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1. ÚVOD  

 

 Diplomová práce eší revitalizaci pavilonu A objektu ZŠ Hornické v Hlu ín . Objekt 

základní školy se nachází severozápadn  od m sta Hlu ín, na ulici Hornická, východn  od 

silnice I. t ídy na Darkovi ky na sídlišti OKD. P vodní objekt byl postaven 

v sedmdesátých letech minulého století a byl uveden do provozu v roce 1965 a 1966. 

Objekt ZŠ je pavilónového typu se stávající ze šesti u ebních a ú elových pavilón  

navzájem propojených spojovací chodbou. V p ípad  ešení diplomové práce bude 

zpracován pavilon A v rozsahu projektové dokumentace pro provád ní stavby. Pavilon je 

dvoupodlažní, nepodsklepený s rovnou st echou. Konstruk ní skelet je montovaný 

z cihloblok  a plynosilikát .  

 

 Konstruk ní systém ešeného objektu nevyhovuje sou astným požadavk m na 

výstavbu, jak z hlediska technického tak energetického. Diplomová práce se proto zam ila 

na zlepšení tepeln  technických vlastností ochlazovaných konstrukcí a snížení energetické 

náro nosti ešeného pavilonu.  

 

 Revitalizací byla navržena následující opat ení: 

- zateplení obvodového plášt  pavilonu A 

- vým na otvorových výplní v obvodovém plášti ešeného pavilonu 

- zateplení st ešní konstrukce 

 

 P i vým n  otvorových výplní došlo ke zv tšení tlouš ky ost ní, což nám mohlo 

negativn  ovlivnit sv telné pom ry v u ebnách i kabinetech. V tomto d sledku byl 

proveden posudek na posouzení denního osv tlení v u ebnách a kabinetech. Posudek byl 

zpracován pro varianty p ed zateplením a po zateplení. Výsledky byly zapracovány do 

tabulek pro názornou ukázku ovlivn ní navrhovaného opat ení. 

 

Diplomová práce eší s ohledem na snížení energetické náro nosti návrh 

vzduchotechnické jednotky s užitím rekupera ního vým níku tepla. Rekupera ní vým ník 

využívá odpadního tepla k dalšímu zp tnému využívání.  

 

 



2

2. PR VODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

Investor  : M sto Hlu ín 

    Mírové nám stí 24/23 

    748 01, Hlu ín 

 
 

Akce : Revitalizace základní školy 

 
 

Stupe   :  Dokumentace pro provád ní stavby  

 

Vypracoval         :    Bc. Petra Gu ková 
Zakázkové íslo : 1/2013 

íslo p ílohy  : 1/2013-B 
Datum   : 11/2013                                                     



3

2.1. Architektonicko-stavební ešení 
2.1.1.Údaje o stavb  

2.1.1.1. Název stavby 
2.1.1.2. Místo stavby 

2.1.2.Údaje o stavebníkovi 
2.1.2.a. Název stavby 

2.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
2.2. Seznam vstupních podklad  

2.2.a. Základní informace o rozhodnutí nebo opat eních, na jejichž základ  byla stavba 
povolena 

2.2.b. Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základ  
byla zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby 

2.2.c. Další podklady 
2.3. Údaje o území 

2.3.a. Rozsah ešeného území 
2.3.b. Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území a podobn ) 
2.3.c. Údaje o odtokových pom rech 
2.3.d. Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas 
2.3.e. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad  s regula ním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v p ípad  
stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územn  plánovací dokumentací 

2.3.f. Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 
2.3.g. Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  
2.3.h. Seznam výjimek a úlevových ešení 
2.3.i. Seznam souvisejících a podmi ujících investic 
2.3.j. Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby 

2.4. Údaje o stavb  
2.4.a. Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 
2.4.b. Ú el užívání stavby 
2.4.c. Trvalá nebo do asná stavba 
2.4.d. Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka apod) 
2.4.e. Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání stavby. 
2.4.f. Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis  
2.4.g. Seznam výjimek a úlevových ešení 
2.4.h. Návrhová kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, po et 

funk ních jednotek a jejich velikost, po et uživatel /pracovník )  
2.4.i. Základní bilance stavby (pot eba a spot eba médií a hmot, hospoda ení s deš ovou 

vodou, celková produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické 
náro nosti budov apod.) 

2.4.j. Základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy) 
2.4.k. Orienta ní náklady na stavbu 

2.5. len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 
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2.1. Architektonicko-stavební ešení 

 

2.1.1. Údaje o stavb  

 

2.1.1.1. Název stavby 

 

Revitalizace základní školy 

 

2.1.1.2. Místo stavby 

 

Adresa:   ZŠ Hornická 

Hornická 7 

748 01, Hlu ín 

Katastrální území:  Hlu ín 639711 

Kraj:   Moravskoslezský 

Katastrální ú ad:  Opava 

Parcelní íslo:  2088/19, 2088/20, 2088/21/, 2088/22, 2088/23, 

2088/24, 2088/48 

 

2.1.2. Údaje o stavebníkovi 

 

2.1.2.a. Název stavby 

 

M sto Hlu ín 

Mírové nám stí 24/23 

748 01, Hlu ín 

I  00300063 

 

2.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Bc. Petra Gu ková 

Balbínova 530 

725 29, Ostrava – Pet kovice 
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2.2. Seznam vstupních podklad  
 

2.2.a. Základní informace o rozhodnutí nebo opat eních, na jejichž základ  byla 

stavba povolena 

 

Stavba je provád na na základ  požadavku investora a na základ  zlepšení standard  

pro užívání osob školního v ku. 

 

2.2.b.Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základ  byla zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby 

 

Dokumentace byla zpracována na základ  požadavk  investora a na základ  sch zek 

s investorem stavby a podn t  vznesených na jednáních. 

 

2.2.c. Další podklady 

 

Podkladem bylo zam ení na míst  stavby.  

P vodní neúplná dokumentace stavby. 

Fotodokumentace stavby. 

 

2.3. Údaje o území 
 

2.3.a. Rozsah ešeného území 

 

Rekonstrukce je navrhovaná ve stávajícím objektu základní školy Hornické. 

Rekonstrukcí je ešena ást ozna ena jako pavilon "A" a jeho okolí na ulici Hornická. 

Akce se bude provád t pouze na pozemcích investora. 

 

2.3.b. Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková 

rezervace, památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území a 

podobn ) 

 

Rekonstrukce je provád na na stávajícím objektu pavilonu "A" a pouze uvnit  objektu 

a na fasád  objektu, z tohoto d vodu bod není dále ešen. 
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2.3.c. Údaje o odtokových pom rech 

 

Jedná se o rekonstrukci vnit ní ásti objektu pavilonu "A", z tohoto d vodu není bod 

dále ešen. Odtokové pom ry budou zachovány jako stávající. 

 

2.3.d.Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán 

územní souhlas 

 

Jedná se o rekonstrukci vnit ní dispozice objektu, kde nedochází k zásahu do 

vnit ní dispozice objektu a do zásahu nosných konstrukcí, z tohoto hlediska není nutné 

tento bod dále ešit. 

 

2.3.e. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad  s 

regula ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 

povolením stavby a v p ípad  stavebních úprav podmi ujících zm nu v 

užívání stavby údaje o jejím souladu s územn  plánovací dokumentací 

 

Jedná se o rekonstrukci vnit ní ásti objektu a jeho blízkosti za ú elem zvýšení 

komfortu pro uživatele stavby, nedojde ke zm n  užívání.  

 

2.3.f. Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

 

Jedná se o vnit ní rekonstrukci a blízkého okolí pavilonu "A", dojde k rekonstrukci 

okapových chodník  a asfaltového chodníku v prostoru p ed objektem. Objektová a 

materiálová soustava bude zachována jako stávající. 

2.3.g.Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  

 

Jedná se o vnit ní rekonstrukci. Nejsou navýšeny požadavky na navýšení kapacit 

energií, požadavky orgán  nejsou stanoveny.  
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2.3.h.Seznam výjimek a úlevových ešení 

 

V dokumentaci nejsou výjimky a úlevové ešení. 

 

2.3.i. Seznam souvisejících a podmi ujících investic 

 

Stavbou nevzniknou související a podmi ující investice. 

 

2.3.j. Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby 

 

Stavbou bude dot eny parcely . 2088/19, 2088/20, 2088/21/, 2088/22, 2088/23, 

2088/24, 2088/48 v k.ú. Hlu ín, které jsou ve vlastnictví investora. 

 

2.4. Údaje o stavb  

 

2.4.a. Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

 

Jedná se o zm nu dokon ené stavby. 

 

2.4.b. Ú el užívání stavby 

 

Ú el užívání stavby bude zachován. Prostory budou i nadále využívány jako prostory 

pro stávající školu a její uživatele. 

 

2.4.c. Trvalá nebo do asná stavba 

 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

2.4.d.Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka 

apod) 

 

Stavba nespadá pod ochranu podle jiných právních p edpis . 
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2.4.e. Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných 

technických požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání stavby. 

 

Rekonstrukce je navržena dle platných norem, vyhlášek a zákon .  

 

2.4.f. Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z 

jiných právních p edpis  

 

Požadavky zvláštních orgán  nebyly dány. 

 

2.4.g. Seznam výjimek a úlevových ešení 

 

V dokumentaci nejsou výjimky a úlevové ešení. 

 

2.4.h. Návrhová kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná 

plocha, po et funk ních jednotek a jejich velikost, po et 

uživatel /pracovník )  

 

Zastav ná plocha objektu nebude dot ena stavebními úpravami v prostoru objektu. 

Obestav ný prostor objektu nebude dot en stavebními úpravami v prostoru objektu. 

Užitná plocha objektu nebude dot ena stavebními úpravami v prostoru objektu. 

Stavebními úpravami dojde pouze ke zvýšení standartu uživatel  školy. 

 

2.4.i. Základní bilance stavby (pot eba a spot eba médií a hmot, hospoda ení s 

deš ovou vodou, celková produkované množství a druhy odpad  a emisí, 

t ída energetické náro nosti budov apod.) 

 

Bilance stavby budou zachovány jako stávající p ed rekonstrukcí. 

 

2.4.j. Základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní 

na etapy) 
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 Stavba bude realizována ve vnit ních prostorách objektu a na fasád . 

P edpokládaná délka rekonstrukce je stanovena na 4 m síce. Stavba nebude dále d lena na 

jednotlivé ásti. 

 

2.4.k. Orienta ní náklady na stavbu 

 

8500 000,- K  

 

2.5. len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

 

 Stavba není len na na objekty, technické a technologické za ízení. 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

Investor  : M sto Hlu ín 

    Mírové nám stí 24/23 

    748 01, Hlu ín 

 
 

Akce : Revitalizace základní školy 

 
 

Stupe   :  Dokumentace pro provád ní stavby  

 

Vypracoval         :    Bc. Petra Gu ková 
Zakázkové íslo : 1/2013 

íslo p ílohy  : 1/2013-B 
Datum   : 11/2013                                                      
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3.a. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

3.b. Požadavky na zpracování plánu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi 

3.c. Podmínky realizace prací, budou-li provád ny v ochranných nebo bezpe nostních  

3.d. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveništ  a provád ní prací na n m,  

3.e. Ochrana životního prost edí p i výstavb  
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3.a. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

 

Požadavek na zpracování dodavatelské dokumentace stavby není dán. Bude pouze 

zpracován zp sob organizace výstavby a také plán bezpe nosti práce na staveništi. Tyto 

ásti budou dodány vybraným uchaze em, který bude dán dle výb rového ízení. 

 

3.b. Požadavky na zpracování plánu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na 

staveništi 

 

Stavebník zpracuje plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi dle 

použitých technologií stavby, které budou využívány p i realizaci stavby. 

 

3.c. Podmínky realizace prací, budou-li provád ny v ochranných nebo 

bezpe nostních pásmech jiných staveb 

 

Stavba se realizuje ve stávajícím objektu investora. Podmínky na realizaci z d vod  

zasažení do ochranných a bezpe nostních pásem nejsou. 

 

3.d. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveništ  a provád ní prací na 

n m, vyplívající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveništ  nebo 

požadavk  stavebníka na provád ní stavby apod. 

 

Stavba bude realizována ve vnit ních prostorách objektu a na fasád  objektu. 

P edpokládaná délka rekonstrukce je stanovena na 4 m síce. Stavba bude provád na v 

jedné samostatné fázi. 

 

3.e. Ochrana životního prost edí p i výstavb  

 

Zásahy do vzrostlé zelen  nebudou. 

B hem výstavby vznikne malé množství odpad  související s b žnou stavební inností. 

Provozem nedojde k navýšení produkce tuhých a kapalných odpad . 

V období výstavby nebude špatný vliv na ovzduší a to z d vodu skráp ní p i bouracích 

pracích. 
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4. SITUA NÍ VÝKRESY 

 Situace stavby je zpracována v m ítku 1:250. V sou ásti výkresové dokumentace 

je situace stavby vedena pod íslem výkresu 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14

5. DOKUMENTACE OBJEKT  A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ EŠENÍ 

 

 

 

 

Investor  : M sto Hlu ín 

    Mírové nám stí 24/23 

    748 01, Hlu ín 

 
 

Akce : Revitalizace základní školy 

 
 

Stupe   :  Dokumentace pro provád ní stavby  

 

Vypracoval         :    Bc. Petra Gu ková 
Zakázkové íslo : 1/2013 

íslo p ílohy  : 1/2013-B 
Datum   : 11/2013  
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5.1.1. Architektonicko-stavební ešení 
5.1.1.1. Ú el objektu 
5.1.1.2. Kapacitní údaje 
5.1.1.3. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ní ešení, 

bezbariérové užívání stavby 
5.1.1.4. Celkové provozní ešení, technologie výroby 
5.1.1.5. Konstruk ní a stavebn  technické ešení a technické vlastnosti stavby 

5.1.1.5.1.  Bourací práce 
5.1.1.5.2. Zemní práce 
5.1.1.5.3. Základy 
5.1.1.5.4. Svislé nosné konstrukce  
5.1.1.5.5. Vodorovné nosné konstrukce  
5.1.1.5.6. Svislé nenosné konstrukce  
5.1.1.5.7. Vodorovné nenosné konstrukce 
5.1.1.5.8. Sanace p ípadných drobných statických závad. 
5.1.1.5.9. St ešní konstrukce 
5.1.1.5.10. Schodišt  
5.1.1.5.11. Výpln  otvor  
5.1.1.5.12. Zateplení fasády  
5.1.1.5.13. Nát ry 
5.1.1.5.14. Podhledy 
5.1.1.5.15. Izolace 

5.1.1.5.15.1. Tepelné izolace 
5.1.1.5.15.2. Hydroizolace 
5.1.1.5.15.3. Protipožární izolace 

5.1.1.5.16. Zpevn né plochy 
5.1.1.5.17. Truhlá ské výrobky 
5.1.1.5.18. Záme nické výrobky 
5.1.1.5.19. Povrchové úpravy 

5.1.1.5.19.1. Omítky vnit ní 
5.1.1.5.19.2. Obklady vnit ní 
5.1.1.5.19.3. Obklady venkovní 

5.1.1.5.20. Podlahy 
5.1.1.6. Ochrana zdraví a pracovní prost edí 
5.1.1.7. Stavební fyzika- tepelná technika, osv tlení, oslun ní, akustika 
5.1.1.8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
5.1.1.9. Údaje o požadované jakosti navržených materiál  a o požadované 

jakosti provedení 
5.1.1.10. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p ípadných 

kontrolních m ení a zkoušek, pokud jsou požadovány 
5.1.1.11. Záv r 
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5.1.1. Architektonicko-stavební ešení 

 

5.1.1.1. Ú el objektu 

 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího pavilonu "A", základní školy na parcele .  

2088/19, 2088/20, 2088/21/, 2088/22, 2088/23, 2088/24, 2088/48 v k.ú. Hlu ín umíst né 

na ulici Hornická. 

 

V sou asné dob  je rekonstruovaný pavilon "A" nezateplený, výpln  otvor  jsou 

v prostorách pavilonu stávající, d ev né. Vnit ní prostory odpovídají stá í objektu. 

Poškození odpovídá stá í a vy uživatelnosti objektu. Technické rozvody v objektu 

odpovídají stá í objektu, v sou asné dob  jsou na hranici životnosti. Tato dokumentace 

ne eší rekonstrukci profesí zdravotechniky, vytáp ní a elektroinstalace. 

 

Zám rem investora a p edm tem dokumentace je provedení zateplení soklové ásti 

pavilonu "A", nový okapový chodník, provedení kompletního zateplení obálky budovy a 

také provedení zateplení konstrukce st echy. 

 

Sou ástí projektu jsou další stavební a jiné práce nezbytn  nutné pro provedení 

výše uvedených úprav. 

 

Stávající školní objekt a také pavilon "A", který je dot ený rekonstrukcí,  je 

realizován v tradi ní zd né technologii. 

 

Objekt má ve st ední ásti ešené schodišt , ze kterého jsou p ístupné jednotlivé 

páte ní chodby objektu.  

 

Rekonstrukce bude provedena v prostorách rekonstruovaného pavilonu "A", v okolí 

pavilonu, na fasád  pavilonu a v jednotlivých t ídách. 
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5.1.1.2. Kapacitní údaje 

 

Kapacitní pom ry nebudou rekonstrukcí pozm n ny. Rekonstrukcí bude zachován 

po et t íd i jejich kapacity.  

 

5.1.1.3. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ní ešení, bezbariérové 

užívání stavby 

 

Stávající objekt je tvo en samostatnými pavilony obdélníkového tvaru, se dv ma 

nadzemními podlažími, p edm tem ešení této projektové dokumentace je pouze jeden 

pavilon "A". ešený pavilon je nepodsklepený. Jednotlivá podlaží jsou spojena 

schodiš ovým prostorem. V sou asné dob  je objekt v p vodním stavu, prob hla pouze 

místní rekonstrukce vnit ních ástí, které již vlivem stá í a opot ebením neplnily svou 

funkci. 

 

Jednotlivé pavilony jsou spojeny hlavní spojovací chodbou, "kr kem". V prostoru 

kr ku jsou v sou asné dob  osazeny výpln  otvor  v po tu který je nevhodný pro dosažení 

vhodných tepelných podmínek pro dané prostory. Kr ek není sou ástí ešení tohoto 

projektu.  

 

 Rekonstrukce bude provedena v prostorách pavilonu "A", v okolí pavilonu a na 

fasád  ešeného pavilonu. 

 

Dispozi ní ešení pavilonu nebude rekonstrukcí dot eno. 

P i rekonstrukci budou použity materiály první jakosti. 

 

Objekt v sou asné dob  je uzp sobený pro osoby s omezením pohybu a orientace. 

Rekonstrukce tohoto pavilonu již prob hla. Tato rekonstrukce byla provedena v 

p edchozím ro níku a byla provád na na pavilonu "B". Zvonkové tablo bylo osazeno dle 

požadavk  vyhlášky 398/2009Sb. Ve vnit ní dispozici byly nov  navrženy vnit ní 

pojezdné plošiny pro p ístup do dalšího nadzemního podlaží. Toto ešení plošin není 

sou ástí této projektové dokumentace. Bylo samostatn  ešeno v p edchozí práci 

(bakalá ské práci). 
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5.1.1.4. Celkové provozní ešení, technologie výroby 

 

Provozní ešení objektu bude ponecháno. Dojde pouze ke zvýšení komfortu pro 

uživatele prostor . Stavebníma úprava dojde p edevším ke zvýšení komfortu v oblasti 

tepelných požadavk . 

 

5.1.1.5. Konstruk ní a stavebn  technické ešení a technické vlastnosti stavby 

 

5.1.1.5.1. Bourací práce 

 

Bude provedeno vybourání stavebních konstrukcí za ú elem zlepšení tepeln  

technických vlastností objektu a také jejich vnit ních instalací 

 

Demontáž stávajících vstupních dve í, v etn  stávající ocelové zárubn  

Demontáž stávajícího oplechování parapet  

Demontáž stávajících výplní otvor  

Vybourání stávajících okapových a p ístupových chodník  

Demontáž stávajících ventila ních m ížek 

Kompletní demontáž stávající st ešní konstrukce 

Demontáž stávajících klempí ských výrobk  

Vybourání otvor  pro navrhované rozvad e 

Vybourání stávajících skladeb podlahy v 2.nadzemním podlaží 

Vybourání stávající podlahy v 1.nadzemním podlaží v etn  základové desky 

 

5.1.1.5.2. Zemní práce 

 

Bude provedeno pouze nové uložení okapového chodníku. Další zemní práce 

nebudou navrhovány. Sou ástí založení nového okapového chodníku bude provedení 

založení tepelné izolace do prostoru pod úrovní terénem. Bude provedeno z p nového 

polystyrénu XPS, tl. 100mm. Založení bude provedeno do hloubky 300mm pod p ilehlý 

terén. 

Sou ástí rekonstrukce pavilonu "A" bude provedeno nové uložení podlahových 

konstrukcí v prostoru t íd a kabinet . Bude provedeno vybourání stávající podlahové 
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konstrukce v etn  základové desky. Celková vybouraná tlouš ka je stanovena na 560mm. 

Bude provedeno vybourání nášlapné vrstvy PVC v etn  lepidla a železobetonové 

konstrukce tl. 150mm, zbylá ást tj. 410mm bude vybrána stávající zemina.  

 

5.1.1.5.3. Základy 

 

Stávající základy budou ponechány v plném rozsahu beze zm n.  

 

Bude provedena nová základová deska v prostoru t íd a kabinet  a to ve složení, 

št rkový násyp hutn ný frakce 8-32mm z lomového kamene, separa ní fólie a 

železobetonová deska tl. 150mm s kari sítí s oky 100x100x6mm ve dvou adách, betonu 

B25. 

 

5.1.1.5.4. Svislé nosné konstrukce  

 

Svislé nosné konstrukce budou ponechány stávající. Dojde pouze k vysekání 

nových otvor  pro rozvad e a nov  vedené potrubí vzduchotechniky. Tyto otvory budou 

zabezpe eny ocelovými p eklady dle statického návrhu. 

Dále budou provedeny dozdívky po rušených výplních otvor  dle projektové 

dokumentace.  

 

Nov  budou osazeny p eklady v prostoru schodišt , kde dojde k místní úprav  

okenního otvoru za ú elem zlepšení technických vlastností a lepší dosažení manipulace pro 

provozovatele. 

. 

5.1.1.5.5. Vodorovné nosné konstrukce  

 

Vodorovné stropní konstrukce budou ponechány v plném rozsahu stávající beze 

zm n. 

5.1.1.5.6. Svislé nenosné konstrukce  

 

P í ky a další svislé nenosné konstrukce, které jsou v sou asné dob  z cihelného 

zdiva, budou ponechány jako stávající. 
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5.1.1.5.7. Vodorovné nenosné konstrukce 

 

Sádrokartonové podhledy a další konstrukce nenosného charakteru nejsou sou ástí 

návrhu rekonstrukce objektu. Budou nov  provedeny v místech kde je provedeno nové 

potrubí VZT. Nov  navržené potrubí bude kryto SDK konstrukcí s váženou zvukovou 

nepr zvu ností minimáln  52dB. 

 

Bude provedena nová konstrukce podlahy ve složení, hydroizola ní pás tl. 

minimáln  3,5mm, celoplošn  prova en. dále bude celoplošn  položena tepelná izolace 

p nový podlahový polystyrén 100Z v tlouš ce 200mm. Projektant doporu uje kladení v tl. 

70mm a 60mm s provázáním do k íže. Dále bude provedena celoplošn  separa ní fólie, 

betonová mazanina v tlouš ce 56m. Jedná se o beton s malou frakcí kameniva 0-8mm 

beton B20. Jako nášlapná vrstva bude použito podlahové PVC s vhodností pro pojízdnost 

kole ky kancelá ské židle. 

 

5.1.1.5.8. Sanace p ípadných drobných statických závad. 

 

P i projektování nebyla zjišt na žádná statická závada. P i zjišt ní p ípadných 

statických problém  je nutné p izvat projektanta. 

 

U t chto oprav je nutno striktn  dodržet technologický postup p edepsaný 

výrobcem !  P i každém zjišt ní odkrytí výztuže, p ípadn  jejím nedostate ném krytí, 

je nezbytné provedení jejich sanaci výše uvedeným zp sobem. 

 

5.1.1.5.9. St ešní konstrukce 

 

Konstrukce ploché st echy na ešeném pavilonu "A" bude zateplen a vyspraven. 

P ed realizací bude provedeno o išt ní a zametení stávající plochy st ešní roviny pavilonu 

a rovn ž dojde k demontáži všech klempí ských výrobk . 

 

Zp sob provedení izolace st ech na pavilónu „A“ spo ívá v nást iku polyuretanové 

p ny(objemové hmotnosti =60kg/m3) na vn jší plochu krytiny v tlouš ce 

280mm(tlouš ka izolace je navržena dle návrhu energetického auditu, tak aby odpovídala 

požadavk m normy SN 73 0540), v etn  provedení 2krát ochranného UV filtru. Touto 
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technologií vznikne zcela kontaktní a bezespáré propojení polyuretanové p ny se stávající 

krytinou. Jedná se o typ. Tzv. obrácené st echy bez možnosti kondenzace par uvnit  

st echy. Tím, že nást ik polyuretanové p ny slouží nejen jako tepelná izolace i jako 

hydroizolace vznikne bezespá í hydroizola ní vrstva, která se zárove  provede i na atiky, 

svislé ásti komínu, komínku a zamezí tím jakékoliv možnosti zate ení. Tepelná vodivost 

polyuretanové p ny 0,028W*m-1*K-1. Modifikované pásy budou pod atikovým plechem.  

 

Spojovací chodba je v sou asné dob  dvoupláš ová. Tato st ešní konstrukce není 

p edm tem ešení této projektové dokumenatce.  

 

Skladba nových st ešních krytin: 

S1 skladba provedena pro st echu pavilonu "A" 

- 2 x ÚV nát r - akrylátový 

- Zateplení st ešní konstrukce polyuretanovou p nou tl.280mm 

 

V rovin  nové hydroizolace budou osazeny odv trávací komínky pro odvod stáv. 

Vlhkosti z vrstvy PLS. a technologické vlhkosti z p ídavné tepeln  izola ní vrstvy. 

 

5.1.1.5.10. Schodišt  

 

Schodiš ový prostor bude ponechán stávající. Bezbariérový p ístup do 

2.nadzemního podlaží byl již d íve ešen v p edchozí projektové dokumentaci, 

bakalá ské práci a to v prostoru pavilonu "B". 

 

5.1.1.5.11. Výpln  otvor  

 

Okenní výpln  otvor  budou kompletn  provedeny jako nové. 

 

Budou osazena nová plastová okna ze 7-komorových profil  – rám bílý, zasklení 

izola ním trojsklem Uw= 0,9 W.m-2.K-1, s celo obvodovým kováním. Budou dodány 

v etn  dopl k  (vnit ní a vn jší parapet). Všechna okna budou dodávána v etn  

vnit ních parapet  bílých. Vn jší parapet bude proveden jako pozinkovaný plech 

v barv  tmav  šedé, rozvinuté ší ky dle ešeného místa. Po osazení nových oken bude 
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provedeno zapravení ost ní a nadpraží (omítka+armovací sí ka+rohové lišty). Vnit ní 

ost ní a nadpraží bude vyrovnáno deskami z EPS v tl. 20-50mm dle nerovností). 

 

Vstupní dve e do objektu budou provedeny jako nové vstupní dve e bezpe nostní 

do exteriéru, s ozdobným ráme kem, povrchová úprava fólie. Zamykání klí em, v etn  

uzamykacích ep , bezpe nostní zárube , bezpe nostní kování, bezpe nostní 

cylindrická vložka. Dve e budou provedeny bezpe nostní t ídy . 4. 

 

5.1.1.5.12. Zateplení fasády  

 

Objekt není v sou asné dob  zateplen 

 

Obvodové st ny budovy budou opat eny kontaktním zateplovacím systémem se 

zvýšenou pružností a odolností proti rázu. Zdivo obvodového plášt  bude zatepleno 

z EPS pop ípad  MV tl.  200 mm. Ost ní, nadpraží a parapety otvor  budou opat eny 

deskami z EPS tl. 30 mm. Celá fasáda bude opat ena tenkovrstvou probarvenou 

omítkou. 0,3 m nad terénem a pod terénem bude pro zateplení použit extrudovaný 

nenasákavý polystyren. P i provád ní kontaktního zateplovacího systému budou 

dodrženy všechny technologické zásady a zateplení bude provedeno v etn  veškerých 

osazovacích profil  a ostatních komponent .  

 

Zateplovací systém bude proveden dle technického listu použitého systému. 

  

Tlouš ky tepelné izolace: 

obvodové st ny     … 200 mm dle výkresové dokumentace 

Soklová ást     … 100 mm 

ost ní a nadpraží                                      … 30 mm 

st echa (podlaha p dy)   … 280 mm 

  

Pro zateplení musí být použit certifikovaný systém.  
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Skladba zateplovacího systému: 

- vyspravení nerovnosti povrchu  

- lepidlo na polystyrén  

- tepeln  izola ní desky EPS  

- výztužná sí ka  

- armovací hmota, základová vrstva  

- penetra ní nát r 

-     tenkovrstvá probarvená omítka. 

 

5.1.1.5.13. Nát ry 

 

Vnit ní omítky budou opat eny malbou v bílém odstínu. Bude provedeno 

kompletn  štukování prostoru, které budou následn  opat eny malbou, v barv  bílá.  

 

Záme nické konstrukce budou chrán ny syntetickými nát ry. 

 

Klempí ské výrobky budou opat eny z výroby provedeným ochranným povlakem 

v požadovaných odstínech RAL. 

 

Navržené barevné ešení klempí ských prvk : barva tmav  šedá (je po ítáno 

s p íplatkem za syté barevné ešení) 

 

P ed realizací budou investorem schváleny vzorky jednotlivých prvk  barevného 

ešení. Schválené vzorky budou až do kolaudace uloženy na stavb .  

 

Na fasád  je po ítáno s aplikováním barevného ešení pomocí sytých barev, za 

které je p íplatek za jejich sytost. Projektant nebere zodpov dnost za p ípadné 

problémy s t mito sytými barvami. Barvy jsou navrženy dle výb ru investora. 

 

5.1.1.5.14. Podhledy 

 

Podhledy budou navrhovány jen v místech, kde bude provedeno zakrývání 

potrubí VZT. Potrubí bude zakrýváno z d vodu odhlu n ní vedení potrubí VZT. 
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5.1.1.5.15. Izolace 

 

5.1.1.5.15.1. Tepelné izolace 

  Obvodový pláš  budovy bude zateplen kontaktním systémem s tepelnou 

izolací z desek minerální vlny a stabilizovaného, extrudovaného p nového polystyrénu 

s armovanou tenkovrstvou omítkou probarvenou. Zateplovací systém bude proveden dle 

technického listu  a technologického p edpisu použitého systému. 

 Po obvodu objektu bude základový pas izolován vrstvou extrudovaného 

polystyrénu v tl. 100 mm ( pevnost v tlaku min. 0,18 MPa p i 2% deformaci ). 

Obvodové zdivo bude izolováno nad úrove  terénu 300mm od 300mm pod terénem 

bude použit extrudovaný polystyrén tl. 100mm.  

. 

5.1.1.5.15.2. Hydroizolace 

 

Není sou ástí návrhu. V sou asné dob  a dle vyjád ení investora a uživatele 

objektu, je objekt suchý bez vzlínající a prosakující vody. V dob  prohlídky stavby bylo 

veškeré zdivo suché, a nebyly vykazovány místa kde by docházelo, k pronikání 

vlhkosti. 

 

5.1.1.5.15.3. Protipožární izolace 

 

 Bude provedena protipožární izolace pomocí požární desky s odolností po montáži 

minimáln  30minut. 

 

5.1.1.5.16. Zpevn né plochy 

 

Bude provedeno nové osazení chodníku kolem objektu. Stávající betonové dílce, 

betonová dlažba a asfaltový chodník budou kompletn  vybourány. Bude proveden nový 

chodník ze zámkové dlažby tl. 40mm, která bude osazena do št rkového lože, které 

bude hutn né, frakce 8-16mm. Chodník bude ukon en novým betonovým obrubníkem 

uloženým do betonu. Obrubník je navržen o rozm rech 50x250x1000mm. Dále bude 

proveden nový okapový chodník kolem objektu z betonových dlaždic o rozm ru 

500x500x50mm do št rkového lože hutn ného o frakci 8-16mm, ukon eno betonovým 
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obrubníkem o rozm ru 50x250x1000mm s uložením do betonového lože. Spád 

okapového chodníku je navržen 2% od objektu. 

 

V p ední ásti objektu bude navrácen povrch asfaltový ve složení asfaltový 

jemnozrnný betonový materiál tl. 40mm s dopojením na stávající chodník. Pod 

asfaltovým povrchem bude proveden hutn ný násyp tl. 350mm frakce 8-16mm. 

 

5.1.1.5.17. Truhlá ské výrobky 

 

Nejsou p edm tem ešení. 

 

5.1.1.5.18. Záme nické výrobky 

 

Zahrnují nové zárubn . Zárubn  budou provedeny z b žn  vyráb ných 

tenkost nných profil  a plech  a opat eny syntetickými nát ry. Zárubn  budou 

provedeny s požární odolností dle p íslušného místa instalace dle výkresové 

dokumentace. 

 

Záme nické konstrukce jsou podrobn  specifikovány v samostatné ásti 

projektové dokumentace PB . 

 

P ed dodávkou záme nických výrobk  je nutno provézt zam ení na stavb . 

 

5.1.1.5.19. Povrchové úpravy 

 

Uvnit  objektu budou na nov  upravené místa po zásahu profesí, použity klasické 

omítky. V místech zazdívání stávajících otvor , budou rovn ž použity klasické 

omítkové sm si. 

 

5.1.1.5.19.1. Omítky vnit ní 

 

V místech po zásahu profesí do zdiva a omítek jako je osazení nových rozvad u, 

plynových kotl , montáži otopných t les a demontáži stávajících nevyhovujících 

otopných systému budou omítnuty vápenocementovou štukovou omítkou, která bude 
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nabílena. Rohy nov  vytvo ené budou v exponovaných místech vyztuženy 

podomítkovými lištami. Povrchy se soudržnou omítkou budou ponechány a pouze 

nabíleny. 

 

Prostor chodby a prostor schodiš ového traktu bude kompletn  p eštukován a 

vymalován barvou bílou. Štuk a výmalba bude provedena celoplošn  v uvedených 

prostorách. 

 

5.1.1.5.19.2. Obklady vnit ní 

 

Budou ponechány stávající beze zm n, jedná se pouze o obklad v prostoru 

sociálního zázemí a také obklad v prostoru za umyvadly v u ebnách a také prostoru 

kabinet .  

 

St ny hygienických prostor budou p i spodní hran  opraveny po provedení úprav 

podlahových konstrukcí. 

 

Budou použity obkladové materiály pouze v 1. obchodní jakosti v rozm rech dle 

stávajícího stavu, len ní a dezénu v barvách dle investora. 

 

P esný typ obklad  potvrdí zástupce investora p i realizaci stavby. 

 

Technické parametry : 

Nasákavost ( EN 99 )     max. 3% 

Pevnost v ohybu ( EN100 )    27 MPa 

Tvrdost  ( EN101 )     5 

Odolnost proti chemikáliím ( EN122, EN106 ) B 

 

Obklady budou lemovány systémovými ukon ujícími lištami. 

 

Rovinost obklad  bude v toleranci 2,5 mm na dvoumetrové lati. Rozdíl výšek na 

dvou sousedních obklada kách bude v toleranci 0,5 mm. Spáry mezi obklady budou 

pravideln  široké. 
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5.1.1.5.19.3. Obklady venkovní 

 

Nejsou navrhovány.  

 

5.1.1.5.20. Podlahy 

 

Podlahové konstrukce budou provedeny jako nové. 

Podlahy budou spl ovat požadavky SN 74 4505 

 

Keramická dlažba vnit ní. 

Podlahová konstrukce bude tvo ena keramickou dlažbou, kladenou do tmelu. 

V mokrých provozech bude použita dlažba s protiskluznými vlastnostmi. Použitá 

protiskluzná dlažba musí vykazovat sou initel smykového t ení min. 0,6 ( dle SN 744507 

), p ípadn  musí vyhovovat klasifikaci R10 ( proti skluznost pro obutou nohu dle DIN 51 

130. Deklarovaná proti skluznosti, musí být doložena certifikátem akreditované zkušebny. 

Protiskluzná úprava keramické dlažby nesmí zasahovat více než 3mm nad plochu 

schodiš ové dlažby. Pod dlažbou v mokrých provozech bude provedena hydroizola ní 

st rka.  

 

P esný typ dlažby potvrdí zástupce investora. 

 

PVC podlaha 

V obytných místnostech (dle výkresové dokumentace) bude položena kvalitní 

PVC krytina, zát žová t ída W23 (bytové prostory s vyšší zát ží), v dezénu olše, v etn  

soklíku a olištování, prahová lišta mezi r znými povrchy. Tl. 3,2mm, s nosnou vrstvou 

z vysoce hustotního skelného rouna s vrstvou PVC s fotomotivem. Finální vrstva proti 

od ru aqua grip. M kká rubová mechanická p na s tepelnou izolací min 0,036 m2K/W  

tak i s kro ejovou nepr zvu ností 17dB.. 

 

5.1.1.6. Ochrana zdraví a pracovní prost edí 

 

Bude zachován stávající provoz. Pracovní prost edí bude v b žných podmínkách. 
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5.1.1.7. Stavební fyzika- tepelná technika, osv tlení, oslun ní, akustika 

 

Stávající obálka je nezateplená. Nov  navrhovaný stav je proveden jako 

zateplený.  

 

Osv tlení bude ponecháno jako stávající.  

 

Oslun ní je ešeno pomocí stávajících oken. Okna budou provedena jako nová 

plastová s izola ním dvojsklem. Oslun ní bude ešeno v další kapitole diplomové práce. 

 

Investor byl na stávající nevyhovující stav upozorn n. V budoucnu je možno 

provést vnit ní úpravu, p i které by došlo ke spln ní požadavk  na akustickou 

nepr vzdušnost.  

 

5.1.1.8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Budou provedeny nové výpln  otvor , vstupní dve e. 

 

5.1.1.9. Údaje o požadované jakosti navržených materiál  a o požadované jakosti 

provedení 

 

Veškeré materiály budou ešeny ve standardních kvalitách. Provedení bude 

provedeno ve standardní kvalit  a první jakosti. 

 

5.1.1.10. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p ípadných 

kontrolních m ení a zkoušek, pokud jsou požadovány 

 

Bude provedena kontrola p ed provedením izolací a zakrytím st ešní konstrukce. 

V pr b hu stavby budou pravideln  provád ny jednou týdn  kontrolní dny stavby. 

 

5.1.1.11. Záv r 

 

Použité materiály musí spl ovat technické požadavky dané vyhlášky . 22/97Sb. 

a 163/02Sb. v platném zn ní a souvisejících vyhlášek a na ízení. 
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Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavb  pr b žn  provád n úklid. 

Finální úpravy povrch  stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobk  budou chrán ny 

p ed poškozením následn  provád nými pracemi. 

 

Dodatek k výrobk  a materiál m 

Výrobky a materiály, navržené projektem, je možno nahradit za p edpokladu, že: 

 

budou spl ovat standardy stanovené projektem (technické, kvalitativní, funk ní, 

bezpe nostní, požární, estetické apod.) 

se zám nou bude souhlasit zástupce investora a následn  projektant 

budou zohledn ny p ípadné zm ny stav. p ipravenosti event. navazujících 

profesí, vyplývající z této zám ny. 

m ny. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30

6. VZDUCHOTECHNIKA 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

VZDUCHOTECHNIKA 

 

 

 

 

 

 

Investor  : M sto Hlu ín 

    Mírové nám stí 24/23 

    748 01, Hlu ín 

 
 

Akce : Revitalizace základní školy 

 
 

Stupe   :  Dokumentace pro provád ní stavby  

 

Vypracoval         :    Bc. Petra Gu ková 
Zakázkové íslo : 1/2013 

íslo p ílohy  : 1/2013-B 
Datum   : 11/2013  
                           



31

6.1. Úvod 

 

Vzduchotechnika eší teplovzdušné v trání objektu školy v rámci revitalizace.  

 

Projekt vzduchotechniky je zpracován v souladu s platnými technickými, hygienickými 

a požárními p edpisy.  

  

 

6.2. Podklady  
 

Podkladem pro zpracování dokumentace byly stavební dispozice objektu revitalizace 

základní školy. 

 

 

6.3. Parametry prost edí  

 

Ostrava:     219 m n.m. 

Zimní výpo tová teplota, entalpie:   -15°C, -13 kJkg-1 

Letní výpo tová teplota, entalpie:  +35°C,  51,2 kJkg-1 

Teplota Ti zima    +20°C 

 

 

6.4. Vstupní údaje a podklady pro zpracování 

 

 Pro zpracování projektu byly použity normy, sm rnice a p edpisy, které se 

používají p i projek ní práci pro stavby na území R.  

 

Dimenzování za ízení : 

 

Dimenzování vzduchotechnických za ízení bylo  provád no na základ :  

požadovaných parametr  vnit ního prost edí 

dle hygienických p edpis  a minimálních dávek vzduchu 

požadovaných vým n vzduchu 
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Dimenzování za ízení z hlediska množství erstvého vzduchu: 

 Dle minimální dávky erstvého vzduchu na 1 osobu   50m3/h 

 Šatní sk í ky         20m3/h 

  

 

Dimenzování za ízení z hlediska požadovaného množství vzduchu v hygienických 

za ízeních: 

 

 Minimální množství odvád ného vzduchu :    

  Umývárny    30m3/h/ na 1 umyvadlo 

 Sprchy    150 m3/h na 1 sprchu 

 WC    50 m3/h/ na 1 mísu 

     25 m3/h na 1 pisoár 

 

6.5. Popis ešení 
 

6.5.1. Popis technického ešení 

 

Návrh v trání uvažovaných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavk  na 

pohodu prost edí daných jak hygienickými požadavky, tak požadavky uživatele. 

Vzduchotechnické za ízení je navrženo v prostorách, kde bylo investorem požadováno, 

v prostorách, které nelze v trat okny,  v prostorách jejichž provoz nezbytn  vyžaduje 

použití t chto za ízení. 

 

6.5.1.1. Použité systémy vzduchotechniky: 

 

- nízkotlaké v trací za ízení s centrální jednotkou zajiš ující filtraci vzduchu, jeho 

tepelnou úpravu  rekuperací v deskovém vým níku a oh evem elektrickým oh íva em 

- Nízkotlaké v trací za ízení samostatnou  rekupera ní jednotkou zajiš ující filtraci, 

oh ev   p ivád ného vzduchu, odvod znehodnoceného vzduchu, p edeh ev, pop . 

p edchlazení vzduchu v rekupera ním vým níku.  
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6.5.2. Popis jednotlivých za ízení 

 

VARIANTA 1: V trání u eben 1. a 2.NP samostatnými jednotkami 

 

Za ízení .1   V trání u eben 2.NP 

Za ízení .2   V trání u eben 1.NP 

Za ízení .3   V trání hygienického za ízení 1.NP a 2.NP 

 

VARIANTA 2: V trání u eben 1. a 2.NP spole nou jednotkou 

 

Za ízení .1   V trání u eben 1. a 2.NP 

Za ízení .2   neobsazeno 

Za ízení .3   V trání hygienického za ízení 1.NP a 2.NP 

 

6.5.2.1. VARIANTA 1: V trání u eben 1. a 2.NP samostatnými jednotkami 

 

6.5.2.1.1. Za ízení .1 - V trání u eben 2.NP 

 

 V trání u eben v 2.NP je zajišt no vnit ní sestavnou vzduchotechnickou jednotkou  

typ H-BLOCK vel. 4, umíst nou v m. . A.2.0.2. Za ízení pracuje se 100% p ívodem 

erstvého vzduchu.  

 

Vzduch je v jednotce filtrován, v zimním období p edeh íván v deskovém 

rekuperátoru a doh íván v elektrickém oh íva i. P ívodní teplota v zim  je  Tp=+20°C. 

Jednotka je vybavena ventilátory s frekven ními m ni i.  V letním období nebude vzduch 

tepeln  upravován.  

 

 P ívodní a odsávací potrubí je na sání a výdechu dopln no bu kovými tlumi i 

hluku a regula ními klapkami.  

 

 Rozvod vzduchu bude zhotoven z pozinkovaných trub skupiny I. Koncovými 

distribu ními elementy jsou na p ívodu vzduchu dvou adé ty hranné vyústky s regulací 

pr to ného množství vzduchu R2, osazené do podhledu jednotlivých místností. Odvod 
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vzduchu je ešen p es odvodní jedno adé ty hranné vyústky s regulací R1.  Veškeré 

potrubí bude zakryto sádrokartonovým zákrytem.  

 

 Spoušt ní, ízení a ovládání jednotky a ventilátor  bude zajiš ovat profese MaR. 

Profese EI zabezpe í jišt ný p ívod pro jednotku.  

 

TECHNICKÉ UKAZATELE – ZA ÍZENÍ .1 

 

Vzduchový výkon  - p ívod     3.750 m3/h 

Vzduchový výkon  - odvod        3.750 m3/h  

Max. pot eba el. energie – 400V     4 kW  

Max. pot eba tepla  400V      25 kW 

 

6.5.2.1.2. Za ízení .2 - V trání u eben 1.NP 

 

 V trání u eben v 1.NP je zajišt no venkovní sestavnou vzduchotechnickou 

jednotkou  CIC H ebec typ H4, umíst nou u venkovní fasády na upraveném terénu. 

Za ízení pracuje se 100% p ívodem erstvého vzduchu.  

 

Vzduch je v jednotce filtrován, v zimním období p edeh íván v deskovém 

rekuperátoru a doh íván v elektrickém oh íva i. P ívodní teplota v zim  je  Tp=+20°C. 

Jednotka je vybavena ventilátory s frekven ními m ni i.  V letním období nebude vzduch 

tepeln  upravován.  

 

 P ívodní a odsávací potrubí je na sání a výdechu dopln no bu kovými tlumi i 

hluku a regula ními klapkami.  

 

 Rozvod vzduchu bude zhotoven z pozinkovaných trub skupiny I. Koncovými 

distribu ními elementy jsou na p ívodu vzduchu dvou adé ty hranné vyústky s regulací 

pr to ného množství vzduchu R2, osazené do podhledu jednotlivých místností. Odvod 

vzduchu je ešen p es odvodní jedno adé ty hranné vyústky s regulací R1.  Veškeré 

potrubí bude zakryto sádrokartonovým zákrytem.  
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 Spoušt ní, ízení a ovládání jednotky a ventilátor  bude zajiš ovat profese MaR. 

Profese EI zabezpe í jišt ný p ívod pro jednotku.  

 

TECHNICKÉ UKAZATELE – ZA ÍZENÍ .2 

 

Vzduchový výkon  - p ívod    3.500 m3/h 

Vzduchový výkon  - odvod       3.500 m3/h  

Max. pot eba el. energie – 400V    4,4 kW  

Max. pot eba tepla  400V     21 kW 

 

6.5.2.1.3. Za ízení .3 -  V trání hygienického za ízení 1.a 2.NP 

 

Místnosti hygienického za ízení jsou v trány vzduchotechnickou jednotkou 

DUPLEX 370 EC4.D. 

 

Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií s funkcí regulace na 

konstantní pr tok. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyzna ené oblasti. 

 

Teplo z odsávaného vzduchu je využito pro p edeh ev erstvého vzduchu v 

rekupera ním vým níku p i dokonalém odd lení odsávaného a cirkula ního vzduchu. 

 

V jednotce je vestav n: 

o 2 x ventilátor s volným ob žným kolem s elektronickým EC ízením 

o protiproudý rekupera ní vým ník z plastu s ú inností 95% 

o elektrický doh íva  vzduchu 

o filtry erstvého a odsávaného vzduchu s t ídou filtrace G4 

o automaticky ízená klapka by-passu 

o digitální regula ní modul a p ipojovací svorkovnice. 

 

Filtry vzduchu jsou vybaveny manostaty pro signalizaci zanesení filtru. 

P ipojovací hrdla jsou standardn  kruhová o pr m ru 200 mm. Otevírací dve e zajiš ují 

p ístup ke všem agregát m. 
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Tepelná a akustická izolace jednotky je tvo ena sendvi ovými panely 

z hliníkového plechu a polyuretanu tl. 30 mm (U = 0.65 Wm-2K-1). Vzduchotechnická 

jednotka smí být provozována v rozsahu teplot v tracího vzduchu do +45 °C p i max. 

relativní vlhkosti vzduchu do 80 % v prost edí základním, bez nebezpe í požáru nebo 

výbuchu ho lavých plyn  a par, v p ípad  nebezpe í p echodného vniknutí t chto plyn  a 

par do potrubního systému (nap . lepení podlah, nát ry) musí být za ízení v as p edem 

vypnuto. Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 370 EC4.D je umíst na v pod 

stropem m. . I.2.03 a I.1.02. 

 

6.5.2.1.3.1.  Rozvod erstvého a odpadního vzduchu 

 

erstvý a p ívodní vzduch 

 

erstvý vzduch (e1) je nasáván p es protideš ovou žaluzii a klapku se 

servopohonem ve výšce cca 2,55 m nad úrovní terénu. P ívod erstvého vzduchu je ešen 

potrubím o pr m ru 200 mm vedeným do jednotky. P ívod vzduchu z jednotky je veden 

spiro potrubím s napojením na kruhové hadice a koncové distribu ní elementy, jenž jsou 

p ívodní ventily Elegant. Potrubí v 1. a 2.NP je vedeno pod stropem jednotlivých 

v traných místností.  

 

Rozvod odpadního vzduchu 

 

Místnosti sociálních za ízení jsou nucen  odsávány.  

 

Odsávání je spoušt no automaticky. Zárove  se spušt ním odsávání odtahovým 

ventilátorem je spušt n p ívod erstvého vzduchu. erstvý vzduch je p i chodu odvád cího 

ventilátoru pro nárazové v trání p ivád n s vým nou max. Iv = 0,4 h-1. V rekupera ním 

vým níku dojde k p edání tepelné energie s ú inností cca 95 %.  

 

Rozvody odpadního vzduchu (i1) jsou provedeny flexibilním potrubím 

THERMOFLEX MO spojovaným tvarovkami spiro. Jako distribu ní elementy jsou 

použity talí ové ventily. Jednotlivá odsávaná místa jsou napojena na odvád cí potrubí 

odpadního vzduchu zaúst né do vzduchotechnické jednotky. Odvád ný odpadní vzduch 

p edává teplo v rekupera ním vým níku erstvému p ivád nému vzduchu a ochlazený (i2) 
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je odvád n do venkovního prost edí p es zp tnou klapku a protid. žaluzii. Výstup 

odpadního vzduchu z jednotky k protideš ové žaluzii je proveden flexibilním tepeln  

izola ním potrubím TERMOFLEX MO. 

 

Kondenzát ze vzduchotechnické jednotky je sveden do pachového uzáv ru 

(sifon), umíst ného poblíž jednotky a dále odveden do kanalizace. 

  

 Vzduchotechnická jednotka DUPLEX standardn  obsahuje vestav ný 

digitální modul. Systém je ovládán regulátorem, který umož uje jednoduché dálkové 

ovládání všech provozních režim  jednotky. Systém umož uje komfortní automatické 

sepnutí signálem z WC, koupelny nebo kuchyn . 

 

Technické ukazatele – za ízení . 3 

 

Vzduchový výkon  - p ívod    300 m3/h 

Vzduchový výkon  - odvod zneh.vzduchu     300 m3/h 

Vzduchový výkon  - p ívod erstvého vzduchu    300 m3/h  

Max. pot eba el.energie    120+120W/230V 

Max. pot eba tepla     0,5 kW (230V) 

 

 

6.5.2.2. VARIANTA 2: V trání u eben 1. a 2.NP spole nou jednotkou 

 

6.5.2.2.1. Za ízení .1   V trání u eben 1. a 2.NP 

 

 V trání u eben v 1.a 2NP je zajišt no venkovní sestavnou vzduchotechnickou 

jednotkou  CIC H ebec typ H8, umíst nou u venkovní fasády na upraveném terénu. 

Za ízení pracuje se 100% p ívodem erstvého vzduchu.  

 

Vzduch je v jednotce filtrován, v zimním období p edeh íván v deskovém 

rekuperátoru a doh íván v elektrickém oh íva i. P ívodní teplota v zim  je  Tp=+20°C. 

Jednotka je vybavena ventilátory s frekven ními m ni i.  V letním období nebude vzduch 

tepeln  upravován.  
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 P ívodní a odsávací potrubí je na sání a výdechu dopln no bu kovými tlumi i 

hluku a regula ními klapkami pro každé podlaží zvláš .   

 

 Rozvod vzduchu bude zhotoven z pozinkovaných trub skupiny I. Koncovými 

distribu ními elementy jsou na p ívodu vzduchu dvou adé ty hranné vyústky s regulací 

pr to ného množství vzduchu R2, osazené do podhledu jednotlivých místností. Odvod 

vzduchu je ešen p es odvodní jedno adé ty hranné vyústky s regulací R1.  Veškeré 

potrubí bude zakryto sádrokartonovým zákrytem.  

 

 Spoušt ní, ízení a ovládání jednotky a ventilátor  bude zajiš ovat profese MaR. 

Profese EI zabezpe í jišt ný p ívod pro jednotku.  

 

TECHNICKÉ UKAZATELE – ZA ÍZENÍ .1 

 

Vzduchový výkon  - p ívod     7.250 m3/h 

Vzduchový výkon  - odvod        7.250 m3/h  

Max. pot eba el. energie – 400V     10,5 kW  

Max. pot eba tepla  400V      35 kW 

 

6.5.2.2.2. Za ízení .2  neobsazeno 

 

6.5.2.2.3. Za ízení .3  V trání hygienického za ízení 1.a 2.NP 

 

Místnosti hygienického za ízení jsou v trány vzduchotechnickou jednotkou 

DUPLEX 370 EC4.D. 

 

Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií s funkcí regulace na 

konstantní pr tok. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyzna ené oblasti. 

 

Teplo z odsávaného vzduchu je využito pro p edeh ev erstvého vzduchu v 

rekupera ním vým níku p i dokonalém odd lení odsávaného a cirkula ního vzduchu. 
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V jednotce je vestav n: 

2 x ventilátor s volným ob žným kolem s elektronickým EC ízením 

protiproudý rekupera ní vým ník z plastu s ú inností 95% 

elektrický doh íva  vzduchu 

filtry erstvého a odsávaného vzduchu s t ídou filtrace G4 

automaticky ízená klapka by-passu 

digitální regula ní modul a p ipojovací svorkovnice. 

 

Filtry vzduchu jsou vybaveny manostaty pro signalizaci zanesení filtru. 

P ipojovací hrdla jsou standardn  kruhová o pr m ru 200 mm. Otevírací dve e zajiš ují 

p ístup ke všem agregát m. 

 

Tepelná a akustická izolace jednotky je tvo ena sendvi ovými panely 

z hliníkového plechu a polyuretanu tl. 30 mm (U = 0.65 Wm-2K-1). Vzduchotechnická 

jednotka smí být provozována v rozsahu teplot v tracího vzduchu do +45 °C p i max. 

relativní vlhkosti vzduchu do 80 % v prost edí základním, bez nebezpe í požáru nebo 

výbuchu ho lavých plyn  a par, v p ípad  nebezpe í p echodného vniknutí t chto plyn  a 

par do potrubního systému (nap . lepení podlah, nát ry) musí být za ízení v as p edem 

vypnuto. Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 370 EC4.D je umíst na v pod 

stropem m. . I.2.03 a I.1.02. 

 

6.5.2.2.3.1. Rozvod erstvého a odpadního vzduchu 

 

erstvý a p ívodní vzduch 

 

erstvý vzduch (e1) je nasáván p es protideš ovou žaluzii a klapku se 

servopohonem ve výšce cca 2,55 m nad úrovní terénu. P ívod erstvého vzduchu je ešen 

potrubím o pr m ru 200 mm vedeným do jednotky. P ívod vzduchu z jednotky je veden 

spiro potrubím s napojením na kruhové hadice a koncové distribu ní elementy, jenž jsou 

p ívodní ventily Elegant. Potrubí v 1. a 2.NP je vedeno pod stropem jednotlivých 

v traných místností.  

 

 



40

Rozvod odpadního vzduchu 

 

Místnosti sociálních za ízení jsou nucen  odsávány.  

Odsávání je spoušt no automaticky. Zárove  se spušt ním odsávání odtahovým 

ventilátorem je spušt n p ívod erstvého vzduchu. erstvý vzduch je p i chodu odvád cího 

ventilátoru pro nárazové v trání p ivád n s vým nou max. Iv = 0,4 h-1. V rekupera ním 

vým níku dojde k p edání tepelné energie s ú inností cca 95 %.  

 

Rozvody odpadního vzduchu (i1) jsou provedeny flexibilním potrubím 

THERMOFLEX MO spojovaným tvarovkami spiro. Jako distribu ní elementy jsou 

použity talí ové ventily. Jednotlivá odsávaná místa jsou napojena na odvád cí potrubí 

odpadního vzduchu zaúst né do vzduchotechnické jednotky. Odvád ný odpadní vzduch 

p edává teplo v rekupera ním vým níku erstvému p ivád nému vzduchu a ochlazený (i2) 

je odvád n do venkovního prost edí p es zp tnou klapku a protid. žaluzii. Výstup 

odpadního vzduchu z jednotky k protideš ové žaluzii je proveden flexibilním tepeln  

izola ním potrubím TERMOFLEX MO. 

 

Kondenzát ze vzduchotechnické jednotky je sveden do pachového uzáv ru 

(sifon), umíst ného poblíž jednotky a dále odveden do kanalizace. 

  

Vzduchotechnická jednotka DUPLEX standardn  obsahuje vestav ný digitální 

modul. Systém je ovládán regulátorem, který umož uje jednoduché dálkové ovládání 

všech provozních režim  jednotky. Systém umož uje komfortní automatické sepnutí 

signálem z WC, koupelny nebo kuchyn . 

 

 

TECHNICKÉ UKAZATELE – ZA ÍZENÍ . 3 

 

Vzduchový výkon  - p ívod    300 m3/h 

Vzduchový výkon  - odvod zneh.vzduchu     300 m3/h 

Vzduchový výkon  - p ívod erstvého vzduchu    300 m3/h  

Max. pot eba el.energie    120+120W/230V 

Max. pot eba tepla     0,5 kW (230V) 
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6.6. Materiál- potrubí 

 V tšina potrubí bude zhotovena z pozinkovaných trub SK.I, p ípadn  trub SPIRO. 

 

 

6.7. Izolace 

  

Potrubí vedené ve venkovním prostoru bude opat eno izolací rohožemi 

s edi ové nebo minerální vlny tl.60 mm a povrchovou úpravou oplechováním.  Potrubí 

vedeno uvnit  budovy bude opat eno izolací typu Mirelon s Al fólií v tl. 20mm. 

 

6.8. Tlumení hluku 

 

Hlukov  jsou za ízení zpracována dle NV 502/2000ze dne 27.11.2000 o ochran  

zdraví p ed nep íznivými vlivy hluku a vibrací  a vyhovují hodnotám odd. 11 a 12 pro 

vnit ní a venkovní prostor.   

 

V jednotce je za ventilátorem na sání i výtlaku osazen bu kový tlumi  hluku.  

Všechny prostupy st nou a stropem budou o 100 mm v tší než profil potrubí a budou 

vyloženy pryžovou výplní. Mezi potrubí a záv sy bude vložena guma. 

Sestavná vzduchotechnická jednotka bude osazena na pryžových pásech a blocích. 

   

6.9. Záv sy a nosné konstrukce 

 

Pro zav šení potrubí budou použity  typové odpružené záv sy a to závitové ty e, 

záv sy  ZZ, nosné lišty a kruhové záv sy ZK. 

 

Jednotka bude montována na ocelový rám žárov  pozinkovaný vysoký 150 mm. 

Nosná ocelová konstrukce, která je sou ástí projektu stavby bude také jeho dodávkou. 
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6.10. Protipožární ochrana 

 

Projekt je vypracován v souladu s SN 73 0872 – „Ochrana staveb proti ší ení 

požáru vzduchotechnickými za ízením“ a SN 73 0804 – „Požární bezpe nost staveb – 

výrobní objekty“. 

 

Vzduchotechnická za ízení v etn  potrubí a p íslušenství budou zhotovena 

z neho lavých i nesnadno ho lavých hmot. 

 

Vzduchotechnické potrubí procházející p es jednotlivé požární úseky nep ekro í 

plochu 20.000mm2.  

 

6.11. Nát ry  

 

ásti potrubí vedeného voln  a nezakryté podhledem budou opat eny nát rem. 

 

6.12. Montážní práce  

 

Po skon ení montážních prací tlakové pom ry a množství na koncových 

elementech vyregulovat dle popisu na výkrese. Provést odborné zam ení výkon  s 

protokolem.  

montáž za ízení provád t v návaznosti a v koordinaci s jednotlivými profesemi a 

hlavn  v návaznosti na postup stavby. Montáž n kterých ástí potrubí je nutné 

provád t v návaznosti na asový plán stavby a provád ní jednotlivých konstrukcí. 

montáž potrubí provád t na odpružené záv sy. Jednotka bude osazena na 

montážním rámu. Podložena gumovým t sn ním. 

 

V souladu s SN 33 2000-4-41- „Ochrana p ed dotykovým nap tím “ a SN 34 

1380- „Ochrana p ed nebezpe nými ú inky statické elekt iny“ je nutné dodržovat montáž 

potrubí vodiv  pospojovaného (pozinkované šrouby, matice, v jí ové podložky.) Stejn  tak 

pružné nevodivé tlumící vložky jednotek a ventilátor  je nutné p eklenout vodivým 

m d ným drátem i lankem. 
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6.13. Požadavky na ostatní profese  

 

6.13.1. Stavební práce  

 

veškeré otvory pro potrubí a elementy VZT p es stavební konstrukce  provést o 100 

mm v tší než je profil potrubí. Prostupy t snit pružnou výplní, tak aby prostup byl 

t sný ,ale zárove  bylo potrubí pružn  odd leno od stavebních  konstrukcí. 

zp sob uchycení potrubí k stavebním konstrukcím je nutno volit dle možností 

stavebních konstrukcí.   

 

Potrubí zav šené pod stropem bude zav šeno na typových záv sech, závitových 

ty ích uchycených do konstrukce stropu.  

 

6.13.2. MaR : 

 

Navržené vzduchotechnické za ízení bude regulováno samostatným systémem 

MaR, jenž bude zajiš ovat následující funkce: 

 

Ovládání chodu ventilátoru - spoušt ní a vypínaní 

Ovládání chodu ventilátor  vzt jednotky – ventilátory s volným ob žným kolem, 

nastavení množství vzduchu frekven ním m ni em dle konstantního pr toku. 

Silové napájení ovládaných za ízení (EI p ivede napájecí kabel k rozvad i MaR) 

Ovládaní uzavíracích klapek a sm šovacích klapek  na jednotce v etn  dodávky 

servopohon  

Signalizace zanesení filtr  (snímání tlakové diference) 

Poruchová signalizace 

ízení ú innosti deskového vým níku nastavováním obtokové klapky 

Poruchová signalizace 

 

6.13.3. ZT: 

 

Provést napojení odvodu kondenzátu od klimatiza ních jednotek na odpady.   
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Napojení provést svedením kondenzované vody od jednotlivých vývodu z jednotek 

potrubím do kanalizace. Napojení provést p es zápachové uzáv ry.  

Provést napojení p etlakového ho áku jednotky na vedení zemního plynu o tlaku 

plynu 2,5 kPa.  

 

6.13.4. EI 

 

Napojit rozvad  MaR v sou iností s profesí MaR na el rozvodnou soustavu 3PEN 

400/230V.    

 

Provést uzemn ní vzduchotechnických za ízení, v etn  potrubních rozvod , které 

jsou vodiv  propojeny. 
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7. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA 

 

7.1. Stanovení tepeln  technických požadavk  na stavební konstrukce a 

budovy 

 

7.1.1. Ší ení tepla konstrukcemi a obálkou budovy 

 

Stavební úpravy byly na pavilonu A navrženy v souladu s tepeln  technickými 

požadavky kladenými na budovy stanovené normou SN 73 0540-2 (2011). Úpravy 

pavilonu byly navrhovány s ohledem na spln ní požadavk  na úsporu energií. S tím 

souvisí také požadavek na tepelnou ochranu budov. ešený pavilon A je posuzován dle 

vyhlášky . 148/2007 Sb. 

 

Hodnocení obálky budovy bylo provedeno v programu TEPLO 2011. Naopak 

hodnocení vybraných stavebních detail  bylo vyhodnocováno v programu AREA 2011. 

Postupy výpo t  v daných programech jsou v souladu s SN 73 0540-2 (2011). 

Výsledky výpo t  z programu TEPLO 2011 jsou uvedeny v p íloze .1. Výsledky 

výpo t  z programu AREA 2011 jsou uvedeny v p íloze .2. 

 

7.1.1.1. Vnit ní povrchová teplota konstrukce 

 

Nejnižší vnit ní povrchová teplota konstrukce je ozna ována jako si a je udávána 

v stupních celsia [°C]. Teplota udává teplotu povrchu konstrukce za daných teplotních 

podmínek. Vlivem této teploty m že docházet k p sobení nep íznivých vliv  na 

konstrukce. Vliv teploty m že zp sobovat r st plísní, i kondenzaci vodních par na 

otvorových výplních.   

 

Vztah pro výpo et vnit ní povrchové teploty si: 

 

si = e + fRsi * ( ai – e) 

 

si = ai – (1- fRsi) * ( ai – e) 
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Kde:    si vnit ní povrchová teplota, [°C] 

  e venkovní návrhová teplota, [°C] 

  ai teplota vnit ního vzduchu, [°C] 

  fRsi teplotní faktor vnit ního povrchu, [-] 

 

7.1.1.2. Teplotní faktor vnit ního povrchu 

 

Teplotním faktorem vnit ního povrchu je posuzováno riziko vzniku plísní a 

kondenzace. Teplotní faktor je ozna ován jako fRsi a je bezrozm rnou veli inou. 

Teplotní faktory vnit ního povrchu byly stanoveny pro jednotlivé konstrukce 

výpo tem. Vypo tené hodnoty jsou uvedeny níže v tabulkách. 

 

Výpo et teplotního faktoru fRsi: 

 

Kde:    si vnit ní povrchová teplota, [°C] 

  e venkovní návrhová teplota, [°C] 

  ai teplota vnit ního vzduchu, [°C] 

  fRsi teplotní faktor vnit ního povrchu, [-] 

 

Konstrukce 

Kritický teplotní faktor vnit ního povrchu 

Vyhodnocení 

Požadovaná 

hodnota 

fRsi, cr [-] 

Vypo tená 

hodnota 

fRsi[-] 

Požadavek 

na teplotní 

faktor 

P VODNÍ ZDIVO 

CP, tl. 300mm 
0,793 0,635 fRsi > fRsi,cr NEVYHOVUJE

PODLAHA NA 

ZEMIN  
0,435 0,448 fRsi > fRsi,cr VYHOVUJE 

PLOCHÁ 

ST ECHA 
0,793 0,843 fRsi > fRsi,cr NEVYHOVUJE

 

Tab.1 – Porovnání hodnot kritického teplotního faktoru vnit ního povrchu fRsi,cr pro 
navrhovanou relativní vlhkost vnit ního vzduchu i = 50% s vypo tenými hodnotami – 

STÁVAJÍCÍ STAV 
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Konstrukce 

Kritický teplotní faktor vnit ního povrchu 

Vyhodnocení

Požadovaná 

hodnota 

fRsi, cr [-] 

Vypo tená 

hodnota 

fRsi[-] 

Požadavek 

na teplotní 

faktor 

ZDIVO 

CP + P NOVÝ 

POLYSTYREN 2 

0,749 0,951 fRsi > fRsi,cr VYHOVUJE 

PODLAHA NA 

ZEMIN  + RIGIPS EPS 

100 

0,535 0,957 fRsi > fRsi,cr VYHOVUJE 

PLOCHÁ ST ECHA + 

POLYURETANOVÁ 

P NA 

0,793 0,973 fRsi > fRsi,cr VYHOVUJE 

 
Tab.2 – Porovnání hodnot kritického teplotního faktoru vnit ního povrchu fRsi,cr pro 

navrhovanou relativní vlhkost vnit ního vzduchu i = 50% s vypo tenými hodnotami – 
NOVÝ STAV 

 

 

7.1.1.3. Sou initel prostupu tepla 

 

Sou initel prostupu tepla je ozna ován jako U (dle normy SN 73 0540-1). 

Jednotkou sou initele je W/m2.K. Sou initel prostupu tepla je v SN 73 0540-1  definován 

jako celková vým na tepla mezi dv ma prost edími v ustáleném stavu. Prost edí jsou 

vzájemn  odd lena stavební konstrukcí a ur itém tepelném odporu R a p ilehlými mezními 

vzduchovými vrstvami. Sou initel prostupu tepla zahrnuje vliv tepelných most . 

 

Sou initel prostupu tepla je definován vztahem: 

 

Kde: 1 teplota prost edí 1, [K] 

  2 teplota prost edí 2, [K] 

   tepelný tok, [W]  

  RT odpor konstrukce p i prostupu tepla, [W/m2.K] 

  A plocha, [m2] 
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Sou initel prostupu tepla U všech obalových konstrukcí vytáp ných prostor, jejichž 

relativní vlhkost vnit ního vzduchu i  60% musí spl ovat podmínku: 

 

U  UN 

 

Kde: UN normová (doporu ená) hodnota sou initele prostupu tepla, [W/m2.K] 

 

Sou initel prostupu tepla U byl porovnán s normovým sou initelem prostupu tepla 

UN. V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty vypo tené p ed úpravou a po úprav  

konstrukcí. 

 

Konstrukce 

Sou initel prostupu tepla 

Vyhodnocení 

Požadovaná 

hodnota 

UN,20 [W/m2.K]

Vypo tená 

hodnota 

U [W/m2.K] 

Požadavek na 

sou initel 

prostupu 

tepla 

P VODNÍ 

ZDIVO 

CP, tl. 300mm 

0,30 1,77 UN,20 U NEVYHOVUJE

PODLAHA NA 

ZEMIN  
0,45 2,68 UN,20 U NEVYHOVUJE

PLOCHÁ 

ST ECHA 
0,24 0,70 UN,20  U NEVYHOVUJE

Tab.3 – Porovnání sou initele prostupu tepla stávajícího stavu s požadavky SN 73 0540-
2 
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Konstrukce 

Sou initel prostupu tepla 

Vyhodnocení 

Požadovaná 

hodnota 

UN,20 

[W/m2.K] 

Vypo tená 

hodnota 

U [W/m2.K] 

Požadavek na 

sou initel 

prostupu 

tepla 

ZDIVO 

CP + P NOVÝ 

POLYSTYREN 2 

0,30 0,17 UN,20  U VYHOVUJE 

PODLAHA NA 

ZEMIN  + RIGIPS 

EPS 100 

0,45 0,17 UN,20 U VYHOVUJE 

PLOCHÁ ST ECHA 

+ 

POLYURETANOVÁ 

P NA 

0,24 0,11 UN,20  U VYHOVUJE 

Tab.4 – Porovnání sou initele prostupu tepla nového stavu s požadavky SN 73 

0540-2 

 

Dle výpo tu je z ejmé, že bylo nutné ud lat r zná opat ení pro spln ní požadované 

hodnoty prostupu tepla. Opat ení bylo provedeno formou zateplování. Bližší výpo ty jsou 

uvedeny v p íloze .1. 

 

7.1.1.4. Zkondenzovaná vodní pára uvnit  konstrukce - MC 

 

Spln ní požadavku zkondenzované vodní páry slouží pro všechny stavební 

konstrukce, kde by mohla kondenzace vodní páry ohrozit požadovanou funkci stavební 

konstrukce. Spln ní požadavku je ur eno p edevším pro konstrukce se zakomponovanými 

d ev nými prvky, i prvky z organických materiál . V p ípad  d ev ných (organických) 

materiál  m že dojít ke kondenzaci vodní páry uvnit  konstrukce a zp sobit trvalé 

poškození i ohrožení funkce konstrukce. Proto by se návrhem m lo zajistit to, aby 

k vnit ní kondenzaci nedocházelo. Zkondenzovaná vodní pára uvnit  konstrukce je 

ozna ována jako MC s veli inou kg/m2.a .  
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Vztah pro zkondenzovanou vodní páru uvnit  konstrukce je následující: 

 

Mc = 0 

 

Kde: Mc je množství zkondenzované vodní páry uvnit  konstrukce, [kg/m2.a] 

 

 U ostatních stavebních konstrukcí, kde by kondenzace vodní páry uvnit  konstrukce 

neohrozila požadovanou funkci konstrukce, lze p ipustit omezené množství 

zkondenzované vodní páry uvnit  konstrukce. Tyto konstrukce jsou posuzovány dle 

následujícího vztahu: 

Mc  Mc,N 

 

Kde: Mc je množství zkondenzované vodní páry uvnit  konstrukce, [kg/m2.a] 

 Mc,N je maximální normová hodnota pro množství zkondenzované vodní páry  

uvnit  konstrukce za rok, [kg/m2.a] 

 

 Normová hodnota množství zkondenzované vodní páry za rok se liší dle typu 

konstrukce a je stanovována dle normy SN 73 0540-2 následovn : 

 

Pro jednopláš ové st echy, konstrukce s využitím vn jšího tepeln  izola ního 

systému, obkladu nebo jiné konstrukce s málo propustnou vn jší vrstvou: 

 

- Mc,a,N = 0,10 kg/(m2.a) 

- 3% plošné hmotnosti materiálu (jestliže-li p i objemové hmotnosti v tší jak 100 

kg/m3 dochází ke kondenzaci vodní páry) 

- 6% plošné hmotnosti materiálu (jestliže-li p i objemové hmotnosti menší nebo 

rovna jako 100 kg/m3 dochází ke kondenzaci vodní páry) 

 

Pro ostatní stavební konstrukce 

- Mc,a,N = 0,50 kg/(m2.a) 

- 5% plošné hmotnosti materiálu (jestliže-li p i objemové hmotnosti v tší jak 100 

kg/m3 dochází ke kondenzaci vodní páry) 

- 10% plošné hmotnosti materiálu (jestliže-li p i objemové hmotnosti menší nebo 

rovna jako 100 kg/m3 dochází ke kondenzaci vodní páry) 
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7.1.1.4.1. Ro ní bilance kondenzace a vypa ování vodní páry uvnit  konstrukce 

 

Uvnit  konstrukce, u které je p ipušt na omezená kondenzace vodní páry (dle SN 

73 0540-2), nesmí v pr b hu roku z stat kondenzát. Kondenzát by mohl trvale zvyšovat 

vlhkost konstrukce a zhoršovat tepeln  izola ní vlastnosti konstrukce. Ro ní množství je 

stanoveno podmínkou: 

 

Mc < Mev 

 

Kde: Mc je množství zkondenzované vodní páry uvnit  konstrukce, [kg/m2.a] 

 Mce je množství vypa itelné vodní páry uvnit  konstrukce, [kg/m2.a] 

 

 

Konstrukce 

Ro ní množství zkondenzované vodní páry 

uvnit  konstrukce 

Vyhodnocení Požadovaná 

hodnota 

Mc,N [kg/m2.a] 

Vypo tená 

hodnota 

Mc [kg/m2.a] 

Požadavek 

množství 

zkondenzované 

vodní páry 

uvnit  

konstrukce 

P VODNÍ 

ZDIVO 

CP, tl. 300mm 

0,5 13,2579 Mc  Mc,N NEVYHOVUJE

P VODNÍ 

ST EŠNÍ 

KONSTRUKCE 

0,1 0,2579 Mc  Mc,N VYHOVUJE 

Tab.5 – Množství zkondenzované vodní páry ve stávajícím stavu, které jsou 

porovnány s požadavky SN 73 0540-2 
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Konstrukce 

Ro ní množství zkondenzované vodní páry 

uvnit  konstrukce 

Vyhodnocení Požadovaná 

hodnota 

Mc,N [kg/m2.a]

Vypo tená 

hodnota 

Mc [kg/m2.a] 

Požadavek 

množství 

zkondenzované 

vodní páry 

uvnit  

konstrukce 

ZDIVO 

CP, + P NOVÝ 

POLYSTYREN 2 

0,4 0,0046 Mc  Mc,N VYHOVUJE 

P VODNÍ ST EŠNÍ 

KONSTRUKCE + 

POLYURETANOVÁ 

P NA 

0,1 0,0011 Mc  Mc,N VYHOVUJE 

Tab.6 – Množství zkondenzované vodní páry v novém stavu, které jsou porovnány 

s požadavky SN 73 0540-2 

 

 V následující tabulce je znázorn no porovnání množství zkondenzované vodní páry 

s odpa itelným množstvím vodní páry. 

 

Konstrukce 

Ro ní 

množství 

odpa itelné 

vodní páry 

Mev 

[kg/m2.a] 

Ro ní 

množství 

zkondenzované 

vodní páry 

Mc [kg/m2.a] 

Požadavek 

množství 

zkondenzované 

vodní páry 

uvnit  

konstrukce 

Vyhodnocení 

ZDIVO 

CP, + P NOVÝ 

POLYSTYREN 2 

1,8453 0,0046 Mc < Mev VYHOVUJE 

P VODNÍ ST EŠNÍ 

KONSTRUKCE + 

POLYURETANOVÁ 

P NA 

0,2045 0,0011 Mc < Mev VYHOVUJE 

Tab.7 – Množství zkondenzované vodní páry ve stávajícím stavu, které jsou porovnány 

s požadavky SN 73 0540-2 
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Vlivem zateplení se zamezilo kondenzaci vodních par uvnit  konstrukce. Výpo ty 

jsou uvedeny v p íloze .1. 

 

7.1.1.5. Pokles dotykové teploty podlahy - 10 

 

Pokles dotykové teploty se zna í 10 a vyjad uje se ve stupních celsia [°C]. 10 je 

množství tepla, které je odnímáno p i dotyku mírn  chrán ného lidského t la s chladn jším 

povrchem. Výpo et poklesu dotykové teploty je d ležitý zejména u hodnocení 

podlahových konstrukcí. Ve školských za ízeních by m la být z tohoto hlediska brána na 

tento faktor v tší váha, vzhledem k dlouhodobému kontaktu podlahové konstrukce 

s lidským organismem. Dle ú elu místnosti jsou podlahové konstrukce zat íd ny do 

r zných kategorií (dle maximálního poklesu dotykové teploty). 

 

Kategorie podlah 
Pokles dotykové teploty podlahy 

10,N  [°C] 

I.VELMI TEPLÉ do 3,8 v etn  

II.TEPLÉ do 5,5 v etn  

III.MÉN  TEPLÉ do 6,9 v etn  

IV.STUDENÉ od 6,9 

Tab.8 – Kategorie podlah z hlediska poklesu dotykové teploty podlahy dle SN 73 

0540-2 

 

 Podlahová konstrukce má splnit podmínku: 

 

10  10,N 

 

Kde: 10 je pokles dotykové teploty podlahy, [°C] 

 10,N je požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty, stanovená dle kategorie 

teploty podlahy, dle SN 73 0540-2, [°C] 
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V následující tabulce .9  jsou uvedeny vypo tené hodnoty poklesu dotykové 

teploty podlahy a jsou zde porovnány s požadovanými hodnotami poklesu dotykové 

teploty. Podrobné výsledky jsou uvedeny v p íloze . 1. 

 

 

Konstrukce 
Kategorie 

podlahy 

Pokles dotykové teploty podlahy 

Vyhodnoc

ení 

Vypo tená 

hodnota 

10 [°C] 

Požadovan

á hodnota 

10,N [°C] 

Požadavek 

na sou initel 

prostupu 

tepla 

PODLAHOVÁ 

KONSTRUKCE 

NA TERÉNU 

II 10,28 5,5 10  10,N 

NEVYHO

VUJE 

Tab.9 – Pokles dotykové teploty 10 podlahové konstrukce na terénu – stávající 

stav 

 

 Z uvedených hodnot v p edchozí tabulce (tabulka .10) je vid t, že podlahová 

konstrukce na terénu nám nevyhov la v zna né mí e. Proto byla navržena nová skladba 

podlahových konstrukcí v u ebnách a kabinetech umíst ných v p ízemí pavilonu ´A´.  

 

 

Konstrukce 
Kategorie 

podlahy 

Pokles dotykové teploty podlahy 

Vyhodnoc

ení 

Vypo tená 

hodnota 

10 [°C] 

Požadovan

á hodnota 

10,N [°C] 

Požadavek 

na sou initel 

prostupu 

tepla 

PODLAHA NA 

ZEMIN  + 

RIGIPS EPS 

100 

II 5,45 5,5 10  10,N 

VYHOVU

JE 

Tab.10 – Pokles dotykové teploty 10 podlahové konstrukce na terénu – nový stav 
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7.1.1.6. Lineární initel prostupu tepla – j 

 

Lineární initel prostupu tepla j-té lineární tepelné vazby je ozna ován jako j a je 

charakterizován jednotkou W/m.K. initel udává zvýšení tepelného toku v míst  lineární 

tepelné vazby. Výsledná hodnota lineárního initele m že vycházet v kladných i záporných 

hodnotách. V p ípad  kladného výsledku dochází v hodnoceném kritickém detailu tepelné 

vazby k tepelné ztrát . Naopak v p ípad  záporného výsledku je jasné, že vliv 

hodnoceného detailu tepelné vazby na tepelnou ztrátu místnosti prostupem je již obsažen 

v tepelné ztrát  p es plošné konstrukce. 

Hodnota lineárního initele prostupu tepla se stanoví dle: 

 

j = Lj
2D - Uj . lj 

 

Kde: j je lineární initel prostupu tepla j-té lineární tepelné vazby, [W/(m.K)] 

 Lj
2D je lineární tepelná propustnost hodnoceného detailu, [W/(m.K)] 

 Uj je sou initel prostupu tepla konstrukce, [W/(m2.k)] 

 lj je délka vn jší strany j-tého geometrického modelu konstrukce, [m] 

 

 U posuzování vzájemného styku stavebních konstrukcí musí být u budov, u kterých 

p evažuje vnit ní teplota im = 20°C spln na následující podmínka: 

 

   N 
 

Kde: N je požadovaná hodnota lineárního initele prostupu tepla konstrukcí,  

[W/(m.K)] 

 Lj
2D je lineární tepelná propustnost hodnoceného detailu, [W/(m.K)] 

 
 
Výpo et lineárních initel  prostup  tepla byly stanoveny pro následující konstrukce: 

ATIKA    

PODLAHA NA ZEMIN    

NÁROŽÍ 
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Posouzení kritických bod  bylo následující: 

STÁVAJÍCÍ STAV KONSTRUKCÍ 

NOVÝ STAV KONSTRUKCÍ 

 

Výsledky posuzovaných kritických bod  jsou znázorn ny v následují tabulce jak pro 

stávající stav, tak pro nov  navrhovaný stav: 

 

Konstrukce 

Lineární initel prostupu tepla 

Vyhodnocení 
Vypo tená 

hodnota 

 [W/(m.K)] 

Požadovaná 

hodnota 

N [W/(m.K)] 

Doporu en

á hodnota 

N 

[W/(m.K)] 

ATIKA -0,261 0,20 0,10 NEVYHOVUJE

PODLAHA NA 

ZEMIN  
-0,648 0,20 0,10 NEVYHOVUJE

Tab.11 – Výsledky kritických bod  vyhodnocených v programu AREA 2011– 

stávající stav 

 

Konstrukce 

Lineární initel prostupu tepla 

Vyhodnocení 
Vypo tená 

hodnota 

 [W/(m.K)] 

Požadovaná 

hodnota 

N [W/(m.K)] 

Doporu en

á hodnota 

N 

[W/(m.K)] 

ATIKA 

ZATEPLENÁ 
-0,022 0,20 0,10 VYHOVUJE 

PODLAHA NA 

ZEMIN  

ZATEPLENÁ 

0,175 0,20 0,10 VYHOVUJE 

Tab.12 – Výsledky kritických bod  vyhodnocených v programu AREA 2011– nový 

stav 

 



57

V tabulce .12 je z ejmé, že veškeré hodnocené detaily splnily normové požadavky na 

lineárního initele prostupu tepla. V tabulce .11 jsou uvedeny výsledky z posuzovaných 

kritických detail  v p vodním stavu. Podrobné výsledky jsou doloženy v p íloze .2.  
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7.1.1.6.1. Hodnocení stavebních detail  z hlediska lineárního initele 

P VODNÍ STAV:   

 

 

Obr.1 – Detail ATIKY pro výpo et 
lineárního initele prostupu tepla 
z p ílohy .2 – stávající stav 

 

P VODNÍ STAV: 

 

 

Obr.3 – Detail PODLAHA NA 
ZEMIN  pro výpo et lineárního 
initele prostupu tepla z p ílohy .2 – 

stávající stav 

NOVÝ STAV: 

 

 

Obr.2 – Detail ATIKY pro výpo et 
lineárního initele prostupu tepla 
z p ílohy .2 – nový stav 

 

NOVÝ STAV 

 

 
Obr.4 – Detail PODLAHA NA 
ZEMIN  pro výpo et lineárního 
initele prostupu tepla z p ílohy .2 – 

nový stav
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7.1.1.7. Nejnižší vnit ní povrchová teplota konstrukce 

 

Teplotní faktor vnit ního povrchu je blíže specifikován v kapitole 5.1.1.2. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty hodnocených vybraných stavebních 

detail . 

 

Konstrukce 

Kritický teplotní faktor vnit ního povrchu 

Vyhodnocení 

Požadovaná 

hodnota 

fRsi, cr [-] 

Vypo tená 

hodnota 

fRsi[-] 

Požadavek 

na teplotní 

faktor 

ATIKA 0,749 0,510 fRsi > fRsi,cr NEVYHOVUJE

PODLAHA NA 

ZEMIN  
0,749 0,617 fRsi > fRsi,cr NEVYHOVUJE

Tab.13 – Výsledky kritických teplotních faktor  vnit ního povrchu konstrukce 

s normovými hodnotami vyhodnocenými v programu AREA 2011– stávající stav 

 
 

 

Konstrukce 

Kritický teplotní faktor vnit ního povrchu 

Vyhodnocení 

Požadovaná 

hodnota 

fRsi, cr [-] 

Vypo tená 

hodnota 

fRsi[-] 

Požadavek 

na teplotní 

faktor 

ATIKA 

ZATEPELNÁ 
0,834 0,910 fRsi > fRsi,cr VYHOVUJE 

PODLAHA NA 

ZEMIN  

ZATEPLENÁ 

0,834 0,845 fRsi > fRsi,cr VYHOVUJE 

Tab.14 – Výsledky kritických teplotních faktor  vnit ního povrchu konstrukce 

s normovými hodnotami vyhodnocenými v programu AREA 2011– nový stav 
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7.1.1.7.1. Hodnocení stavebních detail  z hlediska teplotního faktoru 

 

 

P VODNÍ STAV: 

 

Obr.5 – Detail ATIKY pro výpo et 
teplotního faktoru z p ílohy .2 – 
stávající stav 

 
 
P VODNÍ STAV: 
 

 

Obr.7 – Detail PODLAHA NA 
ZEMIN  pro výpo et teplotního 
faktoru z p ílohy .2 – stávající stav 

 

 

NOVÝ STAV: 

Obr.6 – Detail ATIKY pro výpo et 
teplotního faktoru z p ílohy .2 – nový 
stav 
 

NOVÝ STAV 

 

 
Obr.8 – Detail PODLAHA NA 
ZEMIN  pro výpo et teplotního 
faktoru z p ílohy .2 – nový stav 
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8. DENNÍ OSV TLENÍ A ZASTÍN NÍ 

8.1. Úvod 

8.1.1. Denní osv tlení 

 

Osv tlení je jedním z nejd ležit jších faktor  životního i pracovního prost edí. 

Dostate né a kvalitní osv tlení je podmínkou pro dokonalé vid ní. Správným osv tlením 

zabra ujeme nadm rným a p ed asným únavám, zvyšujeme kvalitu práce a efektivitu. 

S ohledem na posuzovaný objekt je správné osv tlení podmínkou. Podmínky pro 

posouzení a správný návrh zrakové pohody jsou podrobn  stanoveny v SN 73 0580-

1:2007.  Vyhovující denní osv tlení musí mít vnit ní prostory, které jsou ur eny pro trvalý 

pobyt lidí b hem dne. Za trvalý pobyt v pr b hu dne jsou považovány více než 4 hodiny. 

Úrove  denního osv tlení má požadavky pro jednotlivé zrakové innosti, které jsou 

stanoveny dle zrakové obtížnosti.  

 

V literatu e je denní osv tlení popsáno jako osv tlení interiéru budovy. Osv tlení 

interiéru je zp sobeno p irozeným, neboli p írodním rozptýlením sv tla prost ednictvím 

osv tlovacích otvor  – bo ních, horních, kombinovaných, sdružených a druhotných. 

P ímým slune ním zá ením dosahují hodnoty intenzity osv tlenosti v letních dnech až 

k 100 000 lx.  

 

V DP jsou posouzeny veškeré u ebny a kabinety, které se nacházejí v ešeném 

pavilonu A objektu ZŠ Hornické. Všechny posuzované u ebny a kabinety jsou hodnoceny 

v provedení stávajících stav  a stav  nových (po zateplení obvodového plášt ). Hodnocení 

má za úkol ukázat, v jakém rozsahu nám zateplení obvodového plášt  ovlivní úrove  

denního osv tlení posuzovaných místností. 

 

8.1.2. initel denní osv tlenosti 

 

initel denní osv tlenosti je v literaturách ozna ován jako veli ina D a je udáván 

v procentech [%]. Hodnoty initele denní osv tlenosti se udávají s p esností na jedno 

desetinné místo. 
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Pom rem osv tlenosti dané roviny v interiéru je dán initel denní osv tlenosti. Vše 

je vztaženo k nezastín né venkovní vodorovné rovin . Velikost initele denní osv tlenosti 

se v posuzovaném kontrolním bod  m ní v závislosti na ro ním období. Výsledek posudku 

ovliv uje i množství obla nosti a orientace ke sv tovým stranám. initel denní 

osv tlenosti je vyhodnocován p i nejmén  p íznivém venkovním osv tlení, což je 

v zimním období p i zatažené obloze (p i jasu 1:3). Pro vyhodnocování je požadován 

tmavý okolní terén, nikoli terén zasn žený. 

 

Specifické požadavky pro jednotlivé vnit ní prostory jsou stanoveny na základ  

funk ního využití. Požadavky na denní osv tlení budov (na základ  funk ního využití) 

jsou stanoveny normou SN 730580-1:2007. 

 

initel denní osv tlenosti se vypo ítá ze vztahu: 

 

Kde: E je nam ená osv tlenost v ur eném kontrolním bod  v dané rovin  interiéru, 

  [lx] 

EH je osv tlenost venkovní vodorovné roviny – nezastín né, [lx] 

 

8.1.3. Posudek denního osv tlení 

 

8.1.3.1. P edm t posudku 
 

P edm tem odborného posudku je posouzení úrovn  denního osv tlení a proslun ní 

vnit ních prostor  revitalizované stavby: „ZŠ Hornická- pavilon A“. Dále je hodnocen 

vliv zastín ní navrhované stavby na denní osv tlení školní t ídy ve stávající okolní obytné 

zástavb . 
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8.1.3.2. Podklady a technické normy 

 

Podkladem pro zpracování posudku byly: 

Projektová dokumentace navrhované stavby v rozsahu dokumentace pro stavební 

povolení dle stavebního zákona . 183/2006 a p íslušných vyhlášek. 

SN 73 0580-1 Denní osv tlení budov – ást 1: Základní požadavky. erven 2007. 

SN 73 0580-2 Denní osv tlení budov – ást 2: Denní osv tlení obytných budov. 

erven 2007. 

SN 73 4301 - Obytné budovy. erven 2004, zm na Z1/2005, Z2/2009. 

SN 73 0581 – Oslun ní budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. Zá í 

2009. 

Místní prohlídka, fotodokumentace. 

8.1.3.3. Popis situace 

 

Navrhovaný objekt se nachází severozápadn  od centra m sta Hlu ín, na ulici 

Hornická, východn  od silnice I. t ídy na Darkovi ky na sídlišti OKD. P vodní objekt, byl 

postaven v sedmdesátých letech minulého století a uveden do provozu v roce 1965 a 1966. 

V pr b hu dalších let byla provedena p ístavba spojovací chodby a v poslední dob  ásti 

kuchyn . Objekt ZŠ Hornická je pavilónového typu se stávající ze šesti u ebních a 

ú elových pavilón  navzájem propojených spojovací chodbou. Všechny u ební pavilóny 

jsou dvoupodlažní nepodsklepené s rovnou st echou. Konstruk ní skelet je montovaný 

z cihlo-blok . Terén, na kterém se budova nachází, je tém  rovinatý. Budova ZŠ Hornická 

slouží p edevším jako ob anská budova s provozem základní školy. V diplomové práci je 

ešen ze soustavy pavilon  pavilon A.  

 

8.2. Požadavky na denní osv tlení budov 

 

Základní požadavky na denní osv tlení budov p edepisuje SN 73 0580-1:2007.  

Požadavky na denní osv tlení obytných budov jsou stanoveny v SN 73 0580-2:2007.  

 

V obytných místnostech probíhá posuzování úrovn  denního osv tlení následovn . 

Jetliže, máme obytnou místnost s bo ním osv tlovacím systémem, musíme místnost 
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posuzovat ve dvou kontrolních bodech, které jsou umíst ny v jedné polovin  místnosti. 

Kontrolní body mohou být posuzovány ve vzdálenosti maximáln  3000 mm od 

osv tlovacího systému. Od vnit ního povrchu bo ních st n musí být kontrolní body ve 

vzdálenosti 1000 mm. (dle normy SN 73 0580 – Denní osv tlení budov – ást 2: Denní 

osv tlení obytných budov. 2007.) 

 

Požadavek pro spln ní posuzované úrovn  denního osv tlení je dán normou takto: 

 

 

Kde: D1,2 jsou hodnocené kontrolní body (ve vzdálenosti maximáln  3000 mm od  

  osv tlovacího systému a 1000mm od povrchu vnit ních bo ních st n), 

  [%] 

Dmin,N je minimální požadovaná hodnota initele denní osv tlenosti, [%] 

Dm je pr m rný initel denní osv tlenosti, [%] 

 

8.3. Metoda výpo tu denního osv tlení  

 

Pro stanovení denního osv tlení byla použita metoda podle SN 73 0580-1:2007.  

 

Výpo et initele denní osv tlenosti Dmin  byl stanoven v kontrolních bodech uvnit  

hodnocených místností pomocí po íta ového programu WDLS verze 4.1, ASTRA 92 a.s., 

Zlín (a vyhodnocen podle SN 73 0580-2:2007). Výsledky výpo tu jsou doloženy v tab. 1 

a v p ílohách . 1.  

 

8.4. Popis hodnocených obytných místností  
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8.4.1. Pro posouzení denního osv tlení byly vybrány místnosti P ED ZATEPLENÍM:  
 

 

1. Místnost – u ebna 1.04- p ed zateplením 

Užitná plocha: 62,24 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 3 okenní otvory 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 6x5, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

2. Místnost – u ebna 1.05- p ed zateplením 

Užitná plocha: 62,24 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 3 okenní otvory 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 6x5, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 
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Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

3. Místnost – kabinet 1.06- p ed zateplením 

Užitná plocha: 30,95 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 1 okenní otvor 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 3x4, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 
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initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

4. Místnost – kabinet 1.07- p ed zateplením 

Užitná plocha: 30,95 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 1 okenní otvor 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 3x4, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

5. Místnost – kabinet 2.02- p ed zateplením 

Užitná plocha: 9,99 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 1 okenní otvor 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 
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Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 2x3, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

6. Místnost – kabinet 2.05- p ed zateplením 

Užitná plocha: 7,67 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 1 okenní otvor 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 3x4, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 
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initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

7. Místnost – kabinet 2.06- p ed zateplením 

Užitná plocha: 62,24 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 3 okenní otvory 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 6x5, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

8. Místnost – kabinet 2.07- p ed zateplením 
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Užitná plocha: 62,24 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 3 okenní otvory 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 6x5, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

9. Místnost – kabinet 2.08- p ed zateplením 

Užitná plocha: 62,24 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 3 okenní otvory 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 3x4, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 
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initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

8.4.2. Pro posouzení denního osv tlení byly vybrány místnosti PO ZATEPLENÍ: 

 

10. Místnost – u ebna 1.04- po zateplení 

Užitná plocha: 62,24 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 3 okenní otvory 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 6x5, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 
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initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

11. Místnost – u ebna 1.05- po zateplení 

Užitná plocha: 62,24 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 3 okenní otvory 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 6x5, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

12. Místnost – kabinet 1.06- po zateplení 

Užitná plocha: 30,95 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 1 okenní otvor 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 
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Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 3x4, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

13. Místnost – kabinet 1.07- po zateplení 

Užitná plocha: 30,95 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 1 okenní otvor 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 3x4, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 
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initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

14. Místnost – kabinet 2.02- po zateplení 

Užitná plocha: 9,99 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 1 okenní otvor 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 2x3, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

15. Místnost – kabinet 2.05- po zateplení 

Užitná plocha: 7,67 m2 
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Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 1 okenní otvor 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 3x4, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

16. Místnost – kabinet 2.06- po zateplení 

Užitná plocha: 62,24 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 3 okenní otvory 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 6x5, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 
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initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 

 

17. Místnost – kabinet 2.07- po zateplení 

Užitná plocha: 62,24 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 3 okenní otvory 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 6x5, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 
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18. Místnost – kabinet 2.08- po zateplení 

Užitná plocha: 62,24 m2 

Zp sob denního osv tlení: bo ní osv tlovací systém, 3 okenní otvory 

Rozm ry otvor : 2650 x 2380 mm 

Úrove  denního osv tlení v obytné místnosti dle SN 73 0580-2:2007 je stanovena 
kontrolními body a to v po tu 3x4, umíst ných v polovin  hloubky místnosti, ve 
vzdálenosti 1m od st ny. 

Stín ní venkovní p ekážkou: ne 

initelé odraz  vnit ních povrch : 

initel odrazu stropu = 0,70 

initel odrazu st n = 0,50 

initel odrazu podlahy = 0,30 

initel odrazu osv tlovacího otvoru = 0,20 

initel odrazu terénu = 0,20 

initelé prostupu a ztrát sv tla: 

initel prostupu sv tla = 0,92 

initel ztrát sv tla konstrukcí budovy = 1,00 

initel ztrát sv tla konstrukcí oken = 0,75 

initel ztrát regula ních za ízení = 1,00 
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8.5. Vyhodnocení výsledk  výpo tu denního osv tlení 

 

V tabulce .15  jsou uvedeny výsledky výpo tu initele denní osv tlenosti D 

v kontrolních bodech hodnocených místností- p ed zateplením. V tabulce .2 jsou uvedeny 

výsledky výpo tu initele denní osv tlenosti D v kontrolních bodech hodnocených 

místností- po zateplení. Podrobné výsledky výpo t  jsou uvedeny v p ílohách .6 

 

íslo 
místnos

ti 

Místnos
t 

initel denní osv tlenosti 
 

Vyhodnoc
ení 

Minimální 
hodnota 

D1 [%] 

Minimál
ní 

hodnota

D2 [%] 

Pr m rná 
hodnota 

Dm [%] 

Požadova

ná min. 

hodnota 

Dmin,N [%]

Požadovaná 

pr. hodnota 

Dm,N [%] 

1 U ebna 
1.04 

4,1 4,2 5,6 0,7 0,9 VYHOVÍ

2 U ebna 
1.05 

4,1 4,2 5,6 0,7 0,9 VYHOVÍ

3 Kabinet 
1.06 

4,2 2,8 3,6 0,7 0,9 VYHOVÍ

4 Kabinet 
1.07 

3,0 4,2 3,7 0,7 0,9 VYHOVÍ

5 Kabinet 
2.02 

7,1 7,1 7,9 0,7 0,9 VYHOVÍ

6 Kabinet 
2.05 

9,2 9,2 10,2 0,7 0,9 VYHOVÍ

7 U ebna 
2.06 

3,9 4,0 5,4 0,7 0,9 VYHOVÍ

8 U ebna 
2.07 

3,9 4,0 5,4 0,7 0,9 VYHOVÍ

9 U ebna 
2.08 

4,1 4,2 5,6 0,7 0,9 VYHOVÍ

Tab. 15 – Výsledky výpo tu denního osv tlení- p ed zateplením 
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íslo 
místnost

i 
Místnost 

initel denní osv tlenosti 
 

Vyhodno
cení 

Minimáln
í hodnota 

D1 [%] 

Minimál
ní 

hodnota

D2 [%] 

Pr m rná 
hodnota 

Dm [%] 

Požadova

ná min. 

hodnota 

Dmin,N [%]

Požadovaná 

pr. hodnota 

Dm,N [%] 

1 U ebna 
1.04 

3,5 3,6 4,8 0,7 0,9 VYHOVÍ

2 U ebna 
1.05 

3,5 3,6 4,8 0,7 0,9 VYHOVÍ

3 Kabinet 
1.06 

3,2 2,2 3,1 0,7 0,9 VYHOVÍ

4 Kabinet 
1.07 

2,3 3,2 3,1 0,7 0,9 VYHOVÍ

5 Kabinet 
2.02 

6,4 6,4 7,0 0,7 0,9 VYHOVÍ

6 Kabinet 
2.05 

8,2 8,3 9,1 0,7 0,9 VYHOVÍ

7 U ebna 
2.06 

3,5 3,6 4,8 0,7 0,9 VYHOVÍ

8 U ebna 
2.07 

3,5 3,6 4,8 0,7 0,9 VYHOVÍ

9 U ebna 
2.08 

3,5 3,6 4,8 0,7 0,9 VYHOVÍ

Tab. 16 – Výsledky výpo tu denního osv tlení- po zateplení 

 
Vypo tené hodnoty initele denní osv tlenosti D a Dm v obou kontrolních bodech 

musí spl ovat požadavek SN 73 0580-2:2007: 

 

     D  Dmin,N = 0,7% 

     Dm  Dm,N = 0,9% 

 
 
 

8.6. Posouzení vlivu revitalizovaného pavilonu ´A´ na zastín ní 

stávajícího pavilonu ´B´ z hlediska denního osv tlení  

8.6.1. Požadavky na denní osv tlení budov 
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Pro hodnocení stín ní stávajících vnit ních prostor  novými stavbami nebo jejich 

novými ástmi se použije kritérium p ístupu denního sv tla k pr elí objektu (podle 

p ílohy B normy SN 73 0580-1 Denní osv tlení budov – ást 1: Základní požadavky. 

erven 2007).  Jako kritérium slouží initel denního osv tlenosti DW [%] roviny zasklení 

okna z vn jší strany. Tímto kritériem se nehodnotí úrove  denního osv tlení ve vnit ním 

prostoru ve vztahu k fyziologickým pot ebám jeho uživatel , ale míra zavin ní p ípadného 

nevyhovujícího stavu denního osv tlení venkovním stín ním. 

 

Stín ní stávajících vnit ních prostor  se považuje za vyhovující, jsou-li dodrženy 

požadované nejnižší hodnoty DW podle tabulky .17. 

 

Kategorie Typ posuzovaného prostoru, charakter 
lokality 

Nejnižší DW 
[%] 

Odpovídá úhlu  
[º] stín ní  

1 Prostory s vysokými nároky na denní 
osv tlení (denní místnosti za ízení pro 
p edškolní výchovu, u ebny škol apod.) 

35 24 

2 B žné prostory s trvalým pobytem lidí 32 30 

3 Prostory s trvalým pobytem lidí v souvislé 
adové zástavb  v centrech m st 

29 36 

4 Prostory s trvalým pobytem lidí 
v mimo ádn  stísn ných podmínkách 
historických center m st 

24 45 

Tab. 17 Požadované nejnižší hodnoty initele denní osv tlenosti DW [%] roviny zasklení 

okna 

8.6.2. Metoda výpo tu denního osv tlení 

 

Posouzení denního osv tlení bylo provedeno pomocí výpo etního programu Wdls 

4.1.3.7 firmy ASTRA 92 a.s. Zlín. Výpo et p ímé oblohové složky denního osv tlení Dws a 

externích odražených složek Dwp a Dwt byl proveden metodou mnohonásobných odraz . 

Výpo et vnit ní odražené složky nebyl pro tento p ípad proveden. Hodnotí se pouze 

p ístup denního sv tla k pr elí objektu.  
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Kontrolní body pro stanovení initele denní osv tlenosti DW zasklení okna z vn jší 

strany se volí v rovin  vn jšího líce pr elí, v ose okna a v polovin  jeho výšky, ale 

nejmén  2 m nad úrovní terénu. 

 

8.6.3. Stanovení kontrolních bod  pro výpo et Dw ve stávající obytné zástavb  

 

Stávající pavilon B objektu ZŠ Hornické se nachází severním sm rem od posuzovaného 

pavilonu A objektu ZŠ Hornické. Posuzovaný pavilon A má v p ízemní ásti (orientované 

k pavilonu B ZŠ Hornické – severní strana) jeden posuzovaný okenní otvor o velikosti 

2650 x 2380 mm, výška parapetu 850mm.  

 

Kontrolní bod na fasád  byl umíst n v rovin  vn jšího líce pr elí, v ose okna ve 

výšce 2m nad úrovní p ilehlého terénu – to odpovídá výšce 1100mm od spodní hrany 

osv tlovacího otvoru. 

 

8.6.4. Vyhodnocení denního osv tlení v obytných místnostech stávající okolní 
zástavby 

 
Výsledky posouzení jsou uvedeny v tabulce . 18. Podrobné výstupy z programu jsou 

uvedeny v p íloze .7. 

 

Posuzovaný 
objekt 

KB initel denní 
osv tlenosti 

initel denní 
osv tlenosti 

normový 

Vyhodnocen
í 

  DW  [%] DW,N  [%]  

STÁVAJÍCÍ 
RD .1 

1 44,9 35,0 VYHOVÍ 

Tab. 18Výsledky stanovení hodnoty initele denní osv tlenosti DW v kontrolních bodech 

 

Vypo tená hodnota initele denní osv tlenosti DW roviny zasklení okna z vn jší 

strany ve všech posuzovaných kontrolních bodech spl uje požadavek na požadovanou 

nejnižší hodnotu initele denní osv tlenosti roviny zasklení z vn jší strany DW,N = 35% 

podle normy pro b žné prostory s trvalým pobytem lidí. Podle této normy musí platit, že: 
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DW   DW,N  

44,9  32,0 

 

8.7. ZÁV R 

T ídy a kabinet ZŠ vyhoví všem požadavk m na denní osv tlení a proslun ní t chto 

prostor. Stávající pavilon ´B´ nebude mít negativní vliv na zastín ní stávajícího objektu 

posuzované ZŠ pavilonu ´A´. Výpisy z programu Wdls jsou uvedeny v p íloze . 7. 
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9. AKUSTIKA 

9.1. P edm tem posudku 

 

P edm tem odborného posudku je posouzením vzduchové nepr zvu nosti st n 

mezi r znými prost edími v základní škole. Skladby a varianty posouzení jsou uvedeny 

v tabulce .19 . 

Déle se odborný posudek zaobírá akustickým posouzením vzduchové a kro ejovy 

nepr zvu nosti stropní konstrukce s  plovoucí podlahou v základní škole. Stropní 

konstrukce je hodnocena ve dvou variantách a to hodnocení p vodní konstrukce stropu a 

hodnocení nov  navrhované stropní konstrukce. Varianty jsou uvedeny v tabulce .20.  

 

Varianty posuzovaných st n 

Varianta  

(st na mezi u ebnami) 

Varianta  

(st na mezi u ebnou a 

chodbou) 

Varianta  

(st na mezi kabinety) 

Plynosilikát 

tl. 200 mm 

Plynosilikát 

tl. 200 mm 

Zdivo cihelné 

tl. 120 mm 

Tab. 19 – Skladby posuzovaných variant st n 
 

Skladba konstrukce 
Varianta stropní konstrukce 

P vodní stav (1) Nový stav (2) 

Nášlapná vrstva PVC 

tl. 3 mm 

PVC 

tl. 4 mm 

Roznášecí vrstva Betonová mazanina 

tl. 50 mm 

Betonová mazanina 

tl. 61 mm 

  Separa ní fólie 

Tlumící vrstva Švárový násyp 

tl. 82 mm 

EPS 100 Z 

tl. 20 mm 

Tlumící vrstva  Orsil N 

tl. 50 mm 

Nosná konstrukce ŽB panel 

tl. 265 mm 

ŽB panel 

tl. 265 mm 

Tab. 20 – Skladby posuzovaných stropních konstrukcí 
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9.2.  Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v základní škole 

 

Požadavky pro vzduchovou nepr zvu nost jsou stanoveny dle normy SN 73 

0532, v které jsou v tabulce íslo 1 uvedeny nejnižší hodnoty vážen stavební 

nepr zvu nosti a nejvyšší hodnoty vážené stavební normalizované hladiny akustického 

tlaku kro ejového zvuku s ohledem na funkci místnosti a hlu nost sousedních prostor. 

Nejnižší hodnota vážené stavební nepr zvu nosti je v SN 73 0532 ozna ována jako R´w. 

Vážená stavební normalizovaná hladina akustického tlaku kro ejového zvuku je zna ena 

L´n,w. 

 

Pro konstrukce, které odd lují t ídy od všech ostatních místností v objektu je 

p edepsaná nejnižší hodnota vážené stavební nepr zvu nosti R´w = 52 dB. Nejvyšší 

hodnota normalizované hladiny akustického tlaku kro ejového zvuku L´n,w =  63 dB. 

 

9.3. Výpo et vzduchové a kro ejovy nepr zvu nosti 
 

9.3.1.Výpo et vzduchové nepr zvu nosti 

 

Výpo et vážené stavební nepr zvu nosti konstrukce byl proveden pomocí 

programu NEPR ZVU NOST 2005. Program NEPR ZVU OST 2005 je v souladu 

s platnou normou SN 73 0532. Základem výpo tu bylo stanovení spektrálního pr b hu 

nepr zvu nosti R dle t etinooktávových pásem ve zvukoizola ní oblasti od 100 Hz do 

3150 Hz. Po získání spektrálního pr b hu nepr zvu nosti R se odvodí jedno íselná 

hodnota vážené nepr zvu nosti Rw. Výpo et Rw je dle SN EN ISO 717-1. 

 

Pro spln ní požadavk  na vzduchovou nepr zvu nost vertikální konstrukce musí 

platit: 

 

R´w    R´w,p 

 

Kde: R´w  vážená stavební nepr zvu nost, [dB] 

 R´w,p  nejnižší p ípustná hodnota vážené stavební nepr zvu nosti, [dB] 
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Pro výpo et vzduchové nepr zvu nosti bylo využito softwaru NEPR ZVU NOST 2005. 

Výsledky výpo t  jsou uvedeny v tabulce . 21. 

 

Varianta 

Vzduchová nepr zvu nost 

Vyhodnocení 
Vypo tená 

hodnota 

R´w [dB] 

Požadovaná 

hodnota 

R´w,p [dB] 

Požadavek na 

vzduchovou 

nepr zvu nost 

st na mezi 

u ebnami 
37 52 R´w    R´w,p NEVYHOVÍ 

st na mezi 

u ebnou a 

chodbou 

37 52 R´w    R´w,p NEVYHOVÍ 

st na mezi 

kabinety 
45 52 R´w    R´w,p NEVYHOVÍ 

Tab.21 – Výsledky výpo tu vážené stavební nepr zvu nosti posuzovaných st n – dle 
p ílohy .8 

 

9.3.2.Výpo et kro ejovy nepr zvu nosti 

 

Teoretický výpo et vážené normalizované hladiny akustického tlaku kro ejového 

zvuku stropní konstrukce byl proveden dle SN EN ISO 717-2, pomocí programu 

NEPR ZVU NOST 2005. Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kro ejového 

zvuku je zna ena L´n,w a je udávána v jednotkách dB. Základem výpo tu je stanovení 

spektrálního pr b hu normalizované hladiny akustického tlaku kro ejového zvuku Ln pro 

16 t etinooktávových pásem ve zvukoizola ní oblasti od 100 Hz do 3150 Hz. Pro získání 

spektrálního pr b hu Ln, se po etn  odvodí jedno íselná hodnota vážené normalizované 

hladiny akustického tlaku kro ejového zvuku Ln,w postupem dle SN EN ISO 717-2.  

 

Pro spln ní normových požadavk  na kro ejovu nepr zvu nost stropní konstrukce 

musí platit: 

L´nw  L´nw,p 

Kde: L´nw  vážená stavební normalizovaná hladina akustického tlaku kro ejového  

zvuku, [dB] 

 L´nw,p  nejvýše p ípustná hodnota vážené stavební normalizované hladiny  

  akustického tlaku kro ejového zvuku, [dB] 
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 Rozdíl mezi váženou stavební a laboratorní hodnotou normalizované hladiny 

kro ejového zvuku je daný korekcí k, která je v tomto p ípad  rovna 0. 

 

L´nw   L´nw,p 

 

Pro výpo et kro ejovy nepr zvu nosti byl použit software NEPR ZVU NOST 

2005. Výsledky výpo t  jsou uvedeny v tabulce . 22. 

 

Varianta 

Kro ejova nepr zvu nost 

Vyhodnocení 
Vypo tená 

hodnota 

L´nw [dB] 

Požadovaná 

hodnota 

L´nw,p [dB] 

Požadavek na 

kro ejovu 

nepr zvu nost 

P vodní stav 

(1) 
18 63 L´nw  L´nw,p VYHOVÍ 

Nový stav (2) 35 63 L´nw  L´nw,p VYHOVÍ 

Tab.22 – Výsledky výpo tu vážené stavební normalizované hladiny akustického tlaku 
kro ejového zvuku – dle p ílohy .8 

 

9.4. Záv r 

 Posuzované vertikální konstrukce na vzduchovou nepr zvu nost (st na mezi 

u ebnami, st na mezi u ebnou a chodbou, st na mezi kabinety) dle SN EN ISO 717-1 

nevyhoví ani v jednom p ípad .  

 Posouzení stropní konstrukce na kro ejovu nepr zvu nost (p vodní stav, nov  

navrhovaný stav) dle SN EN ISO 717-2 vyhoví v obou p ípadech posudku. 
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10. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

 
  V rámci ekonomického zhodnocení byly posouzeny variantní ešení navrhovaných 

vzduchotechnických soustav s rekuperací. Varianty jsou uvedeny níže:  

 

VARIANTA 1: V trání u eben 1. a 2.NP samostatnými jednotkami 

 

Za ízení .1   V trání u eben 2.NP – jednotka CIC H ebec typ H4 

Za ízení .2   V trání u eben 1.NP – jednotka H-Block4 

Za ízení .3   V trání hygienického za ízení 1.NP a 2.NP – jednotka DUPLEX 370 EC4.D 

 

VARIANTA 2: V trání u eben 1. a 2.NP spole nou jednotkou 

 

Za ízení .1   V trání u eben 1. a 2.NP - CIC H ebec typ H8 

Za ízení .2   neobsazeno 

Za ízení .3   V trání hygienického za ízení 1.NP a 2.NP - jednotka DUPLEX 370 EC4.D 

 

  V následující tabulce .23 jsou uvedeny porovnávací náklady na vzduchotechnické 

jednotky a celkové ceny na spot ebovanou energii za rok. 
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Porovnávací 

hodnoty 

 VARIANTA 1 VARIANTA 2 

Po izovací náklady 

na jednotky 

CIC H ebec typ H4 21 350 K  - 

H-Block4 30 000 K  - 

DUPLEX 370 

EC4.D 

40 400 K  

40 400 K  

40 400 K  

40 400 K  

CIC H ebec typ H8 - 36 600 K  

Celková spot eba 

energie za rok 

(elektrická energie) 

 

75 484,5 kWh/rok 89 585,5 kWh/rok 

Spot eba primární 

energie pro oh ev 

vzduchu: 

 

40,624 kWh/rok 21 115 kWh/rok 

Celková cena 

spot ebované 

energie / rok (K ) 

 

226 400 K  268 700 K  

Po izovací náklady 

a náklady na provoz 

v pr b hu 10 let  

 

2 396 150 K  2 804 400 K  

Tab.23 – Vý et ekonomického zhodnocení navrhovaných variantních ešení 

vzduchotechnické jednotky a rekuperací – dle p ílohy .9 

 

Dle po izovacích náklad  a náklad  na provoz v pr b hu následujících 10 let jsem 

se rozhodla ud lat energetických pr kaz pro navrženou variantu .1. 
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11. ZÁV R 

 

Cílem diplomové práce bylo revitalizovat pavilon ´A´ s d razem kladeným na snížení 

energetické náro nosti budov. Základní škola byla postavena dle zjišt ní v roce 1965. 

Objekt základní školy Hornické je pavilónového typu se stávající ze šesti u ebních a 

ú elových pavilón  navzájem propojených spojovací chodbou. V pr b hu projektování 

nebyl provád n technický pr zkum stavby, a proto skladby stávajících konstrukcí jsou 

pouze p edpokládané.  

 

 Pro spln ní dnešních požadavk  z oblasti tepelné techniky byly navrženy 

následující opat ení: 

- zteplení podlahové konstrukce na terénu s použitím izolantu EPS 100 Z, tl. 

200mm 

- vým na otvorových výplní za izola ní dvojskla 

- zateplení obvodového plášt  kontaktním zateplovacím systémem s použitím 

izolantu 70 F, tl. 200mm. 

- zateplení st ešní konstrukce polyuretanovou p nou tl. 280mm. 

 

V diplomové práci jsou blíže specifikovány tepeln -technické požadavky na stavební 

konstrukce a jejich následné vyhodnocení, jak ve stavu stávajícím, tak ve stavu nov  

navrhovaném. 

 

Následn  je proveden dle zadání DP návrh vzduchotechnické soustavy s rekuperací 

ve dvou variantách. Varianta první eší vzduchotechnické za ízení v každém pat e pomocí 

samostatné jednotky. Naopak varianta íslo dv  eší jednu jednotku pro ob  podlaží.  

 

V rámci práce je ešena úrove  denního osv tlení místností s ohledem na stavební 

úpravy posuzovaného pavilonu ´A´ a vliv zastín ní okolní zástavby na pavilon ´A´.   

 

Další kapitola DP se zabývá ekonomickým zhodnocením navrhovaných variant 

vzduchotechnického za ízení s rekuperací. Z vyhodnocených výsledk  jsem se rozhodla 

pro vypracování pr kaz energetické náro nosti budov, v návaznosti na variantu .1. 
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