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V diplomové práci se zabývám vypracováním stavební dokumentace pro realizaci stavby 

dle zadané studie objektu nákupního centra včetně tepelně technického posouzení. Navržený 

objekt je obdélníkového půdorysu. Objekt je částečně podsklepen a má jedno nadzemní 

podlaží. Zastřešení objektu je navrženo plochou střechou. V přízemí se nachází prodejna 

potravin a prodejna oděvů včetně jejich provozních místností (sklady, hygienické zařízení, 

kancelář, aj.). V suterénu se nachází technický prostor a sklad. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

mm - milimetr 

m  - metr 

m
2
  - metr čtverečný 

tl.  - tloušťka 

Sb.  - sbírka 

C20/25 - označení třídy betonu 

CPL - Continuous Pressed Laminates 

ČSN - česká technická norma 

EPS - expandovaný polystyren 

ETICS - External Thermal Isulation Composite Systems 

MVC - malta vápenocementová 

NP  - nadzemní podlaží 

P+D - pero a drážka 

P15 - pevnostní třída 

PE  - polyethylen 

PSV - přidružená stavební výroba 

SBS - styren-butadien-styren 

U  - součinitel prostupu tepla [W/m
2
.K] 
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1. Technická zpráva 

1.1.  Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Objekt řeší návrh malého nákupního centra v Mikulovicích na Jesenicku. V objektu se 

nachází dvě prodejny. Prodejna potravin a prodejna oděvů. Dále se v objektu nacházejí 

technické a provozní prostory. Projekt je zpracován dle architektonické studie v souladu 

s územním a regulačním plánem obce Mikulovice. 

Kapacitní údaje: zastavěná plocha:  759,40 m2 

   plocha parcely:  5481,00 m2 

   podlahová plocha 1NP: 675,59 m2 

   podlahová plocha suterén: 188,39 m2 

   celková podlahová plocha: 863,98 m2 

   obestavěný prostor:  3272,00 m3 

   počet nadzemních podlaží: 1 

   počet podzemních podlaží: 1 

 

 

1.2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Půdorys objektu je obdélníkového tvaru. Budova je jednopodlažní s plochou střechou, 

částečně podsklepená. Hmotové řešení přízemní budovy s plochou střechou je 

v harmonickém souladu s charakterem okolní zástavby. Součástí stavby je parkoviště, 

komunikace pro pěší a oplocená zásobovací zpevněná plocha.  

Objekt je tvořen železobetonovou monolitickou skeletovou konstrukcí. Tento skelet je 

pouze přiznán v interiéru objektu. Exteriér objektu tuto skutečnost nepřiznává. Obvodová 

svislá konstrukce je opatřena kontaktním zateplovacím systémem. 

Vstup do objektu pro zákazníky je z jižní strany objektu a pro zaměstnance nákupního 

centra ze severní strany objektu. V prvním nadzemním podlaží se nachází prodejna 

potravin a prodejna oděvů, včetně skladů, hygienického zázemí zaměstnanců, technické 
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místnosti aj.. Dále se zde nachází schodiště do suterénu, ve kterém se nachází kotelna 

(technická místnost) a sklad.  

Umístění objektu splňuje požadavky vyhlášky č.369/2001 Sb. o obecných požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

1.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení objektu je dáno dispozicí jednotlivých podlaží. Řešení technologie 

výroby tento objekt nepředpokládá. 

 

1.4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

Objekt je tvořen z železobetonového monolitického skeletu. Výplňové zdivo je zděné, 

střecha plochá, stropy monolitické filigránové, schodiště železobetonové a příčky zděné 

z příčkovek. 

1.4.1. Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopů bude sejmuta ornice o mocnosti 0,2 m, která bude odvezena na 

oddělenou skládku pro další možné využití. Před zahájením výkopů je nutné vyznačit 

stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. 

Hlavní výkopová jáma je svahovaná s maximálním spádem 1:1. Výkopové rýhy pro 

základové pasy a patky jsou svislé nepažené s proměnnou hloubkou maximální však 1,3 m. 

Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (potřebná pro dokončovací terénní 

úpravy a zásypy), přebytek bude odvezen na skládku. Na hutněné zásypy a násypy bude 

použit netříděný štěrkopísek. 

1.4.2. Základy a podkladní beton 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových patkách 

a základových pasech ze železobetonu C20/25. Do základových konstrukcí budou vloženy 
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zemnící pásky. U nepodsklepené části je základová spára v hloubce 1,05 m od upraveného 

terénu. Pod základovými patkami a pásy je navržen podkladní beton C12/15 v tloušťce 

150 mm. Podkladní betonová mazanina C12/15 v tloušťce 150 mm je vyztužena 

svařovanou sítí 150x150/4 mm, která je provedena na hutněný štěrkopískový podsyp 

v tloušťce 150 mm. 

1.4.3. Svislé nosné konstrukce 

Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet, který je tvořen ze 

železobetonových sloupů a průvlaků. Průvlaky jsou vedeny v příčném směru a po obvodě 

objektu. Železobetonový skelet je po obvodě vyplněn zdivem z cihelných bloků. 

U podsklepené části objektu je svislá nosná železobetonová stěna ze ztraceného 

bednění vyplněna betonem C20/25 a doplněná o výztuž. Ztracené betonové bednění 

o tloušťce 400 mm (např. Diton ZB 40). Dále se zde nachází vnitřní zdivo, které je zděné 

z keramických tvárnic P+D, tl. 240 mm na MVC 2,5, s P15 (Porotherm 24 P+D). Nad 

otvory jsou osazeny překlady Porotherm 11,5. 

Výplňové zdivo v 1NP je zděné z cihelných tvárnic P+D, tl. 300 mm na MVC 2,5, 

s P15 (např. Porotherm 30 P+D). Ve výplňovém zdivu jsou použity překlady nad otvory 

Porotherm 7. Dále se zde nacházejí ztužující železobetonové monolitické stěny o tloušťce 

200 mm, beton C20/25 s ocelovou výztuží. 

1.4.4. Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce suterénu a 1NP je tvořena z filigránových stropních desek tl. 60 mm 

s výztuží. Rozměry a tvar filigránových desek včetně rozmístění desek, dle výkresů stropů. 

Po uložení filigránových desek se provede betonáž stropní desky betonem C20/25 

o celkové tloušťce stropní konstrukce v suterénu 200 mm a v 1NP 250 mm. Filigránové 

desky jsou uloženy na železobetonových monolitických průvlacích, dle výkresů stropů. 

Ztužující železobetonový věnec je navržen v úrovni stropu po obvodě objektu. 

1.4.5. Schodiště 

Vertikální komunikace je v objektu navržena přímočarým jednoramenným schodištěm. 

Nosná konstrukce stupňů je navržena jako železobetonová monolitická deska tl. 120 mm 

z betonu C20/25. V úrovni stropů je schodišťová deska provázána a ukotvena ocelovou 

výztuží přímo do konstrukce stropu. Schodišťové stupně jsou nabetonovány na 



 

8 

 

schodišťovou desku. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickým protiskluzným 

obkladem. Schodiště je opatřeno madlem po obou stranách, dle výpisu prvků PSV. 

1.4.6. Plochá střecha 

Jednoplášťová s odvodněním do dvou vnitřních střešních vpustí. Se sklonem 1,8° 

a 1,2°. Skladba střešního pláště je navržena (od z hora dolů): SBS modifikovaný asfaltový 

pás s posypem, samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás, tepelná izolace z EPS 100S 

(spádování pomocí EPS 100S klínu), polyuretanové lepidlo (případně mechanické 

kotvení), SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou, penetrační asfaltový lak, 

stropní konstrukce. Přesná specifikace materiálu je ve výpisu skladeb konstrukcí. 

Výlez na střechu bude zajištěn výsuvným žebříkem kotveným k obvodové stěně 

z exteriéru, dle výpisu prvků PSV.  

Větrací potrubí vnitřní kanalizace, střešní vpusti a komín budou řádně oplechovány 

proti zatečení srážkové vody. 

1.4.7. Komíny 

Komín bude proveden ze systému Schiedel Absolut. Komín je dvouprůduchový, kdy 

jeden průduch je pro napojení plynového kotle a druhý je řešen jako ventilační průduch. 

V nadstřešní části bude komín opatřen komínovým návlekem, který je opatřen povrchovou 

úpravou vnější omítkou. 

1.4.8. Příčky 

V 1 NP jsou navrženy příčky zděné tloušťky 150 mm z keramických příčkovek 

Porotherm 14 P+D a tloušťky 100 mm z keramických příčkovek Porotherm 80 P+D, na 

MVC. U příček tloušťky 150 mm jsou použity překlady Porotherm 14,5 nad dveřními 

otvory. 

1.4.9. Překlady 

Nad okenními otvory v obvodovém výplňovém zdivu jsou navrženy keramicko-

betonové překlady Porotherm 7, dle výpisu překladů. 

1.4.10. Pohledy a opláštění 

V celém 1 NP jsou navrženy zavěšené sádrokartonové podhledy na kovovou 

konstrukci. Podhledy musí vyhovět požární odolnosti dle požární zprávy. Funkce 

sádrokartonových podhledů slouží převážně pro zakrytí rozvodů vzduchotechniky, 
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elektroinstalace a dalších rozvodů. Přesný výpis skladby zavěšených podhledů se nachází 

ve výpisu skladeb konstrukcí. 

Obvodové opláštění objektu bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS weber.therm klasik o tloušťce tepelného izolantu (EPS 70F šedý) 160 mm. 

1.4.11. Podlahy 

Druhy podlah jsou navrženy dle hygienických požadavků a provozního požadavku 

investora. Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v legendách místností 

každého podlaží na všech výkresech, jedná se o keramickou dlažbu, linoleum a nátěr 

betonové mazaniny. Jednotlivé skladby podlah jsou popsány a přesně specifikovány ve 

výpisu skladeb konstrukcí. 

1.4.12. Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

Izolace proti zemní vlhkosti: 1x asfaltový nátěr, 1 x BITAGIT, 1x GLASTEK AL40. 

Izolace je vždy vytažena nad upravený terén min. 250 mm. 

Hydroizolace podlah: separační vrstva PE folie mezi betonovou mazaninou a tepelnou 

izolací. 

Plochá střecha: asfaltový penetrační lak, hydroizolace GLASTEK AL 40,GLASTEK 

30 STICKER PLUS, ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR (přesná specifikace skladby dle 

výpisu skladeb konstrukcí). 

1.4.13. Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Podlahy v suterénu a  1NP: tepelná izolace z EPS 100Z tloušťky 80 mm. 

Zateplení ploché střechy: tepelná izolace z EPS 100S s minimální tloušťkou 200 mm 

v místě střešní vpusti. 

1.4.14. Omítky 

Vnitřní omítky: zdivo z keramických tvárnic Porotherm bude opatřeno 

vápenocementovou štukovou omítkou. Podhledy jsou sádrokartonové - jejich povrch 

přetmelit a přebrousit. 
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Vnější omítky: obvodový plášť bude proveden z kontaktního zateplovacího systému 

ETICS weber therm klasik s povrchovou úpravou omítky tenkovrstvé silikonové, zrnitosti 

1,5 mm. V soklové části bude použita omítka soklová dekorativní. 

1.4.15. Obklady 

Vnitřní keramické obklady jsou navrženy v místnostech hygienického zázemí pro 

zaměstnance, v úklidové místnosti a v místnosti č. 108 Sklad potravin II. Přesné určení 

barevného řešení a typu obkladu je řešeno v projektu interiéru. 

1.4.16. Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Okna budou plastová s tepelně izolačními dvojskly a s min. 5-ti komorovým rámem.  

Dveře umístěny v exteriéru budou hliníkové tepelně izolační. Vstupní dveře pro zákazníky 

budou posuvné hliníkové prosklené bezpečnostním sklem. Interiérové dveře budou 

dřevěné plné s CPL povrchem odolným proti oděru a mechanickému poškození. Dveře 

budou osazeny do ocelové zárubně. 

Kompletní specifikace výrobků je uvedena ve výpisu prvků PSV. 

1.4.17. Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky jsou provedeny z pozinkovaného plechu opatřeny nátěrem. Jedná 

se o oplechování parapetů, atiky, komínu, střešních žlabů a svodů. Kompletní specifikace 

výrobků je upřesněna ve výpisu prvků PSV. 

1.4.18. Malby a nátěry 

Interiérové malby stěn: penetrace, 2x Primalex Plus. Sádrokartonový podhled: 

2x Primalex. Odstín řeší projekt interiéru. 

Nátěry ocelových zárubní v odstínu šedé, dle specifikace výpisu prvků PSV. Nátěr 

klempířských výrobků v odstínu šedé, dle specifikace výpisu prvků PSV. 

1.4.19. Větrání místností 

Je navrženo přirozeně okny. Většina místnosti je opatřena okny s nastavitelnou 

ventilační štěrbinou. Místnosti, které nejsou opatřeny okny, jsou odvětrávány nuceně, řeší 

projekt vzduchotechniky. 

1.4.20. Venkovní úpravy 

Tyto úpravy nejsou obsaženy v této projektové dokumentaci. 
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1.5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Nebude docházet k 

nadměrnému ohrožování a obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, 

ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 

technického vybavení a požárním zařízením. 

Při provádění stavebních prací a při provozu vzniknou odpady a bude s nimi nakládáno 

v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a vyhlášek č. 381 a č. 383/2001 Sb. 

Při provozu bude vznikat odpad a jeho likvidace bude prováděna tak, aby byly 

dodrženy všechny ekologické předpoklady likvidace odpadu. Komunální odpad je řešen 

klasickou formou týdenního svozu odpadu. 

 

1.6. Stavební fyzika 

1.6.1. Tepelná technika 

Objekt je navržen dle ČSN 730540 2 - Tepelná ochrana budov, část 2 - Požadavky 

(2011). Skladby jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

Součinitel prostupu tepla obalových konstrukcí: 

- Podlaha na zemině:     U = 0,42 W/m²K (0,45 W/m
2
K) 

- Obvodová stěna pod úrovní terénu:   U = 0,19 W/m²K (0,45 W/m²K) 

- Obvodová stěna 1.NP:     U = 0,17 W/m²K (0,30 W/m²K) 

- Střecha plochá:      U = 0,17 W/m²K (0,24 W/m²K) 

- Okenní otvory:      U = 1,3 W/m²K (1,50 W/m²K) 

- Dveřní otvory:      U = 1,6 W/m
2
K (1,70 W/m2K) 
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Další tepelně technické posouzení: 

V kritických detailech byl objekt posouzen pomocí programu AREA 2011 na 

minimální normový teplotní faktor fRsi, grafické výstupy a vyhodnocení jsou součástí 

diplomové práce. 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem = 0,22 W/m
2
.K, objekt je 

klasifikován do třídy B – úsporná. 

Protokol ke štítku obálky budovy a energetický štítek obálky budovy je součástí 

diplomové práce. 

1.6.2. Osvětlení 

Navrhovaná výstavba novostavby nákupního centra splňuje požadavky norem na denní 

osvětlení. Řeší samostatný projekt denního osvětlení. 

1.6.3. Oslunění 

Navrhovaná výstavba novostavby nákupního centra splňuje požadavky norem na 

oslunění a jeho dopadu na stávající objekty v lokalitě. 

1.6.4. Akustika 

Navrhovaná výstavba novostavby nákupního centra splňuje požadavky norem na 

stanovení neprůzvučnosti stavebních dělících prvků. 

1.6.5. Zásady hospodaření energiemi 

Projektová dokumentace je v souladu se zákonem č.406/2000 Sb. o hospodaření 

energií. 

1.6.6. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Na základě měření objemové aktivity radonu v podloží nebyly dotčené pozemky 

zařazeny do žádné kategorie. 

Agresivní spodní vody dle inženýrského geologického průzkumu nebyly nalezeny. 

Seismicita- lokalita se nenachází v seizmické oblasti. 

Poddolování - lokalita se nenachází v poddolovaném území. 
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Ochranná a bezpečnostní pásma - lokalita se nenachází v ochranném či bezpečnostním 

pásmu. 

Zvláštní ochrana objektu před negativními účinky vnějšího prostředí není řešena. 

Negativní účinky na stavbu nebyly zjištěny a stavba jimi není dotčena. 

 

1.7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požární ochrana konstrukcí a staveb je řešena v samostatné části projektové 

dokumentace. 

 

1.8. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Navržené materiály o požadované jakosti a o požadované jakosti provedení jsou 

navrženy standardní. Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty. 

 

1.9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

V návrhu objektu jsou použity pouze tradiční technologické postupy, bez zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí. 

 

1.10. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Rozsah a obsah výrobní a dílenské dokumentace bude předán zhotoviteli po jeho 

výběru investorem. 
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1.11. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 

a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami 

Bez požadavků. 

 

1.12. Výpis použitých norem 

Viz. seznam použitých podkladů  
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2. Tepelně technické posouzení 

2.1. Výpočet součinitele prostupu tepla, stavu kondenzace a povrchové 

teploty podlahy 

2.1.1. Podlaha na terénu v suterénu 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu v suterénu 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Beton hutný  0,070       1,230  17,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  EPS 100 Z (1)  0,080       0,037  30,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,460 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,900 
  

  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 =   0,42 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   10,75 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

2.1.2. Podlaha na terénu 1NP - dlažba 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu v 1NP- dlažba 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
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 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická  0,007       1,010  200,0 
   2  Lepidlo  0,003       0,570  20,0 
   3  Beton hutný  0,060       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  EPS 100 Z (1)  0,080       0,037  30,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,627 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,901 
  

  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 =   0,42 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,59 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

2.1.3. Podlaha na terénu 1NP- linoleum 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu v 1NP- linoleum 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Podlahové linoleum  0,003       0,170  1000,0 
   2  Disperzní lepidlo  0,003       0,600  50,0 
   3  Samonivelační stěrka  0,004       1,200  20,0 
   4  Beton hutný  0,060       1,230  17,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  EPS 100 Z (1)  0,080       0,037  30,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,627 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,901 
  

  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. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,42 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,72 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

2.1.4. Podlaha nad suterénem- dlažba 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad suterénem - dlažba 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická  0,007       1,010  200,0 
   2  Lepidlo  0,003       0,570  20,0 
   3  Beton hutný  0,060       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  EPS 100 Z (1)  0,080       0,037  30,0 
   6  Železobeton  0,200       1,430  23,0 
   7  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,239 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,906 
  

  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  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,15 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.1.5. Obvodová stěna- suterén 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna suterénu 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,0015       0,990  19,0 
   2  Železobeton 1  0,400       1,430  23,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,0001       0,210  1200,0 
   4  Bitagit  0,0035       0,210  14000,0 
   5  Glastek Al 40  0,004       0,210  370000,0 
   6  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,160       0,034  30,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,813 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  

  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 =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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GRAFICKÝ VÝSTUP PROGRAMU TEPLO 2011: 
 

 

(Obr.1 Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce - obvodová stěna suterén) 

2.1.6. Obvodová stěna 1NP 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 1NP 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm 30 P+D tř. 800  0,300       0,230  8,0 
   3  Výztužná vrstva ETICS  0,003       0,750  50,0 
   4  Rigips EPS 70 F Fasádní šedý  0,160       0,032  20,0 
   5  Výztužná vrstva ETICS  0,006       0,750  50,0 
   6  weber.pas silikon  0,015       0,860  130,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

  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 
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 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 3-6% 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: Rigips EPS 70 F Fasádní šedý). 
  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 = 0,0548 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,8059 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 

 
GRAFICKÝ VÝSTUP PROGRAMU TEPLO 2011: 
 

 

(Obr.2 Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce - obvodová stěna 1NP) 
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2.1.7. Plochá střecha 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,350       2,1875  0,03 
   3  Železobeton  0,250       1,430  23,0 
   4  Asfaltový nátěr  0,0001       0,210  1200,0 
   5  Glastek Al40 Mineral  0,004       0,210  380000,0 
   6  EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   7  Glastek 30 Sticker plus  0,003       0,210  20000,0 
   8  Elastek 40 Special dekor  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 =   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  =   0,24 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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek 30 Sticker plus). 
  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 = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0122 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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GRAFICKÝ VÝSTUP PROGRAMU TEPLO 2011: 
 

 
(Obr.3 Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce - plochá střecha) 

 

2.2. Výpočet a posouzení teplotního faktoru vnitřního povrchu 

ochlazovaných konstrukcí 

2.2.1. Detail vnějšího rohu obvodové zdi 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   1 DETAIL VNĚJŠÍHO ROHU OBVODOV 
 
 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 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       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. 
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  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 

 
 
GRAFICKÝ VÝSTUP PROGRAMU AREA 2011: 

 

 

(Obr.4 Pole teplot v konstrukci - vnější roh obvodové zdi) 

 

2.2.2. Podlaha na terénu 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   PODLAHA NA TERÉNU V 1NP              
 
 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 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,892 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 



 

24 

 

  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 

 
 
GRAFICKÝ VÝSTUP PROGRAMU AREA 2011: 
 

 

(Obr.5 Pole teplot v konstrukci - podlaha na terénu v 1NP) 

 

2.2.3. Podlaha na terénu v suterénu 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   PODLAHA NA TERÉNU V SUTERÉNU 
 
 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 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
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 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,875 
  

  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 

 
 
GRAFICKÝ VÝSTUP PROGRAMU AREA 2011: 
 
 
 

 

(Obr.6 Pole teplot v konstrukci - podlaha na terénu v suterénu) 

 

 

 

 

 



 

26 

 

2.2.4. Strop suterén, stěna 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   STROP SUTERÉN STĚNA            
 
 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 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,940 
  

  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 

 
 
GRAFICKÝ VÝSTUP PROGRAMU AREA 2011: 

 

(Obr.7 Pole teplot v konstrukci - strop suterén, stěna) 
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2.2.5. Atika 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   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 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,870 
  

  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 

 
GRAFICKÝ VÝSTUP PROGRAMU AREA 2011: 
 
 

 

(Obr.8 Pole teplot v konstrukci - atika) 
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2.3. Výpočet tepelných ztrát objektu, potřeby tepla na vytápění 

a průměrného součinitele prostupu tepla 

 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 

 Název objektu :  Nákupní centrum 
 Zpracovatel :  Hana Vršanová 
 Zakázka :  Nákupní centrum 
 Datum :  22.11.2013 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.2 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        19.1 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       759.4 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :       110.9 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      3113.5 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  nebytový 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  nadzemní podlaži         
 Číslo místnosti :   1  Název místnosti :   Celý objekt 
  

 Půd. plocha A :    759.4 m2  Objem vzduchu V :   2490.8 m3 
 Exp. obvod P :    110.9 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 Obvodový stěny   454.6   0.17  e = 1.00   0.00   -------    77.28 W/K 
 Plochá střecha   679.5   0.17  e = 1.00   0.00   -------   115.51 W/K 
 Okna              50.1   1.30  e = 1.15   0.00   -------    74.94 W/K 
 Dveře             29.8   1.60  e = 1.15   0.00   -------    54.83 W/K 
 podlaha          531.2   0.42  Gw= 1.00   -------    0.18   47.32 W/K 
 strop suterén    228.2   0.37  f,i = 0.14   0.10   -------    15.32 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :     13482 W,   tj.     97.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :     14820 W,   tj.     85.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :     28302 W,   tj.     90.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :      13482 W,   tj.     97.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :      14820 W,   tj.     85.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      28302 W,   tj.     90.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  suterén                  
 Číslo místnosti :   1  Název místnosti :   celý suteré 
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 Půd. plocha A :    228.2 m2  Objem vzduchu V :    511.1 m3 
 Exp. obvod P :     61.6 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 Povrch nad teré   37.0   0.19  e = 1.00   0.00   -------     7.02 W/K 
 Stěna suterén    146.6   0.19  Gw= 1.00   -------    0.19    9.15 W/K 
 podlaha          228.2   0.42  Gw= 1.00   -------    0.18   13.66 W/K 
 strop suterén    228.2   0.37  f,i =-0.17   0.10   -------   -17.87 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       359 W,   tj.      2.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :      2606 W,   tj.     15.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      2965 W,   tj.      9.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :        359 W,   tj.      2.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       2606 W,   tj.     15.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       2965 W,   tj.      9.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  

  1/   1   Celý objekt   20.0     759.4   2490.8      28302   90.5%  808.64 
           

  2/   1   celý suteré   15.0     228.2    511.1       2965    9.5%   98.85 
           
  

 Součet:      987.6    3001.9     31268  100.0%    907.49 
 
 
 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    31.268 kW  100.0 % 

 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T    13.841 kW   44.3 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V    17.427 kW   55.7 % 

 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 Obvodový stěny       2.705 kW     8.7 %     454.6 m2        6.0 W/m2 
 Plochá střecha       4.043 kW    12.9 %     679.5 m2        5.9 W/m2 
 Okna                 2.623 kW     8.4 %      50.1 m2       52.3 W/m2 
 Dveře                1.919 kW     6.1 %      29.8 m2       64.4 W/m2 
 podlaha              2.066 kW     6.6 %     759.4 m2        2.7 W/m2 
 strop suterén        0.000 kW     0.0 %     456.3 m2        0.0 W/m2 
 Povrch nad teré      0.211 kW     0.7 %      37.0 m2        5.7 W/m2 
 Stěna suterén        0.275 kW     0.9 %     146.6 m2        1.9 W/m2 
 
 

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.29 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    21.62 kWh/m3,rok 
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PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =     3113.54 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         19.1 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       32608 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:        33742 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          3997 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:         19751 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         43789 kWh/a 
  

 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   14.06 kWh/m3,rok 
 
 

 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    479.6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   2156.9 m2 
  

 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.32 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.22 W/m2K 
 
 
 

 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Nákupní centrum 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 

 Objem vytápěných zón budovy V =  3113,5 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  2156,9 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
  

 Požadavek:  

  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,32 W/m2K 
  

 Výsledky výpočtu: 

  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,22 W/m2K 
  

 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  

 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,7 
 
Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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3. Energetický štítek obálky budovy 
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6. Výkresová dokumentace 

 
Čís. výk. Název výkresu     Měřítko Formát 

S01 KOORDINAČNÍ SITUACE    1 : 500  2x A4 

01  PŮDORYS SUTERÉNU    1 : 50  16x A4 

02  PŮDORYS 1 NP     1 : 50  16x A4 

03  STŘECHA      1 : 50  16x A4 

04  ZÁKLADY      1 : 50  16x A4 

05  ŘEZ A-A´      1 : 50  8x A4 

06  ŘEZ B-B´      1 : 50  8x A4 

07  STROP SUTERÉNU     1 : 50  8x A4 

08  STROP 1 NP      1 : 50  16x A4 

09  POHLEDY      1 : 100  4x A4 

10   DETEIL D1: PLOCHÁ STŘECHA - ATIKA 1 :10  2x A4 

11   DETEIL D2: SOKLOVÁ ČÁST ETICS  1 :10  2x A4 

12   DETEIL D3, D4: PARAPET A NADPRAŽÍ 1 :10  2x A4 

13  VÝPIS PRVKŮ PSV     -  13x A4 

14  VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ   -  7x A4 

 



 

 

 

 


