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Seznam použitého značení 

 

ČSN    značení české technické normy 

ČSN EN  harmonizovaná Evropská norma 

Sb.   sbírky zákonů 

č.   číslo 

ul.   Ulice 

SO   stavební objekt 

NP   nadzemní podlaží 

U   součinitel prostupu tepla              

tl.   tloušťka 

mm   milimetr  

m   metr běžný 

m
2
   metr čtvereční 

m
3
   metr krychlový 

m. n. m.  nadmořská výška 

Kč   Koruna česká 

EPS   Pěnový polystyren 

XPS   Extrudovaný polystyren 

C xx/xx  beton válcová/krychelná pevnost 

ŽB   železobeton 

DN   jmenovitý průměr 

RAL   stupnice barevných odstínů 
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Úvod 

  

 Hotel je umístěn v nově navrženém zábavním areálu HRUŠOV RELAX PARK            

a slouží pro ubytování návštěvníků tohoto mezinárodního centra, zaměřeného převážně         

na poznání vodního světa. Součástí areálu je budova akvárií, delfinárium, aquapark a další. 

Celý areál je navržen pomocí organických tvarů a k tomu je přizpůsoben i hotel. Je obklopen 

balkony, které jsou dynamicky zakřiveny. Hotel je navrhnut tak, aby svým tvarem zapadl do 

nového  urbanistického  konceptu. Jižní křídlo hotelu je řešeno jako trojtrakt (pokoje umístěné 

po obou stranách chodby), severní a východní křídlo je díky hlukovému ohrožení 

z Bohumínské silnice řešeno jako dvojtrakt (chodba je umístěná na straně silnice a pokoje 

směřují do atria). Budova má atypický tvar a tvoří atrium uzavřené ze tří stran. Otevírá           

se k haldě bývalého dolu Hubert, na které je umístěná lanovka.  S protější budovou akvárií 

tvoří hotel vstupní bránu do areálu. 
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A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:     Hotel Hrušov 

Místo stavby:  Ostrava - Hrušov, katastrální území 

Ostrava Hrušov, parcelní č. 605, 606, 607, 

608, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 618, 

631, 632, 633 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 

Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Denisa Tymráková, 

Mankovice 76, 742 35 Odry 

A.2 Seznam vstupních podkladů   

 Katastrální mapa dotčených pozemků a nejbližšího okolí 

 Územní plán dotčených pozemků a nejbližšího okolí 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Území se nachází v katastrálním území Ostrava – Hrušov. Ze severní strany je řešená 

oblast ohraničena ulicí Stará cesta, z východu ji vymezuje Bohumínská silnice.  Z jižní 

strany je oblast obklopena haldou bývalého dolu Huberta a ze západu je hranicí ulice 

Riegrova, která je v novém návrhu oproti stávajícímu stavu posunuta. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Dotčené pozemky se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, nebo            

v zvlášť chráněném území. V současné době, je areál chráněn protipovodňovým 

valem. Protipovodňová ochrana je zajištěna. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je velký, rovinný a obsahuje množství travnatých ploch, které umožňují 

vsakování dešťových vod.  

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

V územně plánovací dokumentaci je oblast určena pro lehký průmysl. Byla podána 

žádost o změnu v Územním plánu města Ostravy. Změna na občanskou vybavenost. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 Po změně využití území z lehkého průmyslu na občanskou vybavenost je stavba 

navržena v souladu s územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

           Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

           Není předmětem řešení. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

           Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba hotelu je podmíněna výstavbou kruhového objezdu při vstupu do areálu 

HRUŠOV RELAX PARKU a napojením posunuté ulice Riegrovy na tento kruhový 

objezd. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Stavba se nachází na pozemcích s parcelními čísly: 605, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 

614, 615, 616, 618, 631, 632, 633. Tyto parcely nejsou zastavěny. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Objekt bude realizován jako novostavba. 

b) účel užívání stavby 

 Stavba hotelu bude užívána jako přechodné ubytování pro návštěvníky zábavního 

areálu HRUŠOV RELAX PARK. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Objekt bude navržen a užíván jako trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Objekt nebude chráněn památkovými orgány. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků zabezpečujících   

    bezbariérové užívaní staveb 

Stavba je navržena pro bezbariérové použití. Je vybavena výtahy, pokoji pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. Hotelové parkování obsahuje také parkovací místa pro 

invalidy. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních    

    předpisů 

Není předmětem řešení. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby: 

 zastavěná plocha:     1 890m
2 
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užitná plocha:     1 701m
2 

počet podzemních podlaží:   1 

počet nadzemních podlaží:   5  

kapacita hotelu:          270 lůžek 

počet pracovníků:             50 zaměstnanců 

i) základní bilance stavby 

 Není předmětem řešení. 

j) základní předpoklady výstavby 

 Stavba bude realizována roku 2020. 

k) orientační náklady na stavbu 

 Předběžný odhad je 200 milionu Kč. 

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

Stavbu lze rozčlenit na stavební objekty: 

SO 01  příprava území 

SO 02  novostavba hotelu 

SO 03  novostavba krytého parkovaní 

SO 04  atrium 

SO 05  zpevněné plochy 

SO 06 přípojka vodovodu 

SO 07 přípojka plynu 

SO 08 přípojka kanalizace splaškové 

SO 09 přípojka kanalizace dešťové 

SO 10 přípojka elektrického vedení 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek pro zastavění je situován v oblasti vedle hlavního tahu na Bohumín. Není 

tedy v příliš klidném území. Jedná se o několik parcel, které nejsou v současné době 

nezastavěny. Můžeme na nich nalézt pouze vzrostlou zeleň.   

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Není předmětem řešení. 

c) stávající ochrana a bezpečnostní pásma 

 Území není chráněno, ani se zde nevyskytují bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Objekt se nachází v záplavovém území. V blízkosti protékají řeky Odra a Ostravice. 

Celé území Hrušova je v současné době chráněno před povodněmi protipovodňovým 

valem, který je součástí území. Stavba se nachází v blízkosti bývalého dolu Hubert, ale 

pozemek není dotčen poddolovaným územím. Stabilita a správná funkce objektu bude 

řešena pomocí rozdělení celého objektu na čtyři dilatační celky.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry        

    v  území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na ostatní stavby. Nachází v dostatečné 

vzdálenosti od ostatních objektů. Realizací se výrazně nezmění odtokové poměry 

v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Je třeba pro výstavbu hotelu zajistit kácení dřevin na potřebných parcelách. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených  

    k plnění funkce lesa 

Pro dotčené pozemky nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Není tedy zapotřebí 

souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu. Stejně tak se nejedná o pozemky 

s plněním funkce lesa. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou   

    infrastrukturu) 

Na příjezdu do celého areálu je nutno vybudovat kruhový objezd. Na který je napojena  

posunutá ulice Riegrova. Hotel je napojen na ulici Stará cesta, která prochází 

kruhovým objezdem. Objekt je napojen přípojkami na stávající inženýrské sítě v ulici 

Stará cesta: kanalizaci, elektrické vedení, plyn a vodovod a nově vybudovanou 

dešťovou kanalizace. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Nejprve bude provedeno, v nutném rozsahu, kácení dřevin a odstranění náletových 

 keřů. Na to bude navazovat skrývka a následně se pak začne s realizací potřebných 

 terénních úprav.  

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Stavba hotelu je určena k přechodnému ubytování návštěvníků zábavního areálu 

HRUŠOV RELAX PARKU. Najde zde nocleh okolo 270 osob. Ostatní wellness         

a sportovní služby se nacházejí částečně v hotelu a částečně v areálu. 

 zastavěná plocha:     1 890m
2 

užitná plocha:     1 701m
2 

počet podzemních podlaží:   1 

počet nadzemních podlaží:   5  

kapacita hotelu:            270 lůžek 

počet pracovníků:             50 zaměstnanců 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Hotel tvoří vstupní bod do areálu HRUŠOV RELAX PARKU. Tvar hotelu je řešen dle 

hranic komunikací, které vymezují pozemek. A zapadá do urbanistické koncepce 

areálu. Hotel spolu s protější budovou akvárií tvoří bránu parku. 

b) architektonické řešení 

Tvar je atypický. Jelikož celý zábavní areál je tvořen organickými tvary, je i hotel 

přizpůsoben těmto tvarům pomocí dynamických zakřivení balkonů. Z jižní části se 

budova otevírá k haldě a tvoří tak poklidné atrium. Budova je řešena v odstínech bílé    

a černé barvy.   

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V suterénu se nachází sportovní a technické zázemí, v přízemí můžeme navštívit 

restauraci, kavárnu a mají zde zázemí zaměstnanci. V dalších 4 NP se mohou hosté 

ubytovat. V každém podlaží, určeném pro bydlení, je jeden pokoj pro invalidy, pokoje 

jednolůžkové i dvojlůžkové s možností přistýlky a apartmány. Provoz návštěvníků je 

oddělený od provozu zaměstnanců. Hotel se bude stavět jako čtyři dilatační celky. 

V objektu nebude provozována žádná výroba.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Stavba je řešena pro přístup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Napojení objektu na okolní terén je plynulý, bez nutnosti překonávat výškové rozdíly. 

Stavba je řešena dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Hotel je vybaven výtahy, parkovacími 

místy a pokoji určenými pro osoby s omezenou pohyblivostí. Šířka dveřních křídel je 

min. 900 mm, průchozí chodby jsou v šířce min. 1800 mm. Toalety v 1NP jsou 

navrženy pro bezbariérový přístup. 

B.2.5 Bezpečnost při užívaní stavby 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při užívaní stavby se vychází z platných norem 

a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení  

 1. Zemní práce 

Vytyčení objektu bude provedeno dle vytyčovacího výkresu. Před zahájením zemních 

prací a výkopů budou provedeny přípravné zemní práce. Odstraní se vzrostlá zeleň. 

Inženýrské sítě se vytyčí a stanoví před tím, než se sejme ornice. Sejmutá ornice bude 

uložena na pozemku na místě tomu určeném a bude použita při úpravách terénu po 

dokončení stavby. Pro suterén objektu se provedou výkopy jámy. Dno vykopané jámy 

bude opatřeno štěrkovým podsypem tl. 150mm a bude zhutněn na 2,5 MPa, aby 

odpovídal požadavkům ČSN 72 1006. Vykopaná hornina bude použita na pozemku při 

úpravách terénu a zbylá bude odvezena na skládku.   

 2. Podzemní voda 

 Podzemní voda je v dostatečné hloubce od budoucí základové konstrukce.  

 3. Základové konstrukce 

Základy pod železobetonovými nosnými sloupy jsou tvořený dvojstupňovými 

monolitickými patkami z železobetonu (beton C25/30), pod výplňovým zdivem jsou 

navržený železobetonové základové pásy. Pro dostatečné ztužení konstrukce jsou 

základy doplněný ztužujícími pásy po 16m. Pod objektem je vybudována deska          

o tl. 150mm, která je vyztužená KARI sítí. Před prováděním základů je nutno provést 

prostupy a drážky pro inženýrské sítě. 

 4. Svislé konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými monolitickými sloupy (400x400mm) 

s osovou vzdáleností sloupů  8000x6000mm. Obvodové zdivo výplňové je provedeno 

z Porotherm 40. Nosnou svislou konstrukci schodiště a výtahu tvoří železobetonová 

stěna tl. 300mm. Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno z Porotherm 19 AKU             

a Porotherm 8 P+D. 
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 5. Vodorovné konstrukce 

Nosnou konstrukci stropu tvoří železobetonová monolitická deska (beton C25/30) 

vyztužená v obou směrech. Deska je uložená na monolitických železobetonových 

průvlacích o rozměrech 400x400mm položených na nosných sloupech. Balkonové 

konzoly jsou s deskou spojeny pomocí iso nosníků. Pro překlady nad otvory jsou 

použity překlady Porotherm 7.  

 6. Schodišťové konstrukce a výtah 

V celém objektu jsou vybudovány 3 schodiště, jedno hlavní a dvě únikové. V řešené 

části je umístěno monolitické únikové schodiště z železobetonu s šířkou ramene 

1200mm. Schodiště je dvouramenné, tvaru U. Je uložené do nosných 

železobetonových obklopujících zdí. Nástupní rameno prvního schodiště je založeno 

nad schodišťovým základem. 

Výtah bude dodán firmou Evis. Velikost kabiny je 1400x1100mm, aby odpovídal 

požadavkům osob s omezenou schopností pohybu.  

 7. Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha. Kde hlavní nosný prvek tvoří 

 železobetonová deska tl. 250mm. Srážková voda je odváděna dovnitř dispozice přes 

 střešní podtlakové vpusti Glynwed Akasison X62.  

 8. Podlahy 

Podlahy jsou navrženy, aby vyhovovaly daným kritériím: bezpečnost, účelnost, 

funkčnost, odolnost, hygienickou nezávadnost, dobré tepelné a zvukové izolační 

vlastnosti.   

 9. Tepelné a zvukové izolace 

Tepelná izolace v podlaze na terénu je tvořena extrudovaným polystyrenem XPS tl. 

80mm. Obvodové stěny suterénu jsou obloženy také XPS tl. 80mm. V podlahách mezi 

obytnými patry jsou použity kročejové izolace Steprock ND 30mm. Tepelná izolace 

střechy je tvořena pomocí izolačních desek ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 

EPS 100 S tl. 180mm. Obvodové svislé stěny hotelu jsou obloženy tepelnou izolací 

EPS 100 S STABIL tl. 80mm. Tepelný most mezi stropní deskou a balkonovou 

deskou je přerušen pomocí iso nosníku s tepelnou izolací 80mm. 
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 10. Úpravy vnějších povrchu 

Vnější povrchy budou provedeny z fasádní omítky Porotherm universal v odstínu 

tmavě šedé a bílé barvy.  

 11. Úpravy vnitřního povrchu 

Vnitřní úpravou zdiva je vápenocementová omítka tl. 15mm. Keramický obklad 

v hygienických zařízeních a u kuchyňské linky je lepen na omítku vodotěsným lepícím 

tmelem a zaspárován spárovací hmotou.  

 12. Vzduchotechnika a klima místností 

 Suterén a 1NP je odvětrávám pomocí nuceného větrání. Ubytovací podlaží 2NP – 5NP 

 jsou odvětrávány pomocí přirozeného větrání okny a vytápěny.   

 13.  Venkovní úpravy 

V atriu hotelu bude tvořena klidová zóna s vodním zrcadlem, zpevněnými 

komunikacemi a s terasami patřícími restauraci a kavárně. Dále zde budou umístěny 

nízké dřeviny, lavičky a další mobiliář. Celý areál je propojen chodníčky a parkově 

upraven. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Objekt hotelu se skládá ze suterénu a pěti nadzemními podlažími. Stavba je 

 řešena jako železobetonový monolitický skelet s osovou vzdáleností sloupů  

 8000x6000mm. Stropy jsou tvořeny železobetonovou monolitickou deskou.  Objekt je 

 zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební objekt je v rámci řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré 

předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní 

zatížení dle současně platných norem. Budova je velmi rozsáhlá a tak pro její správnou 

funkci je rozčleněna do 4 dilatačních celků.  
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B.2.7 Základní technický popis stavby 

a) technické řešení 

Osazení nových technických zařízení a nové rozvody budou řešeny v souladu s obecně 

technickými požadavky na výstavbu, včetně požadavků na požární zabezpečení 

objektu. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je rozdělena díky svému tvaru U do tří požárních úseků, z nichž každý má své 

únikové schodiště, které v přízemí přímo navazuje na dveře ven z budovy. Chodby       

a dveře jsou navrženy v dostatečných velikostech dle normy. 

B.2.9 Zásady hospodaření a energiemi 

 Tepelně-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných 

 platných norem, vyhlášek a předpisů. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla 

 U ve W/m2K jsou splněny. 

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

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby.  Bezpečnost 

práce a zdraví bude v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. 

Větrání 

Výměna vzduchu bude probíhat kombinací přirozeného větrání a nuceného větrání. 

Vytápění 

Všechny prostory jsou navrženy jako vytápěné. Při návrhu vnitřních teplot                    

v jednotlivých místnostech budou dodrženy normové požadavky, dle účelu 

jednotlivých místností.  

Osvětlení 

Osvětlení denním světlem i umělé osvětlení je navrženo tak, aby vyhovovalo 

světelným podmínkám dle norem.  

Objekt nezatěžuje životní prostředí, třídění a likvidování odpadů bude v souladu 

z vyhláškou 381/2001 Sb. Neměl by se zde vyskytovat žádný škodlivý odpad. 
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Komunální odpady budou tříděny a 1x týdně odváženy příslušnou firmou. Ani 

stavební činností nevzniknou na pozemku žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

Provoz v prostorech objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani 

prašností. Splašková kanalizace bude zaústěna do obecní kanalizace. Dešťová 

kanalizace je pomocí jímek vsakována do půdy. 

U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních 

objektů a zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. Nedochází 

k nežádoucím vibracím, hluku ani prašnosti. 

B.2.11 Ochrana stavy před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Radonové riziko bylo stanoveno jako velice nízké, proto nebude v tomto případě 

 řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Technická seizmicita by neměla stavbu ovlivňovat.   

d) ochrana před hlukem 

Hluk hrozí z východní strany od Bohumínské silnice, ten je ale zajištěn 

protihlukovými stěnami v návaznosti na silnici a dispozicí hotelu. Objet je navržen 

tak, že na severní a východní straně je chráněn proti hluku chodbou umístěnou na 

fasádě, pokoje jsou situovány do vnitřního klidného atria. 

e) protipovodňová opatření 

Celý areál Hrušovu je zajištěn protipovodňovým valem, který je již vybudován             

a chrání tak stavby proti možným záplavám řeky Ostravice. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je napojen přípojkami na inženýrské sítě v ulici Stará cesta. Objekt je napojen 

na kanalizaci splaškovou a dešťovou, elektrické vedení, plyn a vodovod. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem řešení. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Do areálu HRUŠOV RELAX PARKU je možný příjezd buď ze silnice Bohumínská, 

nebo mostem přes dálnici D1 z Koblova.  Při sjezdu z Bohumínské silnice zde 

navazuje kruhový objezd, kterým se dostaneme do zábavního areálu nebo odbočkou 

k hotelu. Tento kruhový objezd v současné době není na místě vybudován, je ale 

součástí nového návrhu toho areálu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území je napojeno na dopravní infrastrukturu pomocí Bohumínské silnice, cesty 

z Koblova a železniční tratí s plánovanou zastávkou Hrušov, která v současné době 

není realizována, ale v minulosti zde byla a je plánovaná její obnova. 

c) doprava v klidu 

Parkování hotelu je řešeno vedle hotelu přes ulici K šachtě. Je umístěno ve svahovitém 

terénu u Bohumínské silnice. Parkování zapadá do svahu, je překryto zelení. 

Parkoviště má kapacitu 150 aut. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Celým zábavním areálem je vedena cyklostezka, která prochází přímo vedle hotelu       

a dále pak navazuje na cyklostezku jdoucí kolem řeky Ostravice do centra Ostravy, 

nebo na druhou stranu směřující na Landek. Hrušovem jsou také vedeny pěší stezky 

napojující areál na řeku Ostravici nebo haldu Hubert. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Hotel bude postaven na nyní rovném terénu, nebude tedy třeba zvláštních terénních 

úprav. 

b) použité vegetační prvky 

V atriu hotelu je vodní zrcadlo, které má uprostřed 3 vysoké stromy, dále je atrium       

i okolí hotelu zdobeno dekorativní zelení. Pěší stezky okolo hotelu jsou doplněny 

vyššími i nižšími stromy. 

c) biotechnická opatření 

Není potřeba biotechnických opatření.  

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

a) vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nemá žádný špatný vliv na životní prostředí. Nebude negativně ovlivňovat 

ovzduší ani způsobovat nadměrný hluk. Odpady budou odváženy a likvidovány dle 

příslušných norem.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

 Stavba nemá žádný negativní vliv na přírodu ani krajinu. Kvůli stavbě hotelu je nutno 

 vykácet pár stromů, ale po dokončení stavby budou opět vysazený. Na pozemcích se 

 nenachází žádný chráněný strom. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Je nutno vést řízení EIA z důvodu vlivu na životní prostředí způsobeno výstavbou. 

e) navrhovaná ochrana a bezpečnost pásma 

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

Stavba bude z hlediska ochrany obyvatelstva provedena v souladu s vyhláškou 

268/2009 Sb. z roku 2009 o technických požadavcích na stavby. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Není předmětem řešení. 

b) odvodnění staveniště 

Není předmětem řešení. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu přímo z ulice Stará cesta              

a napojeno na inženýrské sítě. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Realizace navržených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace 

 Na staveništi je zapotřebí pokácet vzrostlou zeleň, to ale nebude postihovat okolí 

 hotelu. 

f) maximální zábory pro staveniště 

 Pro staveniště je uvažována část volných ploch kolem dotčených částí objektu. 

Veřejné plochy nebude třeba zabírat. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 Odvážení a likvidace odpadů ze staveniště bude prováděno dle příslušných norem. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemina získaná po výkopových pracích se použije na úpravy okolního terénu a zbytek 

bude odvezen na skládku.  
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém 

stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 

Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 

odpadů. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti 

odfouknutí. Veškerou stávající zeleň, která na pozemcích zůstane, je povinen 

zhotovitel chránit před poškozením. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

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

zdraví při práci na staveništích a dále 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. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, 

zhotoviteli i stavebním dozoru. 

k) úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro 

jejich bezbariérové užívání. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 

značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská 

opatření se nepředpokládají. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb 

 Nejsou stanovený speciální podmínky pro provádění staveb. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Není předmětem řešení. 
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C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

Není předmětem řešení. 

a) měřítko 1:1 000 až 1:50 000 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

c) stávající a navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma 

d) vyznačení hranic dotčeného území 

C.2 Celkový situační výkres stavby 

Není předmětem řešení. 

a) měřítko 1:200 až 1:1 000, u rozsáhlých staveb 1:2 000 nebo 1:5 000 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 

c) hrance pozemků 

d) hranice řešeného území 

e) základní výškopis a polohopis 

f) navržené stavby 

g) stanovení nadmořské výšky1. nadzemního podlaží u budov (±0,000) a výšky upraveného  

    terénu; maximální výška staveb 

h) komunikace a zpevněné plochy 

i) plochy vegetace 

C.3 Koordinační situace 

a) měřítko 1:200 nebo 1:1 000, u rozsáhlých staveb 1:2 000 nebo 1:5 000, u změny stavby,  

    která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně   

    v měřítku 1:200 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 

c) hranice pozemku, parcelní čísla 

d) hranice řešeného území 

e) stávající výškopis a polohopis 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury 
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g) stanovení nadmořské výšky 1. NP u budov (±0,000) a výšky upraveného terénu, maximální  

    výška staveb 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 

i) řešení vegetace 

j) okótované odstupy staveb 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu 

l) stávající a navrhovaná ochranná pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod. 

m) maximální zábory (dočasné/trvalé) 

n) vyznačení geotechnických sond 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové  

    komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 
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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 

a) Technická zpráva 

 1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Stavba hotelu je určena k přechodnému ubytování návštěvníků zábavního areálu 

 HRUŠOV RELAX PARKU. Najde zde nocleh okolo 270 osob. 

 zastavěná plocha:    1 890m
2 

užitná plocha:    1 701m
2 

počet podzemních podlaží:   1 

počet nadzemních podlaží:   5  

počet návštěvníků:             270 osob 

počet pracovníků:             50 zaměstnanců 

 2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání  

     stavby 

 Hotel tvoří vstupní bod do areálu HRUŠOV RELAX PARKU. Tvar hotelu je řešen dle 

hranic komunikací, které vymezují pozemek. A zapadá do urbanistické koncepce 

areálu. Hotel spolu s protější budovou akvárií tvoří bránu do parku. Tvar je atypický. 

Jelikož celý zábavní areál je tvořen organickými tvary, je i hotel přizpůsoben těmto 

tvarům pomocí dynamických zakřivení balkonů. Z jižní části se budova otevírá k haldě 

a tvoří tak poklidné atrium. Budova je řešena v odstínech bílé a černé barvy.   

Stavba je řešena pro přístup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Napojení objektu na okolní terén je plynulý, bez nutnosti překonávat výškové rozdíly. 

Stavba je řešena dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Hotel je vybaven výtahy, parkovacími 

místy a pokoji určenými pro osoby s omezenou pohyblivostí. Šířka dveřních křídel je 

min. 900 mm, průchozí chodby jsou v šířce min. 1800 mm. Toalety v 1NP jsou 

navrženy pro bezbariérový přístup. 
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3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 V suterénu nachází sportovní a technické zázemí, v přízemí můžeme navštívit 

restauraci, kavárnu a mají zde zázemí zaměstnanci. V dalších 4 NP se mohou hosté 

ubytovat. V každém podlaží, určeném pro bydlení, je jeden pokoj pro invalidy, pokoje 

jednolůžkové i dvojlůžkové s možností přistýlky a apartmány. Provoz návštěvníků je 

oddělený od provozu zaměstnanců. Hotel se bude stavět jako čtyři dilatační celky. 

V objektu nebude provozována žádná výroba.  

 4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 Zemní práce 

Vytyčení objektu bude provedeno dle vytyčovacího výkresu. Před zahájením zemních 

prací a výkopů budou provedeny přípravné zemní práce. Odstraní se vzrostlá zeleň. 

Inženýrské sítě se vytyčí a stanoví před tím, než se sejme ornice. Sejmutá ornice bude 

uložena na pozemku na místě tomu určeném a bude použita při úpravách terénu po 

dokončení stavby. Pro suterén objektu se provedou výkopy jámy. Dno vykopané jámy 

bude opatřeno štěrkovým podsypem tl. 150mm a bude zhutněn na 2,5 MPa, aby 

odpovídal požadavkům ČSN 72 1006. Vykopaná hornina bude použita na pozemku při 

úpravách terénu a zbylá bude odvezena na skládku.   

  Základové konstrukce 

Základy pod železobetonovými nosnými sloupy jsou tvořený dvojstupňovými 

monolitickými patkami z železobetonu (beton C25/30), pod výplňovým zdivem jsou 

navržený železobetonové základové pásy. Pro dostatečné ztužení konstrukce jsou 

základy doplněný ztužujícími pásy po 16m. Pod objektem je vybudována deska o       

tl. 150mm, která je vyztužená KARI sítí. Před prováděním základů je nutno provést 

prostupy a drážky pro inženýrské sítě. 

 Svislé konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými monolitickými sloupy (400x400mm) 

s osovou vzdáleností sloupů  8000x6000mm. Obvodové zdivo výplňové je provedeno 

z Porotherm 40. Nosnou svislou konstrukci schodiště a výtahu tvoří železobetonová 

stěna tl. 300mm. Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno z Porotherm 19 AKU              

a Porotherm 8 P+D. 
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 Vodorovné konstrukce 

Nosnou konstrukci stropu tvoří železobetonová monolitická deska (beton C25/30) 

vyztužená v obou směrech. Deska je uložená na monolitických železobetonových 

průvlacích o rozměrech 400x400mm položených na nosných sloupech. Balkonové 

konzoly jsou s deskou spojeny pomocí iso nosníků. Pro překlady nad otvory jsou 

použity překlady Porotherm 7.  

 Schodišťové konstrukce a výtah 

V celém objektu jsou vybudovány 3 schodiště, jedno hlavní a dvě únikové. V řešené 

části je umístěno monolitické únikové schodiště z železobetonu s šířkou ramene 

1200mm. Schodiště je dvouramenné, tvaru U. Je uložené do nosných 

železobetonových obklopujících zdí. Nástupní rameno prvního schodiště je založeno 

nad schodišťovým základem. 

Výtah bude dodán firmou Evis. Velikost kabiny je 1400x1100mm, aby odpovídal 

požadavkům osob s omezenou schopností pohybu.  

 Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha. Kde hlavní nosný prvek tvoří 

 železobetonová deska tl. 250mm. Srážková voda je odváděna dovnitř dispozice přes 

 střešní podtlakové vpusti Glynwed Akasison X62.  

 Podlahy 

Podlahy jsou navrženy, aby vyhovovaly daným kritériím: bezpečnost, účelnost, 

funkčnost, odolnost, hygienickou nezávadnost, dobré tepelné a zvukové izolační 

vlastnosti.   

Podhledy 

Sádrokartonový podhled umístěný v 1NP je tvořen pomocí systému Knauf.  

 Tepelné a zvukové izolace 

Tepelná izolace v podlaze na terénu je tvořena extrudovaným polystyrenem XPS        

tl. 80mm. Obvodové stěny suterénu jsou obloženy také XPS tl. 80mm. V podlahách 

mezi obytnými patry jsou použity kročejové izolace Steprock ND 30mm. Tepelná 

izolace střechy je tvořena pomocí izolačních desek ze stabilizovaného pěnového 
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polystyrenu EPS 100 S tl. 180mm. Obvodové svislé stěny hotelu jsou obloženy 

tepelnou izolací EPS 100 S STABIL tl. 80mm. Tepelný most mezi stropní deskou        

a balkonovou deskou je přerušen pomocí iso nosníku s tepelnou izolací 80mm. 

 Úpravy vnějších povrchu 

Vnější povrchy budou provedeny z fasádní omítky Porotherm universal v odstínu 

tmavě šedé a bílé barvy.  

 Úpravy vnitřníh povrchu 

Vnitřní úpravou zdiva je vápenocementová omítka tl. 15mm. Keramický obklad 

v hygienických zařízeních a u kuchyňské linky je lepen na omítku vodotěsným lepícím 

tmelem a zaspárován spárovací hmotou. 

Truhlářské výrobky  

Viz výkres č. D.1.1.13 -  Výpis truhlářských výrobků 

Zámečnické výrobky 

Viz výkres č. D.1.1.14 -  Výpis zámečnických výrobků 

Klempířské výrobky 

Viz výkres č. D.1.1.15 -  Výpis klempířských výrobků 

Plastové výrobky 

Viz výkres č. D.1.1.16 Výpis plastových výrobků 

 Vzduchotechnika a klima místností 

 Suterén a 1NP je odvětráván pomocí nuceného větrání. Ubytovací podlaží 2NP – 5NP 

 jsou odvětrávány pomocí přirozeného větrání okny a vytápěny.   

 Venkovní úpravy 

V atriu hotelu bude tvořena klidová zóna s vodním zrcadlem, zpevněnými 

komunikacemi a s terasami patřícími restauraci a kavárně. Dále zde budou umístěny 

nízké dřeviny, lavičky a další mobiliář. Celý areál je propojen chodníčky a parkově 

upraven. 
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 5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při užívaní stavby se vychází z platných norem 

a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

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

zdraví při práci na staveništích a dále 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. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, 

zhotoviteli i stavebním dozoru. 

 6. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace –  

    popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními 

    účinky vnějšího prostředí 

 Tepelně-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných 

 platných norem, vyhlášek a předpisů. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla 

 U ve W/m2K jsou splněny. 

 Tepelné posudky vybraných konstrukcí viz příloha č. 1  

Radonové riziko bylo stanoveno jako velice nízké, proto nebude v tomto případě 

řešeno. Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 

Technická seizmicita by neměla stavbu ovlivňovat. Osvětlení denním světlem i umělé 

osvětlení je navrženo tak, aby vyhovovalo světelným podmínkám dle norem. U objektu 

nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů a zároveň 

objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. Nedochází k nežádoucím vibracím, hluku 

ani prašnosti.  

 7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Pro stavbu jsou navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž 

 vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 

 správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 

 požadavky na požární ochranu.  
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 8. údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

 Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti, musí s nimi být 

 manipulováno v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem. Montáž                      

 a provádění konstrukcí musí být v souladu s montážními návody konkrétného 

 výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postupů stanovených výrobcem 

 zajišťuje požadovanou jakost provedení. 

 9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění    

 a jakost navržených konstrukcí 

 Mezi nově navrženými stavebními úpravami nejsou navrženy netradiční technologické 

 postupy. 

 10. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah 

       a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly stanoveny.  

 11. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

       měření a zkoušek 

 Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolních měření, charakter 

 stavby to nevyžaduje. 

 12. Výpis použitých norem 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu 

 Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 

 Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

 Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
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  užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 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 

 ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

 ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

 vlastnosti stavebních výrobků 

 ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

 ČSN 74 4505 – Podlahy, společná ustanovení 

 ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 

 ČSN 73 4108 – Hygienické zařízení a šatny 

 ČSN 73 3050 – Zemní práce 

 ČSN 73 1901 – Navrhování střech- základní ustanovení 

 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb  

b) Výkresová část – viz samostatná příloha 

 D.1.1.1 Architektonická situace      M 1:500 

 D.1.1.2 Podklad pro vytyčení stavby      M 1:500 

 D.1.1.3 Základy        M 1:50 

 D.1.1.4 Půdorys 1NP        M 1:50 

 D.1.1.5 Půdorys 2NP        M 1:50 

 D.1.1.6 Řez A – A´        M 1:50 

D.1.1.7 Řez B – B´        M 1:50 
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D.1.1.8 Výkres tvaru stropu       M 1:50 

D.1.1.9 Půdorys střechy       M 1:50 

D.1.1.10 Západní pohled       M 1:100 

D.1.1.11 Východní pohled       M 1:100 

D.1.1.12 Jižní pohled        M 1:100 

D.1.1.13 Výpis truhlářských výrobků 

D.1.1.14 Výpis zámečnických výrobků 

D.1.1.15 Výpis klempířských výrobků 

D.1.1.16 Výpis plastových výrobků 

D.1.1.17 Výpis skladeb konstrukcí 

D.1.1.18 Vizualizace 

D.1.1.19 Vizualizace 

 

c) Dokumenty podrobností – viz samostatná příloha 

D.1.1.13 Výpis truhlářských výrobků 

D.1.1.14 Výpis zámečnických výrobků 

D.1.1.15 Výpis klempířských výrobků 

D.1.1.16 Výpis plastových výrobků 

D.1.1.17 Výpis skladeb konstrukcí 

D.1.1.18 Vizualizace 

D.1.1.19 Vizualizace 

D.1.1.20 Detail iso nosníku        M 1:10 
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D.1.1.21 Detail základu        M 1:10 

D.1.1.22 Detail dilatace střechy       M 1:10 

D.1.1.23 Detail        M 1:10 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení – není předmětem řešení 

a) Technická zpráva 

b) Podrobný statický výpočet 

c) Výkresová část 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení – není předmětem řešení 

D.1.4 Technika prostředí staveb – není předmětem řešení 

a) Technická zpráva 

b) Výkresová část 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení – není předmětem řešení 

a) Technická zpráva 

b) Výkresová část 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
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E Dokladová část 

 

Není předmětem řešení. 

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

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
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3.  

Dokumentace pro provedení stavby 
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Doloženo v samostatné příloze. 

 D.1.1.1 Architektonická situace      M 1:500 

 D.1.1.2 Podklad pro vytyčení stavby      M 1:500 

 D.1.1.3 Základy        M 1:50 

 D.1.1.4 Půdorys 1NP        M 1:50 

 D.1.1.5 Půdorys 2NP        M 1:50 

 D.1.1.6 Řez A – A´        M 1:50 

D.1.1.7 Řez B – B´        M 1:50 

D.1.1.8 Výkres tvaru stropu       M 1:50 

D.1.1.9 Půdorys střechy       M 1:50 

D.1.1.10 Západní pohled       M 1:100 

D.1.1.11 Východní pohled       M 1:100 

D.1.1.12 Jižní pohled        M 1:100 

D.1.1.13 Výpis truhlářských výrobků 

D.1.1.14 Výpis zámečnických výrobků 

D.1.1.15 Výpis klempířských výrobků 

D.1.1.16 Výpis plastových výrobků 

D.1.1.17 Výpis skladeb konstrukcí 

D.1.1.18 Vizualizace 

D.1.1.19 Vizualizace 
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Specializace – Pozemní stavitelství 

 

 

 

 

 

 

Student:           Denisa Tymráková 

Vedoucí bakalářské práce:          Ing. Arch. Milada Baumannová 

Ostrava 2014 



39 
 

Doloženo v samostatné příloze. 

D.1.1.20 Detail iso nosníku         M 1:10 

D.1.1.21 Detail základu         M 1:10 

D.1.1.22 Detail dilatace střechy        M 1:10 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
Teplo 2010 

 

Název úlohy :  Podlaha na terénu 
Zpracovatel :  Densia Tymráková 

Datum :  22.4.2014 

 

 

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 

Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 
Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

 1  Dlažba keramic   0.0080    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 

 2  Malta cementov   0.0050    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 

 3  Beton hutný 2   0.0055    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 

 4  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 

 5  Baumit XPS-R   0.0800    0.0300  2060.0     33.0        70.0   0.0000 

 

Okrajové podmínky výpočtu : 

 

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 

 

Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 

Tepelný odpor konstrukce R :         2.68 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.350 W/m2K 

 

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.37 / 0.40 / 0.45 / 0.55 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 

 

 

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.61 C 

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.916 

 

 

Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 

 

Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :        54.25 Ws/m2K 

 

Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         0.67 C 

 

 
STOP, Teplo 2010 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
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:  -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

Skladba konstrukce 
  

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

  1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
  2  Malta cementová  0,005       1,160  19,0 
  3  Beton hutný 2  0,0055       1,300  20,0 
  4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
  5  Baumit XPS-R  0,080       0,030  70,0 
 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,916 
  

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  =   0,38 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,35 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: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
Vypočtená hodnota: dT10 =   0,67 C 
dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
Teplo 2010 
 

Název úlohy :  Stěna porotherm 40 - zateplená 
Zpracovatel :  Denisa Tymráková 
Datum :  22.4.2014 
 
 

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

 1  Porotherm Univ   0.0150    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
 2  Porotherm 40 n   0.4000    0.1840   960.0    800.0         7.0   0.0000 
 3  Rigips EPS 100   0.0800    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
 4  Porotherm TO   0.0100    0.1300   840.0    400.0         8.0   0.0000 
 5  Porotherm Univ   0.0150    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let :      1 
 

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

Tepelný odpor konstrukce R :         4.45 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.216 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
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Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.0E+0010 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1952.8 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         20.5 h 
 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.72 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
 
Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.4   0.947    47.5 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.5   0.947    49.9 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.7   0.947    51.7 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    19.9   0.947    54.9 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.2   0.947    60.5 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.947    64.9 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.947    66.9 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.947    66.2 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.2   0.947    61.0 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.0   0.947    55.7 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.7   0.947    52.0 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.5   0.947    50.2 
           

 

Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

tepl.[C]:   18.7   18.6    2.3  -14.0  -14.6  -14.7 
p [Pa]:   1334   1290    703    199    182    138 
p,sat [Pa]:   2158   2139    718    181    172    169 
 
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

   1   0.4524    0.4836   1.880E-0008 
 
Celoroční bilance vlhkosti: 
  

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.013 kg/m2,rok 
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.789 kg/m2,rok 
  

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
Roční cyklus č.  1 
 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

STOP, Teplo 2010 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:   Stěna porotherm 40 - zateplená 
 

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:  20,6 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

Skladba konstrukce 
  

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

  1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
  2  Porotherm 40 na maltu obyčejno  0,400       0,184  7,0 
  3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,080       0,037  30,0 
  4  Porotherm TO  0,010       0,130  8,0 
  5  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

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 =   0,22 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: 0,048 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0133 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,7895 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
Teplo 2010 
 

Název úlohy :  Plochá střecha 
Zpracovatel :  Denisa Tymráková 
Zakázka :   
Datum :  22.4.2014 
 

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

 1  Porotherm Univ   0.0150    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
 2  Železobeton 1   0.2500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
 3  Glastek 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
 4  Keramzitbeton   0.1900    0.2800   880.0    700.0         8.0   0.0000 
 5  Rigips EPS 100   0.1800    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
 6  Hydroizolační   0.0050    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
 
Okrajové podmínky výpočtu : 
 

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
Počet hodnocených let :      1 
 

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

Tepelný odpor konstrukce R :         5.78 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.169 W/m2K 
 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
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Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0012 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1766.3 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.4 h 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.13 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
 
Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.7   0.959    46.7 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.7   0.959    49.2 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.9   0.959    51.1 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.1   0.959    54.4 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.959    60.2 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.959    64.7 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.959    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.959    66.1 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.959    60.7 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.1   0.959    55.2 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.9   0.959    51.3 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.7   0.959    49.5 
           

 

Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

tepl.[C]:   19.1   19.0   18.0   17.9   13.9  -14.6  -14.8 
p [Pa]:   1334   1333   1318    802    798    784    138 
p,sat [Pa]:   2215   2199   2063   2048   1588    171    168 
 
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

 1   0.6390    0.6390   1.067E-0009 
 
Celoroční bilance vlhkosti: 
  

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.008 kg/m2,rok 
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.012 kg/m2,rok 
  

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
Roční cyklus č.   
 
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.6390    0.6390   2.17E-0010     0.0006 
  12   0.6390    0.6390   4.03E-0010     0.0016 
   1   0.6390    0.6390   4.37E-0010     0.0028 
   2   0.6390    0.6390   4.07E-0010     0.0038 
   3   0.6390    0.6390   2.42E-0010     0.0044 
   4   0.6390    0.6390  -3.55E-0011     0.0044 
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   5   0.6390    0.6390  -4.17E-0010     0.0032 
   6   0.6390    0.6390  -7.27E-0010     0.0014 
   7    ---       ---    -8.97E-0010     0.0000 
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0044 kg/m2 
         

 

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 

STOP, Teplo 2010 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:   Plochá střecha 
 

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:  20,6 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   3  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Keramzitbeton  0,190       0,280  8,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,180       0,037  30,0 
   6  Hydroizolační souvrství Borner  0,005       0,210  50000,0 
 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
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% 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: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0079 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0119 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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