

 

Cena je určená odhadem pomocí rozpočtářských tabulek na stránkách 

www.stavebnistandardy.cz a www.uur.cz a jsou zde připočítány zpevněné plochy, přípojky 

technické infrastruktury, průzkumné a projektové práce. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Zhodnocení staveniště 
 

Parcela je rovinatá s nadmořskou výškou 243 m. n. m. Pozemek je neudržovany, 

většinu tvoří udusaná hlína místy zasypána štěrkem. Bude potřeba tento štěrk odstranit a 

připravit prostor pro stavbu. V bezprostředním okolí se nachází 6 budov, na které musíme brát 

zřetel při realizaci, musí být umožněn vstup do objektů bez narušení provozu. 

Zařízení staveniště a jeho výkresy budou upřesněny dodavatelem stavby. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

Objekt je řešený jen jako část celého navrhovaného komplexu z důvodu obsáhlosti 

projektu. 

Třípatrová stavba jednoduchých geometrických tvarů je navržena do proluky a tak 

uzavírá blok. Její tvar je do písmene L.  

Hlavní vstupy do objektu řešené části polyfunkčního domu jsou 2. Jeden, do kavárny, 

je situován na západ a druhý, který pokračuje do vyššich pater, je orientován na sever. 

Vedlejší vchody jsou také 2, jeden na západní straně, sloužící na zásobování, a druhý jako 

vedlejší vstup do kavárny přes terasu. 

Vzhledem k ostatním budovám navrhujeme objekt o stejné výšce, který nám tudíž 

zapadá do zástavby a nevytváří nechtěnou dominantu. Naopak, nejvyšší podlaží je zmenšeno 

z důvodu lepšího pocitu chodce při průdochu ulicí. Nebude mít tak pocit uzavřeného a 

stísněného prostoru, které by 2 vysoké budovy oproti sobě vytvořily. 

 

c) Technické řešení 
 

Návrh konstrukčního řešení vychází z předpokladu, že stavba bude realizována 

odbornou stavební firmou za pomoci běžných prostředků a technologií. 

Nosný systém je monolitický skeletový s průvlaky na železobetonových patkách. 

Obvodové stěny jsou z pórobetonových bloků firmy YTONG s tepelnou izolací. Stropy  nad 
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všemi podlažími jsou řešeny jako monolitická ŽB deska. Konstrukční výška je 3,7 m. Střecha 

nad 2NP tvoří terasu s vnitřním odvodněním, nad 3 NP je střecha nepochozí. 

Detailnější zpráva v kapitole F 1 a). 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu je z ulice Komenského, kde je i jeden z hlavních 

vstupů do budovy. Druhý navrhovaný vstupní prostor je z jednosměrné ulice Na Spojce. 

Technická infrastruktura je řešena přípojkami z již umístěných vedení. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu 
 

Při řešení technické infrastruktury je potřeba brát v potaz, že některé přípojky je nutno 

vést skrze stávající asfaltovou silnici. 

Doprava v klidu, tedy parkování u objektu, je nově řešena 5 místy přímo u stavby. 

Další parkovací plocha je na východní straně od budovy, přístupná z ulice Wolkerova. Řešení 

parkoviště není předmětem diplomové práce. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

Na stavbě nebudou používány žádné nebezpečné nebo toxické materiály ohrožující 

okolí, tudíž stavba nebude mít negativní vliv ani na stav životního prostředí. Během realizace 

může docházet ke zvýšené hlučnosti či prašnosti, která bude eliminovaná kropením 

a použitím specializované mechanizace a techniky. 

Při užívání přechází odpovědnost na majitele budovy. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací 

 

S bezbariérovostí pro osoby se sníženou schopností pohybu je v návrhu počítáno. 

Parkovací plochy jsou umístěny před objektem. U vstupu bude použita na převýšení 150 mm 

betonová rampa s normovým sklonem 1:12 a před vstupními dveřmi je navržena vodorovná 

plocha o velikosti 2000 x 2500 mm. 
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h) Průzkumy a měření 
 

Před započetím inženýrských prací byly provedeny standardní průzkumy a radonové 

měření. Podle výsledků radonového indexu pozemku, zde nebyly zjištěny žádné odchylky, 

byla také navrhnuta hydroizolace. Dále se zaměřily výškové a polohopisné body. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém 

 

Vytyčení stavby bude provedeno na základě Územního plánu města Prostějov, 

katastrální mapy 1:1 000 a podle situačního výkresu. 

Viz výkres C1 – Situace. 

V dokumentaci je použit výškový systém B. p. v. – Balt po vyrovnání, v kterém jsou 

zapsány všechny výškové souřadnice. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

 

SO - 01   Polyfunkční dům – část 1 – řešení diplomové práce 

SO - 02   Polyfunkční dům – část 2 

SO - 03   Vodovodní přípojka 

SO - 04   Přípojka kanalizace 

SO - 05   Přípojka elektro NN 

SO - 06   Přípojka plynu  

SO - 07  Terasa 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Zvýšenou hlučnost a prašnost 

bude eliminovat dodavatel zvolením speciální technologie. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 

Stavební práce při realizaci budou prováděny kvalifikovanými pracovníky pracujícími 

pod dohledem stavbyvedoucího i koordinátora BOZP, který tyto pracovníky poučil 
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o bezpečnosti práce podle Zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajišťují 

bezpečnost a ochranu zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy. 

Staveniště bude zabezpečeno proti nepovolaným osobám oplocením a uzamčeno 

v době, kdy na stavbě nebudou prováděny žádné práce. 

 

2) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Stavba je navržena tak, aby při zatížení objektu při užívání popřípadě neočekávaného 

zatížení nevykazovala nepřípustné deformace, přetvoření či se dokonce zřítila nebo poničila 

instalovanou techniku a zařízení objektu. 

Statický výpočet není součástí řešení diplomové práce. Bude doložen statikem. 

 

3) Požární bezpečnost 
 

Řešení požární bezpečnosti není součástí bakalářské práce. Toto řešení bude 

vypracováno specialistou, který doloží požární dokumentaci s požární zprávou. Dokumentace 

řeší stavbu tak, aby splňovala požadavky dle vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických 

podmínkách PO staveb. 

  U objektu se nachází požární únikové schodiště a uvnitř budou umístěny požární 

hlásiče a hasící přístroje v souladu s požární dokumentací. 

 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Stavba a její realizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jediná úskalí 

jsou dočasně zvýšená hlučnost a prašnost, která dodavatel bude snižovat na minimum. 

S nočním provozem staveniště se nepočítá kvůli nočnímu klidu v okolních obytných 

budovách. 

Objekt je navržen ze zdravotně nezávadných a netoxických materiálů, aby jejich 

případné odstranění a likvidace nezatěžovali životní prostředí. 
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5) Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba neklade speciální požadavky na užívání. Nájemníci se řádně seznámí se 

správnou obsluhou a užíváním zařízení polyfunkčního domu. Objekt je proveden ze zdravotně 

nezávadných materiálů. 

Revizní kontroly měřících přístrojů budou prováděny revizními techniky v četnosti dle 

platného zákona. 

 

6) Ochrana proti hluku 
 

Stavební práce budou prováděny pouze za dne a jejich hlučnost bude omezována 

použitím speciálních technologií a mechanizace. 

Navržený obvodový plášť dostatečně chrání a brání průniku hluku z okolí do objektu.  

 

7) Úspora energie a ochrana tepla 
 

Provedení úspory energie a ochrany tepla je řešeno kontaktním zateplením celého 

objektu, výplní oken z trojskla a minimalizací tepelných mostů. Stavba je navržena tak, aby 

vykazovala spotřebu energie jako co nejmenší. 

 

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 
 

V samotném polyfunknčím domu je bezbariérový výtah a ve dvou patrech i 

bezbariérové hygienické zařízení pro návštěvníky. Všechny veřejné prostory jsou řešeny 

bezprahově. 

 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

Ochrana objektu před hlučností je minimalizována stavebním řešením a umístěním 

stavby. Pozemek se nenachází v blízkosti rušné ulice. Jelikož radonový index pozemku není 

zvýšený oproti normálu, bude navržená hydroizolace plně vyhovovat i požadavkům na izolaci 

proti radonu. 
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10) Ochrana obyvatelstva 
 

Na ochranu obyvatelstva se nevztahují speciální požadavky. Při stavbě bude staveniště 

oploceno.  

Projektové dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

 

11) Inženýrské stavby 
 

a) Vodovodní přípojka 
 

Napojení na stávající vodovod DN 100 v ulici Komenského je vodovodní přípojkou 

DN 50. 

 

b) Kanalizační přípojka 
 

Kanalizace je řešena přípojkou DN 250 na stávající DN 300. 

 

c) Dešťová kanalizace  
 

Dešťová kanalizace je navržena jako vnitřní s dvěma svody. Z terasy a ostatních ploch 

se svádí voda vnějším systémem žlabů. 

 

d) Přípojka NN 
 

Připojení na NN je na stávající vedení. 

 

e) Plynovod 
 

Plynovod je napojen na stávající podzemní vedení plynu DN 110. 

 

f) Řešení dopravy 
 

Příjezd k polyfunkčnímu domu je navržen nově z jednosměrné ulice Na Spojce, kde se 

nachází 5 parkovacích míst a také místo pro zásobování. Klidová doprava není součíástí 

řešení diplomové práce. 



Diplomová práce 

23 

g) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 

Rostlé stromy a zatravněná plocha v místě navrhované budovy nejsou. Kolem objektu 

jsou řešeny nové zpevněné plochy - betonová dlažba. Ostatní prostory parcely budou 

zatravněny. 

 

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 

V objektu se tyto zařízení nenachází. 
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C. Situace stavby 
 

1) Situace  
 

Situace viz. Výkres C1. 

 

 

D. Dokladová část 
 

1) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování projektové dokumentace  
 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

 

2) Průkaz energetické náročnosti budovy  
 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

 

 

E. Zásady organizace výstavby 
 

Není předmětem řešení diplomové práce. 
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F. Dokumentace stavby 
 

1) Architektonické a stavební řešení 
 

a) Technická zpráva 

 

a. Účel objektu 

 

Objekt je navrhnut za účelem vytvoření nových prostor pro lékařské centrum. 

Sdružovalo by odborníky s praxí, kteří mají soukromé ordinace v okolí. Také je zde 

projektována kavárnu s prostorem pro děti a rodiče z důvodu úplné absence těchto prostor 

v centru města. Ve 3 NP je řešena administrativa typu open-space. V neřešené části 

diplomové práce se nachází obchodní plochy a polyfunknční dům ve vyšších patrech účelově 

dále navazuje na navrhovanou první část. 

 

b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Polyfunkčnho dům je navrhnut do tvaru písmene L, který tak doplňuje a utváří ucelený 

blok. Stavba je navrhnuta jako tří-patrová, kde v 1 NP je řešený průchod z důvodu již 

zavedených chodeckých návyků. Celý projekt je rozdělen díky obsáhlosti na řešenou a 

neřešenou část. Obě části jsou pak obdélníkového půdorsu. 

Výškově je objekt srovnatelný s okolními budovami, jen 3 NP je hmotově odlišené o 

polovinu šířky budovy. Tohle uspořádání dalo vzniknout terase. 

Stavba je jednoduchý kvádr. Plochá střecha se shoduje s většinou střech staveb 

občanské vybavenosti v okolí. Z důvodu prostupu světla a také z důvodu estetického jsou 

navženy velké prosklené plochy. V prostorech 2NP jsou ovšem tyto plochy zmenšeny kvůli 

větší intimitě prostředí. 

V 1. NP se nachází kavárna s plochou pro děti a rodiče, zázemí kavárny, skladové 

prostory a prostory pro zaměstnance. 2 NP je navrženo jako lékařské centrum, jsou zde tedy 

ordinace, rentgen, hygienické zázemí a prostory pro zamětnance. V objemově menším 3 NP 
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mužeme najit administrativní část budovy, nachází se zde 4 kanceláře, prostory pro 

zaměstance a návštěvy a hygienické zázemí. 

 

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

 

Zastavěná plocha objektu:      577 m2 

Počet nadzemních podlaží:      3 

Podlahová plocha: 

1. NP           509 m² 

2. NP           456 m² 

3. NP           223 m² 

Celková podlahová plocha objektu:   1188 m2 

Obestavěný prostor objektu:     5606 m3 

 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

• Zemní práce 

 

Jelikož se na pozemku nachází nasypaný štěrk v místech kudy projíží auta, musí se 

provést jeho odsranění, sejmutí ornice a terénní úpravy. Následně se takto sejmutý štěrk i 

ornice uskladní na určené ploše v rámci staveniště. Rýhy na betonáž základů budou 

prováděny pomocí těžké techniky. 

 

• Základové konstrukce 

 

Základy jsou tvořeny stupňovými (odskočenými) patky ze železobetonu C 20/25 o 3 

různých velikostech. Uložení je na 50 mm betonovém podkladu z důvodu ochrany ŽB. Pro 

jejich ztužení po obvodu a také jako podklad pro zdi tloušťky 300 mm jsou navrhnuty pásy ze 

ztraceného bednění. Hloubka patek je -1.450 oproti podlahové ploše 1. NP. Pro vytvoření ŽB 

základů se od hloubky větší než 1,3 m se počítá s manipulačním prostorem 500 - 600 mm 

okolo, který se poté zasype štěrkem. 
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• Svislé konstrukce 

 

Nosný systém je železobetonový skeletový s průvlaky. Obvodové stěny a vniřrní stěny 

tl. 300 mm jsou řešeny jako výplňové zdivo z pórobetonových bloků P2 – 400 firmy 

YTONG. Vnitřní příčky tl. 125 mm P2 - 500 a příčky výšky 2500 mm a tl. 100 mm P2-500 

jsou taktéž od firmy YTONG. Ve 2 NP jsou z důvodu akustického navrženy sádrokaronové 

příčky tl. 100 mm W 152 DIAMANT firmy Knauf. U rentgenu je sádrokartonová příčka ještě 

obložena obkladem proti rentgenovému záření SAFEBOARD 1.0 firmy Knauf. 

Železobetonové průvlaky jsou z betonu C 25/30 s ocelovou výztuží R10 505. 

 

• Vodorovné konstrukce 

 

Strop nad všemi podlažími je řešen jako křížem vyztužená monolitická ŽB deska. 

Prostupy jsou značeny ve výkresech stropů - F6, F7 a F8. Překlady jsou provedeny většinou 

z prefabrikovaných překladů YTONG nebo z ocelových prutů – viz. Výpisy prvků - 

specifikace překladů. 

 

• Podlahové konstrukce 

 

Typy podlah se liší dle jednotlivých funkcí místností. V objektu se nachází keramická 

dlažba jak pro společné prostory, tak i pro hygienické zázemí. V ostatních částech je pak 

navrhována podlaha vynilová, mimo dětského koutku, kde je vložený koberec a místnosti, kde 

je umístěn rentgen. Tam je podlaha speciání, vhodná do těchto typů místností. 

Pro exteriérové zpevněné plochy pak byla navržena betonová dlažba. 

 

P1  Skladba podlahy ve společných prostorách - 1. NP 

 

- cementová spárovací hmota SIKA CERAM-520TG 

- keramická dlaždice RAKO 300x300 mm, tm. hnědá, tl. 10 mm 

- pružný lepící tmel SIKA CERAM-203, tl. 2 mm 

- sádrovláknitá deska Fermacell (2E11), tl. 2x10 mm 

- ISOVER EPS 200S, tl. 100 mm 

- vyrovnávací podsyp Fermacell, tl. 60 mm 

- hydroizolační fólie SIKAPLAN  WT 1200-20C, tl. 2 mm 
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P2 Skladba podlahy v dětském koutku v 1. NP 

 

- koberec BRENO SIERRA 24, tl. 9 mm 

- lepidlo SIKA BOND CARPET-1, tl. 1 mm 

- sádrovláknitá deska Fermacell (2E11), tl. 2x10 mm 

- ISOVER EPS 200S, tl. 100 mm 

- vyrovnávací podsyp Fermacell, tl. 60 mm 

- hydroizolační fólie SIKAPLAN  WT 1200-20C, tl. 2 mm 

 

 

P3 Skladba podlahy v ostatních místnostech v 1. NP 

 

- vynilová podlaha Tarkett, tl. 2 mm 

- lepidlo SIKA BOND VYNIL-1, tl. 1 mm 

- sádrovláknitá deska Fermacell (2e11), tl. 2x10 mm 

- ISOVER EPS 200S, TL. 100 mm 

- vyrovnávací podsyp Fermacell, tl. 60 mm 

- hydroizolační fólie SIKAPLAN  WT 1200-20C, tl. 2 mm 

 

  

 

P4 Skladba podlahy ve prostorách rentgenu ve 2. NP 

 

- vynilová podlaha Tarkett, tl. 2 mm 

- lepidlo SIKA BOND VYNIL-1, tl. 1 mm 

- měděné pásky + vodivé leidlo LOCTITE 3888, tl. 1 mm 

- sádrovláknitá deska Fermacell (2e11), tl. 2x10 mm 

- ISOVER EPS 200S, TL. 120 mm 

  

 

P7 Skladba podlahy v exteriéru – venkovní dlažba 

 

- betonová dlažba 300x300 mm, šedá, tl. 50 mm 

- první přilehlá dlažba kladena do betonu/ 
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   ložní vrstva - drcené kamenivo frakce 4-8, tl. 50 mm 

- drcené kamenivo frakce 8-16, tl. 150 mm 

 

• Schodiště 

 

Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové 3 ramenné se 2 podestami. 

Šířka schodišťového ramene je 1 200 mm. Po stranách vně schod. prostoru jsou ve výšce 

1 000 mm madla, uvnitř je v téže výšce řešeno také madlo, které je připevněné na skleněnou 

konstrukci kolem výtahu. U objektu se nachází únikové ocelové schodiště, které ovšem není 

součástí řešení diplomové práce. 

 

P5  Skladba podlahy na schodišti 

 

- cementová spárovací hmota SIKA CERAM-520TG 

- keramická schodištová dlaždice RAKO 300x150 mm, tm. hnědá, tl. 10 mm 

- pružný lepící tmel SIKA CERAM-203, tl. 2 mm 

 

• Výtah 

 

Výtah je navrhnutý jako bezbariérový a bezstrojovovnový - OTIS – GEN2 PREMIER 

R1 PRIMA S, nosnost 1800 kg, počet osob: 10, rozměry (šířka x hloubka) = 1350 x 1400 mm 

 

• Střešní konstrukce a střešní plášť 

 

Střešní konstrukce leží na monolitickém ŽB stropu. Nad 2 NP je místo střechy pochozí 

terasa. Její odvodnění je řešeno odtokovým žlabem, který ústí do vnitřních vpustí. Nad 3 NP 

je plochá střecha se dvěma vpustmi. Viz výkres F9 – střecha. 

 

SP1 Skladba střešního pláště 

 

- hydroizolační fólie DEKPLAN 76, tl. 1,8 mm 

- separační textilie FILTEK 300 

- tepelná izolace EPS 100 S, tl. 80 mm 

- tepelná izolace - spádové klíny EPS 100 S, tl. 80-330 mm 
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- parotěsná vrstva - GLASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm 

- penetrační emulze DEKPRIMER 

 

 

SP2 Skladba zastřešení – konzola 

 

- hydroizolační fólie DEKPLAN 76, tl. 1,8 mm 

- separační textilie FILTEK 300 

- tepelná izolace EPS 100 S, tl. 80-160 mm 

- parotěsná vrstva - GLASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm 

- penetrační emulze DEKPRIMER 

 

 

SP3 Skladba pochozí střechy - terasa 

 

- betonové velkoformátové dlaždice, tl. 20 mm 

- SCHULTER-TROBA-STELZ-DR - fixační kroužek pro tenkovrstvou maltu, 

tl. 2 mm 

- drenážní rohož SCHULTER-TROBA-PLUS 8G, tl. 8 mm 

- hydroizolační střešní fólie SARNAFIL G410-18 EL FELT, tl. 2x1,8 mm 

- tepelná izolace ISOVER S, tl. 190 mm 

- tepelná izolace - spádové klíny ISOVER 60-180 mm 

- parozábrana GLASTEK 40 special mineral, tl. 4 mm 

 

• Výplně otvorů    

 

Okna v řešeném objektu budou hliníková, otevíravá dovnitř a sklápěcí. Samostatné 

vchodové dveře, které nejsou součástí prosklené fasády jsou hliníkové se skleněnou výplní. 

Vnitřní interiérové dveře jsou z dřevěné dýhy v požadovaném odstínu.Všechny výplně otvorů 

v obvodovém plášti jsou od firmy ALUPROF, interiérové pak od firmy SAPELI. 

Prosklená fasáda je řešena na míru taktéž od firmy ALUPROF. Tato fasáda je tvořena 

pevně zasklenými nebo i otevíravými skleněnými tabulemi s hliníkovým rámem s nosnými 

sloupky.  

Výplně otvorů jsou specifikovány ve výpisu prvků. 



Diplomová práce 

31 

• Obvodový fasádní plášť    

 

Obvodový plášť je z pórobetonových bloků YTONG P2 – 400. Jedna stěna v každém 

nadzemním podlaží je tvořena železobetonem ze statických důvodů. Většina fasády je tvořena 

skladbou s cemento-třískovými deskami CETRIS – LASUR v tloušťce 10 mm a 

provětrávanou mezerou tl. 25 mm. Ve 3. NP je použit kontaktní zateplovací systémem 

STOMIX THERM ALFA.  

 

 

OP1    OP2   Skladba obvodového pláště – CETRIS  

 

- CETRIS deska LASUR, tl. 10 mm 

- provětrávaná vzduchová mezera, tl. 25 mm 

- tepelná izolace ISOVER FASSIL, tl. 150 mm 

- lepící hmota ALFAFIX S1 

- penetrační nátěr - penetrační lak EH 

- zdivo YTONG P2-400, tl. 300 mm / železobeton, tl. 300 mm 

- vnitřní omítka BAUMIT MPI 20, tl. 10 mm 

 

OP3 Skladba obvodového pláště 

 

- vnější omítka BAUMIT jádrová, tl. 2 mm 

- skleněná síťovina 

- stěrková hmota ALFAFIX S1 

- tepelná izolace ISOVER FASSIL, tl. 150 mm 

- lepící hmota ALFAFIX S1 

- penetrační nátěr - penetrační lak EH 

- zdivo YTONG P2-400, tl. 300 mm 

- vnitřní omítka BAUMIT MPI 20, tl. 10 mm 

 

Skladba systému STOMIX THERM ALFA: 

 

- penetrační nátěr – penetrační lak EH 

- lepící hmota ALFAFIX S1 
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- izolace EPS 70 F, tl. 100 mm 

- stěrková hmota ALFAFIX S1 

- skleněná síťovina 

-penetrační nátěr – penetrační lak EH 

- vnější omítka BAUMIT jádrová 

 

• Hydroizolace    

 

Hladina podzemní vody je známá z hydrogeologického průzkumu. Stavba bude 

chráněna proti zemní vlhkosti vodorovnou a svislou hydroizolací SIKAPLAN WT 1200-20C. 

 

• Povrchové úpravy    

    

Vnější omítka je BAUMIT jádrová v šedé barvě. Vnitřní omítky budou omítky BAUMIT 

MPI 20, tl. 10 mm . Prostory hygienického zázemí budou opatřeny nejen těmito omítkami, ale 

navíc obloženy keramickým obkladem RAKO do výšky 2200 mm. Typ a odstín obkladu bude 

upřesněn investorem. 

 

• Klempířské konstrukce    

 

Klempířské výrobky – žlabový systém, oplechování atiky včetně doplňků je navrhováno 

systémem firmy RHEINZINK – titanzinkový systém.  

Bližší popis a specifikace viz. Výpis klempířských výrobků. 

 

• Venkovní zpevněné plochy    

 

Kolem objektu jsou navrženy nové zpevněné plochy - betonová dlažba.  

 

e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Provedení úspory energie a ochrany tepla je řešeno kontaktním zateplením celého 

objektu, výplní oken z trojskla a minimalizací tepelných mostů. Stavba je navržena tak, aby 

vykazovala spotřebu energie jako co nejmenší. 
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f. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického 

a hydrogeologického průzkumu 

 

Základy jsou tvořeny základovými patky s pásy. Z inženýrskogeologického 

a hydrogeologického průzkumu nevyplynulo žádné nestandardní řešení založení. 

Hydroizolace plní i funkci izolace protiradonové. 

 

g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních vlivů 

 

Na stavbě nebudou používány žádné nebezpečné nebo toxické materiály ohrožující 

okolí, tudíž stavba nebude mít negativní vliv ani na stav životního prostředí. Během realizace 

může docházet ke zvýšené hlučnosti či prašnosti, která bude eliminovaná kropením 

a použitím specializované mechanizace a techniky. 

 

h. Dopravní řešení 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu je nyní z ulice Komenského. Nově navrhovaný 

vjezd na parkoviště přímo u budovy je z ulice Na spojce, která je jednosměrnou komunikací. 

Parkovací plocha určená pro zákazníky, zaměstatnace a návštěvníky lékařského centra je 

přístupná z ulice Wolkerova 

 

i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

Hydrogeologickým a geologickým průzkumem bylo zjištěno, že radonové riziko je nízké. 

Na ochranu proti němu tedy postačí hydroizolace, která bude plnit funkci i izolace protiradonové. 

 

j. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Obecné požadavky na výstavbu jsou ve všech směrech dodrženy. 
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b) Výkresová část 
 

Výkresová část viz. Příloha č. 4 

 

C1 Koordinační situace  

F1 Základy  

F2 Půdorys 1.NP  

F3 Půdorys 2.NP 

F4 Půdorys 3.NP 

F5 Řez A-A´ 

F6 Strop nad 1.NP 

F7 Strop nad 2.NP 

F8 Strop nad 3.NP 

F9 Střecha  

F10 Pohledy 

D1 Stavební detail – uložení vstupních dveří 

D2 Stavební detail – nadpraží, atika  

D3 Stavební detail – uložení dveří - terasa 

D4 Stavební detail – dilatace 

 
1. Stavebně konstrukční část  

 
Není součástí řešení diplomové práce.  

 
2. Požárně bezpečnostní řešení  

 
Není součástí řešení diplomové práce.  

 
3. Technika prostředí staveb  

 

Není součástí řešení diplomové práce. 
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4. Závěr 
 

Ve své diplomové práci jsem navrhla polyfunkční objekt až do stádia projektové 

dokumentace pro realizaci stavby dle předepsané vyhlášky 499/2006 Sb. Mým cílem bylo vyřešit 

hmotové, prostorové a dispoziční řešení přijatelné jak pro budoucí nájemníky, tak i pro nezávislé 

pozorovatele. Objekt akceptuje urbanistický ráz okolí, proto svým charakterem nenarušuje okolní 

prostředí. Hmota stavby působí jednoduše, lehce a svěže.  
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OBVODOVÝ PLÁŠŤ – YTONG      OBVODOVÝ PLÁŠŤ – ŽB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHLADHA NA ZEMINĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ           TERASA 
  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášt - YTONG 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 20  0,010       0,350  10,0 
   2  Ytong P2-400  0,300       0,108  7,0 
   3  StomixAlfaFIX A  0,002       0,670  910,0 
   4  IsoverFassil 0,150       0,039  1,4 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 
 

 





 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název konstrukce:   Obvodový plášt - ŽB 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit MPI 20  0,010       0,350  10,0 
   2  Železobeton 1  0,300       1,430  23,0 
   3  StomixAlfaFIX A  0,002       0,670  910,0 
   4  IsoverFassil 0,150       0,039  1,4 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemině 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  Sika ceram-203  0,002       0,760  85,0 
   3  Fermacell 0,020       0,320  13,0 
   4  Isover EPS 200 S Stabil (1)  0,100       0,032  30,0 
   5  podsyp Fermacell 0,060       0,092  9,0 
   6  Sikaplan WT 1200-20C 0,002       0,170  100000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,627 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,940 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,17 C 
  dT10 <dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 1  0,200       0,230  17,0 
   2  Glastek 40 special mineral  0,004      0,170  500000,0 
   3  Isover EPS 100 S Stabil (1)  0,160       0,037  30,0 
   4  Filtek 300  0,003       0,210  18570,0 
   5  Dekplan 76 0,0018       0,150  15000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,753 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,192 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0161 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0232 kg/m2,rok 
 

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

 



 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název konstrukce:   Terasa 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 1  0,200       1,230  17,0 
   2  Glastek 40 special mineral 0,004       0,170  500000,0 
   3  Isover Orsil S  0,160       0,043  1,5 
   4  Sarnafil G410-18 EL  0,004       0,210  50000,0 
   5  Drenážní rohož Schulter  0,008       0,034  30,0 
   6  Cementová malta  0,002       1,230  17,0 
   7  Betonové dlaždice 0,020       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,753 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,132 kg/m2,rok 
  (materiál: SiplastTeranap JS). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0159 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0201 kg/m2,rok 
 

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

  



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Řez sloupem 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,979 
  

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

 f,Rsi>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 

  



POLE  TEPLOT 

  



ULOŽENÍ  VSTUPNÍCH  DVEŘÍ 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název úlohy:   Uložení vstupních dveří 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,991 
  

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

 f,Rsi>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 

 

  



POLE  TEPLOT  



ULOŽENÍ  DVEŘÍ  TERASA 

  



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název úlohy:   Uložení dveří - terasa 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,978 
  

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

 f,Rsi>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 

  



POLE  TEPLOT 

  



NADPRAŽÍ, ATIKA 

  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Nadpraží, atika 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,982 
  

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

 f,Rsi>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 

  



 POLE  TEPLOT 
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Energetický štítek obálky budovy 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Polyfunkční dům 

Komenského 23, 796 01, Prostějov 

Prostějov, č.kat. 1874 

      

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

      

      

      /       

Charakteristika budovy  

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

5 606,0 m
3
 

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

2 070,0 m
2
 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,37 m
2
/m
3
 

Typ budovy ostatní 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θθθθim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θθθθe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce  Plocha 
 
 
 
Ai 
[m
2
] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m

2
·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 
součinitel 

prostupu tepla 
UN (Urec) 
[W/(m

2
·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  
 
bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 

Obvodová stěna 582,9  0,15  0,30  (     )  1,00  87,4 

Střecha 516,0  0,21  0,24  (     )  1,00  108,4 

Podlaha 528,0  0,25  0,45   (     )  0,66  87,1 

Okna 433,0  0,70  1,50   (     )  1,00  303,1 

Dveře 10,1 1,00  1,70   (     )  1,00  10,1 

Tepelné vazby                      (     )         207,0 

                           (     )               

                           (     )               

                           (     )               

                          (     )               

                         (     )               

                         (     )               

                         (     )               

                         (     )               

                         (     )               

(pokračování) 



 
(pokračování) 
 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

Celkem 2 070,0    803,1 

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



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 803,1 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2
·K) 0,39 

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

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

W/(m
2
·K) 0,56 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m
2
·K) 0,42 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m
2
·K) 0,56 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka  Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m
2
·K) 0,28 

B – C 0,75·Uem,N W/(m
2
·K) 0,42 

C – D Uem,N W/(m
2
·K) 0,56 

D – E 1,5·Uem,N W/(m
2
·K) 0,84 

E – F 2,0·Uem,N W/(m
2
·K) 1,12 

F – G 2,5·Uem,N W/(m
2
·K) 1,40 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:    30. 11. 2013 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:    Bc. Martin Študentová 

IČ:           

Zpracoval:        

 
 
 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

  
 

 

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

 
 



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
(Typ budovy, místní označení) 
 

(Adresa budovy) 
Hodnocení obálky 

 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 1 405,0 m2 stávající doporučení 

  Cl 
 
 
 

0,5 
 
 

0,75 
 
 

1,0 
 
 

1,5 
 
 

2,0 
 
 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimořádně nehospodárná 

 
 
 

      
 
 
    0,70 
 
 
      
 
 
      
 
 

      
 
 
      
 
 
      
 

 
 
 

      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 

      
 
 
      
 
 
      
 

KLASIFIKACE 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,39       

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,56 0,56 

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 

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

Uem 0,28 0,42 0,56 0,84 1,12 1,40 

Platnost štítku do:       Datum vystavení štítku: 30. 11. 2013 

Štítek vypracoval(a): Bc. Martina Študentová 
 
student 

 

A 

B 

C 

D 
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F 
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