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Anotace  

Předmětem diplomové práce je návrh jazykové školy a to jako projekt k provádění stavby      

– stavební část. Jedná se o nepodsklepený třípodlažní objekt s plochou střechou. Objekt         

je řešen jako prefabrikovaný ze železobetonu, konstrukční systém je sloupový s příčnými 

průvlaky, založený na železobetonových prefabrikovaných patkách. Projektová dokumentace 

byla provedena v souladu s platnými normami. 

 

 

Abstract 

The subject of the graduation thesis is the proposal language school and as a project              

for building work - building part. This is a three-storey basement building with a flat roof. 

The building is designed as a precast reinforced concrete, structural system is a column      

with transverse girders, based on precast reinforced concrete footings. Project documentation 

was conducted in accordance with applicable standards. 
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Seznam použitého značení 

NP  Nadzemní podlaží 

IGP  Inženýrsko geologický průzkum 

UT  Upravený terén 

PD  Projektová dokumentace 

TI  Tepelná izolace 

AI  Akustická izolace 

ŽB  Železobeton   

SO  Stavební objekt 

Bpv  Baltský výškový systém po vyrovnání 

EIA  Environmental Impact Assessment = Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

EPS  Extrudovaný polystyren 

PUR  Polyuretan 

PBS   Požární bezpečnost staveb 

Ti  Návrhová vnitřní teplota [°C] 

Tae  Návrhová venkovní teplota [°C] 

Te   Teplota na vnější straně [°C] 

Tai  Návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C]     

Rhi     Relativní vlhkost v interiéru [%] 

f,Rsi,m    Vypočtený kritický faktor [-] 

f,Rsi,N    Požadovaný kritický faktor [-] 

f,Rsi,cr    Kritický teplotní faktor [-] 

U,N  Požadovaný součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

Uw  Součinitel prostupu tepla celého okna [W/m2K] 

Ug  Součinitel prostupu tepla zasklení [W/m2K] 

Mc     Roční množství kondenzátu [kg/m2,rok] 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby:  Jazyková škola se školícím střediskem 

b) Místo stavby:  Ulice Langrova, 533 41 Lázně Bohdaneč, Pardubický kraj 

Parcela číslo: 875/1 

Katastrální území: Lázně Bohdaneč 606171 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

    Josef Němec 

    Kapitána Bartoše 78, 530 09 Polabiny – Pardubice 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

    Bc. Tomáš Koblížek, IČ 880 326 33 

    Křičeň 78, 533 41 Lázně Bohdaneč 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Městský úřad Lázně Bohdaneč, stavební odbor - Ing. Vladimír Benešovský 

Dokumentace pro stavební povolení 

Požadavky investora 

Ostatní podklady: 

- zákon č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, 

- vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, energetický audit 

 



  Diplomová práce 

  A. Textová část 

4 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

 

Stavební parcela č. 875/1 o celkové výměře 3183,09 m2 v katastrálním území Lázně 

Bohdaneč. Vjezd na pozemek je z ulice Langrova. Jedná se o asfaltovou silnici II/333. 

Inženýrské sítě jsou vedeny v téže ulici (viz výkres SITUACE). Parcela je situována 

v rovinatém terénu bez velkých výškových rozdílů. Pozemek není zastavěn                  

a nenachází se na něm vzrostlá zeleň. Předmětné pozemky přímo dotčené stavbou                        

jsou ve vlastnictví investora. 

 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové území, chráněné 

přírodní území, záplavové území apod.) 

 

Parcela se nenachází v památkovém území ani v chráněném přírodním území. Parcela 

se nenachází v záplavovém území. 

 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 

Pozemky jsou přirozeně odvodněné – vsakem – plocha je převážně zatravněná. 

Stavbou se nezhorší odtokové poměry. 

 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 

 

Záměr je v souladu s územním plánem obce. 
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e) Údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

 

Záměr je v souladu s územním rozhodnutím. 

 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

 

Využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny a byly zohledněny při zpracování PD. 

 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nevztahují se žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

 

Související ani podmiňující investice nejsou plánované. 

 

 

j) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí 

 

Stavební činnosti nebude mít žádný zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. 
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A.4 Údaje o stavbě 

 

Novostavba 

Stavba bude sloužit jako jazyková škola se školícím střediskem.  

Trvalá stavba. 

Stavba je navržena jako novostavba nevztahují se tak k ní žádné jiné právní předpisy. 

Stavba odpovídá technickým požadavkům na stavby a splňuje požadavky vyhlášky    

č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívaní 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny a byly zohledněny při zpracování PD. 

Nevztahují se žádné výjimky ani úlevová řešení. 

Orientační cena stavby je 39 600 000 Kč. 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavba je členěna na stavební objekty:  

- SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU 

- SO 02 – KANALIZACE 

- SO 03 - PŘÍPOJKA PLYNU 

- SO 04 - PŘÍPOJKA VODY 

- SO 05 - PŘÍPOJKA ELEKTRO 

- SO 06 - PARKOVACÍ STÁNÍ 

 

 

 

 

 



  Diplomová práce 

  A. Textová část 

7 

 

 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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B.1 Popis území stavby 

 

Stavební parcela č. 875/1 o celkové výměře 3183,09 m2 v katastrálním území Lázně 

Bohdaneč. Vjezd na pozemek je z ulice Langrova. Jedná se o asfaltovou silnici II/333. 

Inženýrské sítě jsou vedeny v téže ulici (viz výkres SITUACE). Parcela je situována 

v rovinatém terénu bez velkých výškových rozdílů. Pozemek není zastavěn                  

a nenachází se na něm vzrostlá zeleň. Základová půda je tvořena pískovitými hlínami 

pevné konzistence. V rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní 

vody a to v hloubce 3 m. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Předmětné 

pozemky přímo dotčené stavbou jsou ve vlastnictví investora. Srážková voda          

bude vsakována na pozemku a zachycená bude odváděna jednotnou kanalizací. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Stavba bude užívána jako jazyková škola se školícím střediskem. Jedná se o jazykovou 

školu o 4 učebnách pro 24 žáků a konferenční místnosti. Stavba je navržena             

jako nepodsklepená o třech nadzemních podlažích s plochou střechou. 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

Zástavba jazykovou školou na předmětné parcele č. 875/1 je navržena v souladu 

s Územním plánem města Lázně Bohdaneč. Odstupy a prostorová orientace objektu 

zástavby objektu jsou patrné z výkresové části dokumentace. Návrh urbanistické 

koncepce vychází z místních podmínek a regulačních prvků stanovených Územním 

plánem města Lázně Bohdaneč. Dopravní napojení území je navrženo ke stávající 

komunikaci. Statická doprava v území je řešena formou kolmých parkovacích stání 

nacházejících se na pozemku objektu. Dotčený soubor je doplněn organizovanou 

výsadbou vzrostlé zeleně, živým plotem a travnatou plochou. 
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Architektonické řešení objektu jazykové školy předpokládá charakteristickou identitu 

místa podporující členění základního objemu.  

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Jediným provozem v dotčených prostorách je činnost jazykové školy se školícím 

střediskem. Žádná výroba nebude provozována. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba je přístupná osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstupní 

prostory včetně přístupu ke stavbě splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009. Přístup  

do jednotlivých pater je pomocí výtahu. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

Jedná se o novostavbu. Objekt je navržen jako prefabrikovaný železobetonový 

sloupový skelet s příčnými průvlaky s vyzdívkou z cihelných bloků Porotherm 24 

Profi. 

Základy – železobetonové prefabrikované patky. 

Svislá nosná konstrukce – železobetonové prefabrikované sloupy. 

Svislé nenosné konstrukce 

  - obvodové stěny – cihelné bloky Porotherm 24 Profi 

- vnitřní zdivo – cihelné bloky Porotherm 24 Profi, Porotherm 11,5 Profi,                                                                                               

Porotherm 11,5 AKU 
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Vodorovná nosná konstrukce – železobetonové prefabrikované průvlaky s předpjatými 

panely Elematic 200 

Zastřešení – jednoplášťová plochá střecha 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Z technických zařízení jde pouze o ventilátory zajišťující požadované větrání prostor, 

které nemají přímé větrání a výtah. 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Veškeré konstrukce a materiály stavby splňují minimální požadovanou požární 

odolnost. Veškeré prostupy dělícími konstrukcemi budou utěsněny. Těsnící hmoty 

budou vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce,               

kterou rozvody prostupují. Objekt je rozdělen na 3 požární úseky. Evakuace osob            

je možná prostřednictvím vstupních dveří a dvou únikových východů přímo na volné 

prostranství. Pozemek je pro požární zásah přístupný vjezdem z ulice Langrova. 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno samostatnou přílohou PD, která není součástí 

řešení diplomové práce. 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

Vnější obálka objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 (2011) 

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky viz Tepelně technické posouzení 

obvodových konstrukcí. 

Energetická náročnost budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. je řešena samostatnou 

přílohou PD, která není součástí řešení diplomové práce. 

Využití alternativních zdrojů energií není navrženo. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

Větrání je navrhováno přednostně jako přirozené okny, pouze v prostorech bez oken 

je řešeno nucené větrání ventilátory. 

Vytápění je řešeno dálkovým teplovodem. 

Osvětlení je na většině ploch kombinované. 

Zásobování vodou bude prováděno napojením na veřejný vodovodní řád, HUV bude 

umístěn ve vodoměrné šachtě umístěné u hranice pozemku.  

Ohřev teplé vody bude zajištěn dálkovým teplovodem pomocí výměníku, který bude 

umístěn v technické místnosti. 

Kanalizace je řešena jako jednotná. Vnitřní splašková kanalizace je přípojkou 

napojena na veřejnou kanalizační síť, dešťové vody budou vsakovány do přilehlých 

nezpevněných ploch. 

Odpadové hospodářství – komunální odpad bude ukládán do kontejnerů umístěných 

v prostoru pro ukládání odpadu. 

Stavba neovlivní nijak zásadně okolí. 

 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží není potřeba. 

Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 

Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit. 

Ochrana před hlukem je zajištěna obvodovými konstrukcemi. 

Protipovodňová opatření není třeba řešit, stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Objekt bude připojen na dostupné inženýrské sítě, které se nacházejí na ulici Langrova.  

Přípojky budou nově vybudovány. 

Vodovodní přípojka – PE, DN 60, délky 24,4 m 

Plynovodní přípojka – PE, DN 60, délky 24,4 m 
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Elektro přípojka – CYKY 4x16 mm2, délky 25,1 m 

Kanalizační přípojka – PVC, DN 200, délky 28 m 

Teplovodní přípojka – plášťová trubka R 180, 2x DN 80, délky 36 m 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

Podél jižní hranice stavební parcely vede asfaltová silnice II/333 v ulici Langrova. 

Pozemek bude na tuto silnici napojen živičnou komunikací, na které se nachází           

14 parkovacích stání a jedno stání pro osoby s omezenou pohyblivostí.  

Pěší komunikace je řešena chodníky z betonové zámkové dlažby napojenými              

na obecní chodník v ulici Langrova. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Žádné zásadní terénní úpravy nejsou navrženy. Vegetační úpravy kolem objektu budou 

spočívat v opětovném zatravnění nezpevněných ploch pozemku a ve výsadbě 

okrasných dřevin. 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Provoz stavby neobsahuje 

žádnou výrobu, takže nebudou vznikat žádné zplodiny, které by ohrožovaly ovzduší. 

Provozem stavby nebude vznikat hluk. Splaškové vody budou svedeny do veřejné 

kanalizace, dešťové vody jsou řešeny vsakováním na stavebním pozemku. Při provozu 

bude vznikat běžný komunální odpad, který bude likvidován svozem komunálního 

odpadu. Půda nebude nijak znečišťována. 

V souvislosti s výstavbou nebude nutné kácet žádné stromy. 

Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. Nebylo nutné vést 

zjišťovací řízení EIA. Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Výstavba nevyžaduje žádná speciální opatření. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

Je řešeno samostatnou přílohou PD, která není součástí řešení diplomové práce. 
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C. Situační výkresy 
 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

C.2 Celkový situační výkres 

C.3 Koordinační situační výkres 
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C.1 Situační výkres širších vztahů 

 

Není součástí řešení diplomové práce. 

 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 

Není součástí řešení diplomové práce. 

 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

 

Na koordinační situaci stavby zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy    

jsou vyznačeny hranice pozemků a jejich parcelní čísla, umístění stavby s vyznačením 

vzdálenosti od hranic pozemku, přípojky na technickou a dopravní infrastrukturu          

a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích.  

 

Obsah: 

C.3 - 01 – Situace 
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D. Dokumentace objektů a 

technických a technologických 

zařízení 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Objekt bude sloužit jako jazyková škola. V 1.NP jsou navrženy prostory dvou 

výukových místností, kantýna, šatna a v 2.NP jsou navrženy dvě výukové místnosti      

a kanceláře s kuchyňkou. V 3.NP se nachází konferenční místnost a kanceláře 

s kuchyňkou. 

Kapacitní údaje:  

  Zastavěná plocha:  619,88 m2 

  Obestavěný prostor:   7924,2 m3 

  Užitná plocha:              1725,10 m2 

 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 

Půdorys objektu vychází z tvaru Y. 

Objekt je nepodsklepený o třech nadzemních podlažích. Jedná se o železobetonový 

prefabrikovaný sloupový skelet s příčnými průvlaky s vyzdívkou z cihelných bloků 

Porotherm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové předpjaté panely Elematic 200. 

Střecha je navržena jako plochá. Vstup do objektu je situován na jižní straně objektu. 

Přístup k objektu je navržen zpevněnou plochou z betonové zámkové dlažby. 

Jednotlivá podlaží jsou přístupná pomocí schodiště a výtahu. 

 

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V 1.NP jsou navrženy 2 výukové místností, kantýna, šatna a v 2.NP jsou navrženy       

2 výukové místnosti a kanceláře s kuchyňkou. V 3.NP se nachází konferenční místnost 

a kanceláře s kuchyňkou. 

V objektu se nevyskytuje výrobní provoz ani technologie. 
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Konstrukční a stavební technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

1. Zemní práce 

Na staveništi bude sejmuta ornice tloušťky 0,25 m a proveden výkop. Hloubka 

základové spáry je – 1,425 m od úrovně ±0,000 = 219,700 m n. m. Bpv., tj. úroveň 

čisté podlahy 1.NP. 

Výkopy základových rýh a šachet se budou provádět od pracovní plochy do hloubky 

0,5 m a 1,1 m. Na základě výstupu IGP budou prováděny bez pažení.  

 

2. Základy 

Základové konstrukce jsou navrženy jako prefabrikované jednostupňové patky 

z železobetonu třídy C20/25 v nezámrzné hloubce, výška základových patek je 800 

mm. Na patkách jsou na ozub osazeny základové nosníky o výšce 500 mm. 

 

3. Izolace proti zemní vlhkosti 

Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím natavitelného 

asfaltového modifikovaného pásu Glastek 40 Special mineral tloušťky 4,0 mm. Izolace 

bude vytažena 425 mm nad UT. 

 

4. Svislé konstrukce 

- Nosné konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří ŽB prefabrikované sloupy 400 x 400 mm, ŽB prefabrikované 

sloupy 400 x 200 mm, ŽB prefabrikované sloupy atypických rozměrů a ŽB 

prefabrikované plné panely tloušťky 200 mm. 

 

- Vnější nenosné zdi 

Vyzdívka je tvořena broušenými cihelnými bloky Porotherm 240 Profi vyzděných              

na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi DBM. Vyzdívka je provázaná se sloupy 

pomocí dvojice plochých stěnových kotev v každé druhé ložné spáře. Kotvy budou       

ke sloupům připevněny pomocí plastových natloukacích hmoždinek N. Stěny budou 

pod stropem ukončeny spárou tloušťky 15 mm, která je vyplněna PUR pěnou z důvodu 

oddilatování od stropní konstrukce. 
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- Vnitřní nenosné zdi 

Jsou tvořeny broušenými cihelnými bloky Porotherm 240 Profi vyzděných                  

na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi DBM. Stěny jsou provázány se sloupy pomocí 

dvojice plochých stěnových kotev v každé druhé ložné spáře. Kotvy budou ke sloupům 

připevněny pomocí plastových natloukacích hmoždinek N. Stěny budou pod stropem 

ukončeny spárou tloušťky 15 mm, která je vyplněna PUR pěnou z důvodu oddilatování 

od stropní konstrukce. 

 

- Vnitřní příčky 

Příčky jsou tvořeny broušenými keramickými příčkovkami Porotherm 11,5 Profi 

vyzděnými na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi DBM. Příčky tvořící učebny          

jsou tvořeny akustickými keramickými příčkovkami Porotherm 11,5 AKU vyzděnými      

na vápenocementovou maltu. Příčky jsou se sloupy a vnitřními zdmi provázany 

pomocí jedné ploché stěnové kotvy v každé druhé ložné spáře. Kotvy budou                

ke sloupům připevněny pomocí plastových natloukacích hmoždinek N a stěnám 

pomocí již zazděných kotev. Stěny budou pod stropem ukončeny spárou tloušťky                 

15 mm, která je vyplněna PUR pěnou z důvodu oddilatování od stropní konstrukce. 

 

5. Vodorovné konstrukce 

- Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou řešeny ŽB prefabrikovanými průvlaky tvaru obráceného T a L 

výšky 500 mm. Na průvlacích jsou uloženy ŽB předpjaté stropní panely Elematic    

200- 7x+0 a ŽB prefabrikovaná stropní ztužidla.  

 

- Překlady 

Nad otvory v obvodových stěnách jsou jako překlady využity stropní ztužidla.          

Nad otvory ve vnitřních stěnách jsou navrženy překlady Porotherm překlad 7                

a nad otvory v příčkách jsou navrženy ploché Porotherm překlady 11,5. 

 

6. Schodiště 

Hlavní schodiště je navrženo jako trojramenné s přímočarými rameny. Schodiště        

je obloženo keramickou dlažbou. 

Vedlejší úniková schodiště jsou navržena jakou dvouramenné s přímočarými rameny.  
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Schodišťové dílce jsou navrženy jako ŽB prefabrikáty. 

 

7. Střešní konstrukce 

Střecha je řešena jako plochá. Nosnou konstrukci tvoří stropní konstrukce,                 

na kterou je natavena parozábrana z Glastek AL 40 Mineral tloušťky 4 mm,                           

na které jsou spádové klíny z EPS 150S tloušťky 300 až 607 mm a na nich je natavena 

střešní krytina z dvou asfaltových modifikovaných pásů Glastek 40 Special mineral 

tloušťky 4 mm a Elastek 40 Combi tloušťky 4,4 mm.  

 

8. Úprava vnějších povrchů  

- Fasádní zateplovací systém 

Fasádní zateplovací systém bude řešen kontaktním systémem Baumit Open. 

Soklová část je řešena zateplovacím systémem Baumit Řešení pro oblast soklu.  

 

- Kovové konstrukce 

Ocelové konstrukce jsou opatřeny povrchem z práškového komaxitu.  

Podrobněji viz výpis prvků. 

   

9. Úprava vnitřních povrchů 

 Vyzdívané konstrukce budou opatřeny omítkou Porotherm universal strojním 

omítáním ze sil tloušťky 10 mm. Omítka bude opatřena bílou výmalbou. 

Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad. Na omítku                      

bude provedený penetrační nátěr, na který bude flexibilním lepidlem nalepen 

keramický obklad. Spárování bude provedeno spárovací hmotou. Umístění a rozměry 

keramického obkladu viz PD. 

 

10. Tepelná izolace  

- Podlah  

Tepelná izolace podlahy na terénu je provedena z Isover EPS 150S tloušťky 160 mm. 

 

- Obvodového pláště  

Tepelná izolace obvodového pláště nad úrovní soklové části je provedena z Baumit 

Open Reflect tloušťky 200 mm. 
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Tepelná izolace obvodového pláště v soklové části je provedena z Isover EPS Perimetr 

tloušťky 200 mm. 

 

- Střechy  

Tepelná izolace střešního pláště je provedena ze spádových klínů z EPS 150S tloušťky 

300-607 mm. 

 

11. Akustická izolace  

- Stěn  

Příčky tvořící učebny jsou z Porotherm 11,5 AKU. Při provádění je třeba dodržet 

předepsané postupy správného vyzdívání zdí, vzájemné napojování zdí apod.,            

tak aby splňovaly akustické požadavky. 

 

- Podlah 

Akustická izolace podlahy je provedena z Isover N 5,0 tloušťky 50 mm. 

  

12. Podlahy 

- Podlaha 1.NP  

Hrubá podlaha bude provedená v tloušťce 210 mm - včetně TI + separační PE fólie + 

nášlapné vrstvy z betonové mazaniny vyztužené sítí.  

Nášlapná vrstva je navržena dle výkresu skladeb. 

   

- Podlahy ostatních NP 

Hrubá podlaha bude provedená v tloušťce 100 mm - včetně AI + separační PE fólie + 

nášlapné vrstvy z betonové mazaniny vyztužené sítí.  

Nášlapná vrstva je navržena dle výkresu skladeb. 

  

13. Výplně otvorů 

- Okna  

Okna jsou navržená plastová zasklená izolačním trojsklem Uw=0,8 W/m2K           

(Ug=0,6 W/m2K), s celoobvodovým kováním a mikroventilací.  

Viz výpis prvků. 
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- Dveře  

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou navrženy jako součást proskleného fasádního 

systému Schüco FW 50 s bezbariérovým hliníkovým prahem. 

Vedlejší únikové dveře jsou navrženy jako hliníkové protipožární bez prahu. 

Interiérové dveře jsou navrženy do ocelových a dřevěných obložkových zárubní.  

Viz výpis prvků. 

 

- Prosklená fasáda 

Je navržena jako skleněný fasádní systém Schüco FW 50 v tmavě šedé barvě. 

Viz výpis prvků. 

 

14. Oplechování  

 

Střešní klempířské prvky jsou navrženy ze systému Lindab v tmavě šedé barvě. 

Viz výpis prvků. 

 

15. Výtah 

 

Výtah bude řešen firmou Liftcomp typem OH 630-N VDT 900-2K s nosností 630 kg. 

 

 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. 

 

 

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, 

zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou v souladu        

s normou ČSN 73 0540 – 2 (2011) - Tepelná ochrana budov - část 2: Požadavky,         

která stanovuje minimální požadavky na tepelné ztráty, bilanci a kondenzaci vodní 
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páry, nutnou infiltraci vzduchu apod. viz Tepelně technické posouzení obvodových 

konstrukcí. 

Průkaz energetické náročnosti budovy je řešen samostatnou, která není součástí řešení 

diplomové práce. 

Stavba je dostatečně osvětlena a osluněna dle ČSN 73 0580-1 (2011) Denní osvětlení 

budov – Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních 

prostor. 

Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí jsou v souladu s normou ČSN 73 0532 

(2010) - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

Energetická náročnost budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. je řešena samostatnou 

přílohou PD, která není součástí řešení diplomové práce. Využití alternativních zdrojů 

energií není navrženo. 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží není potřeba. Ochrana před bludnými 

proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. Ochranu před technickou 

seizmicitou není třeba řešit. Ochrana před hlukem je zajištěna obvodovými 

konstrukcemi. Protipovodňová opatření není třeba řešit, stavba se nenachází                     

v záplavovém území. 

 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Je řešeno samostatnou přílohou, která není součástí řešení diplomové práce. 

 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

 

Použité materiály musí mít požadované vlastnosti dle PD, musí s nimi být 

manipulováno dle podmínek, které stanovuje výrobce. Provádění konstrukcí           

(nebo montáž) musí být v souladu s montážními návody konkrétního výrobku nebo 

systému. Dodržení pracovních postupů výrobce zajišťuje dosažení požadované jakosti 

provedení. 
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Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí 

 
Mezi navrženými technologickými postupy nejsou navrženy netradiční postupy. 

 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 

výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 
Dokumentace skutečného provedení stavby musí splňovat rozsah a obsah dle vyhlášky 

č. 499/2006 v platném znění. 

 

 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření     

a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 

 
Je řešeno samostatnou přílohou, která není součástí řešení diplomové práce. 

 

 

Výpis použitých norem 

 

Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, Vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci 

staveb, vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu, Nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, Vyhláška č. 23/2008 Sb.: O technických podmínkách 

požární ochrany staveb, Zákon č. 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění platných 

předpisů, Vyhláška č. 246/2001 Sb.: O požární prevenci. 

ČSN 01 3420 (2004) – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části,    

ČSN ISO 128 – 23 (013114) (2004) – Technické výkresy – Pravidla zobrazování,                     

ČSN 73 0810 (2009) – Požární bezpečnost staveb (PBS) – Společná ustanovení,   

ČSN 73 0802 (2009) – PBS – Nevýrobní objekty,     
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ČSN 73 0873 (2003) – PBS – Zásobování požární vodou,  

ČSN 73 0821 (2010) – PBS – Odolnost stavebních konstrukcí,  

ČSN 73 0818 (1997) – PBS – obsazení objektu osobami,  

ČSN 73 0532 (2010) – Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související 

akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky,  

ČSN 73 0540-2 (2011) - Tepelná ochrana budov – Požadavky,  

ČSN 73 0540-3 (2005) - Tepelná ochrana budov - Návrhové hodnoty veličin,  

ČSN 73 0600 (2000) - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení,  

ČSN 73 0606 (2000) - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní 

ustanovení, 

ČSN EN ISO 13788 (730544) (2002)- Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců        

a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové 

vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody,  

ČSN EN ISO 6946 (2009) - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor        

a součinitel prostupu tepla,  

ČSN 73 1901 (2011) - Navrhování střech,  

ČSN 73 4108 (2013) - Hygienická zařízení a šatny, 

ČSN 73 4130 (2010) - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky,  

ČSN 73 6056 (2011) – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
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b) Výkresová část 

 

Obsah: 

D.1.1 - 01 – Půdorys 1.NP 

D.1.1 - 02 – Půdorys 2.NP 

D.1.1 - 03 – Půdorys 3.NP 

D.1.1 - 04 – Půdorys ploché střechy 

D.1.1 - 05 – Půdorys střechy nad schodišťovým prostorem 

D.1.1 - 06 – Řez A-A 

D.1.1 - 07 – Řez B-B 

D.1.1 - 08 – Pohledy 

 

 

c) Dokumenty podrobností 

 

Obsah: 

D.1.1 - 09 – Skladby konstrukcí – není součástí řešení diplomové práce 

D.1.1 - 10 – Výpis prvků – není součástí řešení diplomové práce 

D.1.1 - 11 – Detail A 

D.1.1 - 12 – Detail B 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí 

podle druhu, technologie a navržených materiálů 

 

1. Základy 

Základové konstrukce jsou navrženy jako prefabrikované jednostupňové patky 

z železobetonu třídy C20/25 v nezámrzné hloubce. Patky jsou o rozměrech                  

1400 x 1400 mm a 1400 x 1200 mm případně atypických rozměrů. Výška základových 

patek je 800 mm. Na patkách jsou na ozub osazeny základové nosníky o výšce           

500 mm. 

 

2. Svislé konstrukce 

- Nosné konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří ŽB prefabrikované sloupy 400 x 400 mm, ŽB prefabrikované 

sloupy 400 x 200 mm, ŽB prefabrikované sloupy atypických rozměrů a ŽB 

prefabrikované plné panely tloušťky 200 mm. 

 

3. Vodorovné konstrukce 

- Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou řešeny ŽB prefabrikovanými průvlaky tvaru obráceného T a L 

výšky 500 mm. Na průvlacích jsou uloženy ŽB předpjaté stropní panely Elematic    

200- 7x+0 a ŽB prefabrikovaná stropní ztužidla. Zálivka je z betonu třídy C 20/25        

a vyztužena betonářskou hřebínkovou ocelí B500A. 

 

- Překlady 

Nad otvory v obvodových stěnách jsou jako překlady využity stropní ztužidla.          

Nad otvory ve vnitřních stěnách jsou navrženy překlady Porotherm překlad 7                

a nad otvory v příčkách jsou navrženy ploché Porotherm překlady 11,5. 
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4. Schodiště 

Hlavní schodiště je navrženo jako trojramenné s přímočarými rameny. Schodiště        

je ŽB prefabrikované obložené keramickou dlažbou. Nástupní a výstupní ramena                

jsou navržena jako lomené desky se schodišťovými stupni a mezipodestou,                 

která jsou uložena na ozub průvlaku a konzoly stěnového panelu. Mezilehlé rameno            

je navrženo jako deska se schodišťovými stupni, která je uložena na mezipodesty. 

Vedlejší úniková schodiště jsou navržena jakou dvouramenné s přímočarými rameny. 

Ramena jsou navržena jako lomené desky se schodišťovými stupni a mezipodestou, 

která jsou uložena na ozub průvlaku a konzoly stěnového panelu. 

 

5. Střešní konstrukce 

Střecha je řešena jako plochá. Nosnou konstrukci tvoří stropní konstrukce,                  

na kterou je natavena parozábrana z Glastek AL 40 Mineral tloušťky 4 mm,                   

na které jsou spádové klíny z EPS 150S tloušťky 300 až 607 mm a na nich je natavena 

střešní krytina z dvou asfaltových modifikovaných pásů Glastek 40 Special mineral 

tloušťky 4 mm a Elastek 40 Combi tloušťky 4,4 mm.  

 

6. Úprava vnějších povrchů  

- Fasádní zateplovací systém 

Fasádní zateplovací systém bude řešen kontaktním systémem Baumit Open,            

který bude kotven talířovými hmoždinkami Baumit StarTrack 8 ks/m2. 

 

7. Podlahy 

- Podlaha 1.NP  

Hrubá podlaha bude provedená v tloušťce 210 mm - včetně TI + separační PE fólie + 

nášlapné vrstvy z betonové mazaniny vyztužené sítí.  

Nášlapná vrstva je navržena dle výkresu skladeb. 

   

- Podlahy ostatních NP 

Hrubá podlaha bude provedená v tloušťce 100 mm - včetně AI + separační PE fólie + 

nášlapné vrstvy z betonové mazaniny vyztužené sítí.  

Nášlapná vrstva je navržena dle výkresu skladeb. 
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8. Výplně otvorů 

- Prosklená fasáda 

Je navržena jako skleněný fasádní systém Schüco FW 50 v tmavě šedé barvě. 

Viz dokumentace výrobce, která není součástí řešení diplomové práce. 

 

9. Výtah 

Výtah bude řešen firmou Liftcomp typem OH 630-N VDT 900-2K s nosností 630 kg. 

Viz dokumentace výrobce, která není součástí řešení diplomové práce. 

 

 

Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz                          

na výkresovou dokumentaci 

 
Viz výkresová dokumentace a výpisu prvků. 

 

 

Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních 

soustav, mimořádná, apod. 

 
Viz statický výpočet, který není součástí řešení diplomové práce. 

 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

 

Použité materiály musí mít požadované vlastnosti dle PD. 

 

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí 

 
Mezi navrženými technologickými postupy nejsou navrženy netradiční postupy,            

ani zvláštní požadavky na provádění. 
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Zajištění stavební jámy 

 

Výkopy není potřeba pažit. 

 

 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření      

a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 

 
Je řešeno samostatnou přílohou, která není součástí řešení diplomové práce. 

 

 

V případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický 

postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, 

případně bezprostředně sousedících objektů 

 
Nejsou žádné změny, jedná se o novostavbu. Sousedící objekty nejsou dotčeny. 

 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, 

upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat 

 
Dokumentace skutečného provedení stavby musí splňovat rozsah a obsah dle vyhlášky 

č. 499/2006 v platném znění. 

 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Je řešeno samostatnou přílohou, která není součástí řešení diplomové práce. 
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Seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů               

apod. požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné 

předpisy a normy 

 
Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, Vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci 

staveb, vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu, Nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, Vyhláška č. 23/2008 Sb.: O technických podmínkách 

požární ochrany staveb, Zákon č. 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění platných 

předpisů, Vyhláška č. 246/2001 Sb.: O požární prevenci. 

ČSN 01 3420 (2004) – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části,    

ČSN ISO 128 – 23 (013114) (2004) – Technické výkresy – Pravidla zobrazování,                     

ČSN 73 0810  (2009) – Požární bezpečnost staveb (PBS) – Společná ustanovení,   

ČSN 73 0802  (2009) – PBS – Nevýrobní objekty,     

ČSN 73 0873  (2003) – PBS – Zásobování požární vodou,  

ČSN 73 0821  (2010) – PBS – Odolnost stavebních konstrukcí,  

ČSN 73 0818  (1997) – PBS – obsazení objektu osobami,  

ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 - Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN 1992 - Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1996 - Navrhování zděných konstrukcí 

 

 

b) Podrobný statický výpočet 

 

Je řešen samostatnou přílohou, která není součástí řešení diplomové práce. 
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c) Výkresová část 

 

Obsah: 

D.1.2 - 01 – Půdorys základů 

D.1.2 - 02 – Výkres skladby stropních dílců v úrovni 2.NP 

D.1.2 - 03 – Výkres skladby stropních dílců v úrovni 3.NP 

D.1.2 - 04 – Výkres skladby stropních dílců v úrovni střechy 

D.1.2 - 05 – Výkres skladby stropních dílců v úrovni nad schodišťovým prostorem 

 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Je řešeno samostatnou přílohou, která není součástí řešení diplomové práce. 

 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

Je řešeno samostatnou přílohou, která není součástí řešení diplomové práce. 

 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

Je řešeno samostatnou přílohou, která není součástí řešení diplomové práce. 
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E. Dokladová část 
 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

  



  Diplomová práce 

  A. Textová část 

34 

 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

 

Není potřeba. 

 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 

Není potřeba, stavba nepodléhá báňskému úřadu. 
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Tepelně technické posouzení 

obvodových konstrukcí 
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Seznam posuzovaných skladeb 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:    
 

Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramická dlažba  0,010       1,010  200,0 
   2  Flexibilní lepidlo  0,005       0,220  1350,0 
   3  Betonová mazanina  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 150 S  0,160       0,035  30,0 
   6  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  29000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,34 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:    
 

Obvodová stěna S7 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 24 Profi  0,240       0,280  5,0 
   3  Baumit lep. stěrka  0,010       0,800  50,0 
   4  Baumit Open Reflect  0,200       0,031  30,0 
   5  Baumit lep. stěrka+StarTex  0,006       0,800  50,0 
   6  Baumit silikonová omítka  0,002       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

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

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

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,102 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit Open Reflect). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0139 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,1490 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:    
 

Obvodová stěna S5 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton. panel  0,200       1,430  23,0 
   2  Baumit lep. stěrka  0,010       0,800  50,0 
   3  Baumit Open Reflect  0,200       0,031  30,0 
   4  Baumit lep. stěrka +StarTex  0,006       0,800  50,0 
   5  Baumit silikonová omítka  0,002       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,102 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit Open Reflect). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0031 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,3668 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:    
 

Soklová část S4 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton. panel  0,200       1,430  23,0 
   2  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  29000,0 
   3  Baumit lep. stěrka BituFix 2K  0,010       0,800  50,0 
   4  Isover EPS P Perimeter  0,200       0,034  30,0 
   5  Baumit lep. stěrka+StarTex  0,006       0,800  18,0 
   6  Baumit silikonová omítka  0,002       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:    
 

Střešní plášť 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  ŽB panel Elematic  0,200       1,053  23,0 
   2  Glastek 40 Al Mineral  0,004       0,210  370000,0 
   3  EPS 150 S  0,300       0,035  30,0 
   4  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  29000,0 
   5  Elastek 40 Combi  0,0044       0,210  20000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek 40 Special Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0091 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (20011) 
 
 Název úlohy:    
 

Detail A - Atika                   
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,889 
  

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

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

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:    
 

Detail B – Soklová část                           
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   55,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,833+0,000 = 0,833 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,887 
  

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

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

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

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

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

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Jazyková škola se školícím střediskem 

Langrova 315, Lázně Bohdaneč 53341 

Lázně Bohdaneč, č.kat. 606171 

      

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

      

      

      /       

Charakteristika budovy  

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

7 970,7 m3 

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

2 985,4 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,37 m2/m3 

Typ budovy nebytová 
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,25 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + 

Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 

bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová stěna 1 051,5 0,16       (     ) 1,00 168,6 

Střecha 559,1 0,13       (     ) 1,00 72,7 

Podlaha 619,9 0,23        (     ) 0,60 84,8 

Otvorová výplň 754,9 0,74        (     ) 1,15 643,2 

Tepelné vazby                    (     )       59,7 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

Celkem 2 985,4    1 028,9 

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

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 028,9 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,34 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,53 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,70 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,30 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,21 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,42 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,53) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,70 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,00 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,30 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,95 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  1.10.2013 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:        

IČ:         

Zpracoval: Bc. Tomáš Koblížek 

 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

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