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Seznam použitého značení   

PP  podzemní podlaží 

NP  nadzemní podlaží 

ŽB železobeton 

k. ú. katastrální úřad 

č. číslo 

okr. okres 

ČSN Česká státní norma 

Sb. Sbírka zákonů 

SO stavební objekt 

NN nízké napětí 

Kč koruna česká 

ČR Česká republika 

KN katastr nemovitostí 

PD projektová dokumentace 

MHD městská hromadná doprava 

DN 300 jmenovitý průměr 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B. p. v Balt po vyrovnání 

m metr 

m
2
 metr čtvereční 

m
3
 metr krychlový 

tzn. to znamená 

tl. tloušťka 

XC1, XC2 třída prostředí betonu 

C 20/25 pevnostní třída betonu v tlaku ( válcová/krychelná) 

SDK sádrokartonová konstrukce 

m. n. m. metrů nad mořem 

TZB technické zařízení budov 

viz odkaz na jinou stránku 

atd. a tak dále 

s. r. o. společnost s ručením omezením 
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MPa megapascal 

HI hydroizolace 

EPS expandovaný polystyren 

PUR polyuretan 

TI tepelná izolace 

HZS hasičský záchranný sbor 

DP diplomová práce 

S – JTSK souřadný systém trigonometrické sítě katastrální 

TUV teplá užitková voda 

U součinitel prostupu tepla [W/m
2
 K] 

U w celkový součinitel prostupu tepla výplně otvoru [W/m
2
 K] 

U N požadovaný (normový) součinitel prostupu tepla [W/m
2
 K] 

Mc,a roční množství zkondenzované vodní páry [kg/m2
 rok] 

Mev,a roční množství odpařitelné vodní páry [kg/m2
 rok] 

fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 
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ÚVOD 

 Náplní mé diplomové práce je vypracování projektové dokumentace 

pro provádění stavby objektu pro občanskou vybavenost „Lékařský dům 

s administrativními prostory“. 

 Tomuto zadání předcházelo vypracování rozborů okolí, poté studie v předmětu 

Projekt I. a projektové dokumentace v předmětu Projekt II. 

Objekt je řešen jako čtyřpodlažní s jedním podzemním a třemi nadzemními 

podlažími. V 1. PP je navrženo parkoviště pro zaměstnance a místnost pro technické 

zařízení budovy. V 1. NP se nachází pět ordinací – dvě pro zubní lékaře, jedna 

pro praktického lékaře, jedna pro dětského lékaře a jedna pro očního lékaře. Ke každé 

ordinaci je navržena přípravna a čekárna. Jsou zde také dvě místnosti zázemí 

pro zaměstnance a hygienické zázemí pro pacienty. 2. a 3. NP jsou obdobné. V každém 

z těchto podlaží je navrženo sedm kanceláří, čtyři čajové kuchyňky, jednací síň, sklady 

a hygienické zázemí. 

 Celý objekt je řešen bezbariérově pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Budova bude mít plochou jednoplášťovou střechu. Konstrukční systém je 

řešen jako ŽB montovaný skelet s výplňovým zdivem z tvárnic Ytong. Obvodové nosné 

stěny podzemního podlaží budou z monolitického ŽB. Základovou konstrukci tvoří 

ŽB patky, které jsou pod nosnými stěnami spojeny ŽB pásy. 

 Diplomová práce je rozdělena na tři části – textovou, výkresovou a přílohy. 

V textové části se nachází průvodní a souhrnná technická zpráva dle Vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Výkresová část 

obsahuje jednotlivé výkresy pro projektovou dokumentaci, dle této vyhlášky. Přílohy 

obsahují tepelně technické posouzení a energetický štítek obálky budovy.
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A. PR VODNÍ ZPRÁVů 

1. IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE 

1.1 Údaje o stavb  

Název stavby:   Lékařský dům s administrativními prostory 

Místo stavby:   Otrokovice 

Druh stavby:    Novostavba, stavba občanské vybavenosti 

Umístění stavby:   parcela č. 1935/2, Otrokovice, okr. Zlín 

Katastrální území:  Otrokovice 

Okres:     Zlín 

Kraj:     Zlínský 

Stavební úřad:   Zlín 

Stupeň PD:    Dokumentace pro provedení stavby 

Parcely sousedící:   parcela č. 1935/3, k. ú. Otrokovice 

   parcela č. 1932/1, k. ú. Otrokovice 

   parcela č. 1943/2, k. ú. Otrokovice [1] 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:    VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 

1.3 Údaje o zpracovateli 

Vypracovala:    Bc. Iveta Sedláčková 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. 
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2. SEZNůM VSTUPNÍCH PODKLůD  

Vstupními podklady byly katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, studie 

zpracovaná v předmětu Projekt I a další rozpracování v předmětu Projekt II. 

3. ÚDůJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah ešeného území 

Pozemek, na němž je tento objekt navrhován, se nachází v okrajové části města 

Otrokovice. Město Otrokovice je také jeho majitelem. Parcela č. 1935/2, na níž se 

pozemek nachází, spadá pod katastrální území Otrokovice. Je rovinatá a má rozlohu 

820 m
2
.  

b) dosavadní využití a zastav nost území 

Pozemek se, jak již bylo zmíněno, nachází v okrajové části města Otrokovice. Přímo 

na parcele se nenachází žádné stávající budovy. Druh pozemku je dle KN orná půda. 

c) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková 
rezervace, památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území 
apod.) 

Lokalita nespadá do žádné chráněné oblasti, památkové zóny ani rezervace. Nejsou 

evidována žádná omezení, která by bránila výstavbě. 

d) údaje o odtokových pom rech 

Lokalita je odvodňována řekou Dřevnicí, která se dále vlévá do řeky Moravy. 

Výstavbou objektu nedojde ke změně odtokových poměrů území. 

e) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Dle územního plánu se 

pozemek nachází na území pro plochy s občanskou vybaveností. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

Navrhovaný objekt nezmění způsob využití navrhovaného území. Projekt je řešen 

v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

g) údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  

Návrh objektu splňuje veškeré požadavky dotčených orgánů. 

h) seznam výjimek a úlevových ešení 

Na pozemek se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Předpokládané zahájení výstavby souvisí s budoucí změnou využití území, 

ze současné orné půdy na stavební parcely. 

j) seznam pozemk  a staveb dotčených umíst ním a provád ním stavby (podle 
katastru nemovitostíě 

Dotčeným pozemkem je pozemek s parcelním číslem 1935/2 a pozemky s ním 

sousedící 1935/3, 1932/1, 1943/2. 

4. ÚDůJE O STůVBĚ 

a) nová stavba nebo zm na dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby 

Lékařský dům s administrativními prostory bude sloužit jako stavba občanské 

vybavenosti. Budovu tvoří tři účelové jednotky: lékařské ordinace, administrativní 

prostory a podzemní parkoviště, které bude sloužit pro zaměstnance.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navrhována jako trvalá.  
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d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka 
apod.) 

Stavbu neovlivňují žádné zvláštní předpisy o ochraně stavby. Stavba není kulturní 

památkou, nespadá do památkové zóny ani rezervace. 

e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 
požadavk  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Objekt bude řešen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

bezbariérově. Bude se zde nacházet dostatečně prostorný výtah, zárubně bez prahů 

(pouze přechodové lišty), bezbariérové toalety, parkoviště atd. Projektová dokumentace 

je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

f) údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících 
z jiných právních p edpis  

Projektová dokumentace splňuje veškeré požadavky dotčených orgánů a je 

zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Stavba je navržena 

v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby a zákonem 

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

i technologie výstavby jsou navrženy dle platných předpisů a ČSN. 

g) seznam výjimek a úlevových ešení 

Na stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatel  / 
pracovník  apod.ě 

Zastavěná plocha – 540 m
2
 

Obestavěný prostor – 8 014 m
3
 

Užitná plocha – 1 893 m
2
 

Budova bude rozdělena na 3 účelové jednotky:  
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 lékařské ordinace (5 ordinací) – 540 m
2
,  

10 zaměstnanců (lékaři + zdravotní sestry), 30 pacientů 

 administrativní prostory (14 kanceláří) – 1080 m
2
  

21 zaměstnanců 

 podzemní parkoviště – 540 m
2
 

i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, 
t ída energetické náročnosti budov apod.ě 

Napojení vodovodu, kanalizace, elektřiny a plynovodu bude pomocí přípojek 

na stávající síť. Splašková voda bude odvedena pomocí napojení na stávající splaškovou 

kanalizaci Zlínských vodovodů a kanalizací. Dešťová voda do dešťové kanalizace 

Zlínských vodovodů a kanalizací. Voda bude přivedena vodovodní přípojkou ze 

stávající vodovodní sítě Zlínských vodovodů a kanalizací. Zásobování elektrickou 

energií bude pomocí podzemní přípojky ke stávající elektrické síti. Stávající síť 

elektrické energie spravuje ČEZ a. s. Plyn bude přiveden plynovou přípojkou, 

napojenou na stávající plynovod. Správce plynovodní sítě je RWE s. r. o. 

Veškerý odpad v průběhu stavby i během provozu stavby bude tříděn a svážen 

na skladovací místa. 

Určení spotřeby médií není předmětem řešení diplomové práce. 

j) základní p edpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, člen ní na 
etapy) 

Předpokládaný začátek výstavby je 3/2016 a předpokládaná lhůta výstavby je 

18 měsíců. V první etapě bude provedeno vyznačení příjezdové komunikace a oplocení 

staveniště, dále bude provedeno sejmutí ornice, výkopové práce a odvoz části zeminy. 

Následuje betonáž základů, pokládka hydroizolací, bednění, výztuž a betonáž nosných 

stěn, uložení nosných sloupů, schodiště, průvlaků, ztužidel, stropů u jednotlivých 

podlaží. Dále bude pokračovat vyzdění výplňového zdiva, osazením zárubní. V další 

etapě se budou provádět rozvody vzduchotechniky, vody, elektřiny, plynu a kanalizace. 

Poté budou osazeny fasády, položeny podlahy, upevněna zábradlí, provedeny omítky, 



Diplomová práce 2014 

 

19 

 

obklady, osazeny dveře, zavěšeny podhledy, zařizovací předměty a další vnitřní práce. 

Dále budou provedeny vnější omítky. Terénní úpravy okolí budou provedeny 

v závěrečné fázi s ohledem na jejich funkci, pro pěší nebo pojížděné. 

Podrobné časové plány a harmonogramy nejsou předmětem řešení diplomové práce. 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační cena je určena jako součin hodnoty obestavěného prostoru a ceny  

za měrnou jednotku, která byla převzata z internetového portálu [2]. 

8 014 x 6300 = 50 488 200 Kč 

Podrobný položkový rozpočet není předmětem řešení diplomové práce. 

5. ČLENĚNÍ STůVBY Nů OBJEKTY 

SO 01 – řešený objekt – Lékařský dům s administrativními prostory 

SO 02 – parkoviště pro návštěvníky lékařského domu 

SO 03 – navržená pěší komunikace 

SO 04 – navržená příjezdová komunikace 

SO 05 – navržená kanalizační přípojka - splašková 

SO 06 – navržená kanalizační přípojka - dešťová 

SO 07 – navržená vodovodní přípojka 

SO 08 – navržená přípojka elektrické energie NN 

SO 09 - navržená plynovodní přípojka  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 

1. POPIS ÚZEMÍ STůVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek, na němž je Lékařský dům s administrativními prostory 

navrhován se nachází v okrajové části města Otrokovice, směrem k městu 

Zlín – Malenovice. ešená parcela č. 1935/2 je v katastrálním území Otrokovic. 

Rozloha pozemku je 820 m
2. Parcela je nezastavěná. 

Území je rovinaté, má výhodnou polohu mezi městy a je velmi dobře dostupné. 

V územním plánu je vedeno jako plocha pro občanskou vybavenost. Vlastníkem 

pozemku je město Otrokovice. Parcela není oplocena, ohraničena je z jedné strany ulicí 

Bařinky, z ostatních stran parcelami č. 1935/3, 1932/1 a 1943/2. Příjezd na pozemek 

bude nově vybudovanou komunikací, napojenou na ulici Bařinky. Parkování je 

navrhováno v podzemním podlaží pro zaměstnance a na nově vybudovaném venkovním 

parkovišti pro pacienty. 

b) výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, 
hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.ě 

Na území nebyly provedeny žádné podrobné průzkumy ani měření. Byla provedena 

pouze vizuální prohlídka pozemku a okolí. Následující informace byly zjištěny 

z internetových serverů [3]. Půdní profil je tvořen jíly, podřadnými písky a štěrky. 

Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce. Radonový průzkum proveden 

nebyl, ale dle mapy radonového indexu ČR bylo zjištěno nízké radonové riziko. Z toho 

důvodu není třeba provádět izolaci proti pronikání radonu z podloží. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemku se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Uvažovaný pozemek se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území ani 

v území s možným sesuvem půdy. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ry v území 

Navrhovaný objekt nebude mít svým provozem a užíváním negativní vliv na okolní 

pozemky a stavby. Během výstavby se předpokládá dočasné zvýšení hluku, prašnosti 

a dopravní omezení na ulici Bařinky.  

Stavba nebude mít vliv na znečištění povrchových a podzemních vod. Odpadní 

a dešťová voda budou svedeny do stávající kanalizace, pomocí nově vybudované 

přípojky. Odtokové poměry nebudou stavbou narušeny. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Před realizací stavby je nutno odstranit křoviny nacházející se na pozemku. 

Asanační práce ani demolice nebudou nutné. 

g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo 

pozemk  určených k pln ní funkce lesa (dočasné / trvaléě 

Objekt je plánován na území v současnosti určeném podle KN jako orná půda. Je 

nutné zažádat o změnu využití území pro účely výstavby. 

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

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude prostřednictvím nově navržené 

příjezdové cesty. Ta bude napojena na ulici Bařinky, která se dále mění na ulici Jana 

Žižky. Ulice Jana Žižky navazuje na hlavní tah Otrokovic – ulici Komenského.  

Na řešené parcele je navrženo parkoviště pro návštěvníky lékařského domu, 

v suterénu objektu kryté parkoviště pro zaměstnance. Přibližně 450 m od navrhovaného 

objektu se nachází zastávka MHD Otrokovice – Trávníky. 

Napojení vodovodu, kanalizace, elektřiny a plynovodu bude pomocí přípojek  

na stávající síť vedenou pod přilehlou komunikací. Splašková voda bude odvedena 

pomocí napojení na stávající splaškovou kanalizaci DN 300 Zlínských vodovodů  

a kanalizací. Dešťová voda do dešťové kanalizace Zlínských vodovodů a kanalizací. 

Voda bude přivedena vodovodní přípojkou ze stávající vodovodní sítě DN 150 

Zlínských vodovodů a kanalizací. Zásobování elektrickou energií bude pomocí 

podzemní přípojky ke stávající elektrické síti. Stávající síť elektrické energie spravuje 
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ČEZ a. s. Plyn bude přiveden plynovou přípojkou, napojenou na stávající plynovod. 

Správce plynovodní sítě je RWE s. r. o. Délky jednotlivých navržených přípojek  

viz PD. 

i) v cné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládané zahájení výstavby souvisí s budoucí změnou využití území, 

ze současné orné půdy na stavební parcely. 

Předpokládá se, že výstavba započne začátkem března roku 2016 a předpokládaná 

doba výstavby je 18 měsíců.   

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navrhovaným objektem je stavba pro občanskou vybavenost. Slouží k zabezpečení 

lékařské péče, v daném území. Nachází se zde ordinace praktického lékaře, dětského 

lékaře, očního lékaře a dvě zubařské ordinace. Jsou zde navrženy také administrativní 

prostory, kterých je v okolí řešeného pozemku nedostatek. Kanceláře jsou zde buď typu 

individuálního (1 pracovní místo) nebo sdruženého (2 pracovní místa). Navrženy jsou 

zde také dvě jednací síně. 

Budovu tvoří 3 hlavní funkční jednotky:  

 1. PP - podzemní parkoviště – 540 m
2
 

 1. NP - lékařské ordinace (5 ordinací) – 540 m
2
,  

10 zaměstnanců (lékaři + zdravotní sestry), 30 pacientů 

 2. NP a 3. NP - administrativní prostory (14 kanceláří) – 1080 m
2
   

21 zaměstnanců 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení  

Budova je navrhována na území v okrajové části města Otrokovice směrem k městu 

Zlín – Malenovice. Území má výhodnou polohu mezi městy, je rovinaté a velmi dobře 
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dostupné. Zastávka MHD Otrokovice – Trávníky se nachází asi 450 m od navrhovaného 

objektu. V územním plánu je vedeno jako plocha pro občanskou vybavenost. ešená 

parcela č. 1935/2 leží v katastrálním území Otrokovic, je nezastavěna, ohraničena 

z jedné strany ulicí Bařinky, z ostatních stran parcelami č. 1935/3, 1932/1 a 1943/2. 

Stavba respektuje okolní zástavbu a svým řešením nevyčnívá z okolí.  

Parcela i stavba jsou v souladu s platným územním plánem města Otrokovice. 

b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení 

Budova je obdélníkového půdorysu 28,16 m x 19,16 m. Výška objektu je cca 12 m. 

Střecha je plochá. Celkový tvar působí dojmem kvádru. Objemové řešení stavby zapadá 

do okolní zástavby.  

Vnější fasáda je bílé barvy. Výraz objektu oživuje částečně prosklená fasáda, která 

je rozčleněna v nepravidelném rytmu na transparentní a netransparentní plochy 

v různých odstínech zelené s nepravidelně umístěnými zapuštěnými lodžiemi.  

2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

V 1. PP je navrženo kryté parkování pro osobní automobily. Parkovacích míst je 12 

o rozměrech 2750 x 5500 mm a 1 parkovací stání pro imobilní o rozměrech 

3500 x 5500 mm. Parkoviště bude sloužit pro zaměstnance Lékařského domu 

s administrativními prostory. Je zde umístěno komunikační jádro (výtah, schodiště), 

které propojuje všechna podlaží. Vjezd do garáže je navržen z jihozápadní strany nově 

navrženou komunikací napojenou na ulici Bařinky. Užívání pouze zaměstnanci bude 

zabezpečeno automatickou závorou GPB FC od výrobce GREEN Center, reagující 

na zaměstnaneckou kartu. Dále se v tomto podlaží nachází místnost pro technické 

zázemí, v němž bude uloženo zařízení pro vzduchotechniku a trigenerační jednotka. 

V 1. NP, které je vstupní se nachází funkční část lékařských ordinací. Za vstupními 

dveřmi je prostorná vstupní hala, která bude sloužit jako čekárna pro doprovod 

pacientů. Budou se zde nacházet lavičky, automaty na kávu, nápoje a občerstvení. 

Je odsud umožněn vstup na toalety pro pacienty, jejich doprovod a také pro imobilní. 

Za vchodem se po pravé straně nachází komunikační jádro – schodiště, výtah, sloužící 

ke komunikaci mezi jednotlivými podlažími. Dále jsou odsud vstupy do jednotlivých 
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menších čekáren, z čekáren vstupy do ordinací a z těch do přípraven a denních místností 

pro zaměstnance. 

Ve 2. a 3. NP jsou navrženy administrativní prostory. Příchod je zde umožněn 

pomocí komunikačního jádra, z něhož vstupujeme do prostoru recepce. Tento prostor 

bude sloužit pro orientaci případných návštěvníků nebo uchazečů. V každém z těchto 

podlaží se nachází 7 kanceláří a jednací síň, tedy dohromady 14 kanceláří a dvě jednací 

síně. V obou podlažích se nachází také hygienické zázemí, 2 sklady, a 4 čajové 

kuchyňky. Polovina kanceláří je navrhována jako typ individuální (pro 1 pracovníka), 

druhá polovina jako typ sdružená (pro 2 pracovníky). 

Konstrukční nosný systém je tvořen prefabrikovaným železobetonovým skeletem. 

Pouze v podzemním podlaží jsou obvodové ŽB monolitické stěny nosnými, pro lepší 

zajištění nepropustnosti podzemní vody do objektu. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celá budova je řešena bezbariérově dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výškový rozdíl podlahy 

u vstupu a terénem nepřevyšuje 20 mm. V komunikačních jádrech jsou umístěny 

dostatečně prostorné výtahy. Chodby jsou navrženy dostatečně široké. Nenachází se zde 

žádné prahy, pouze přechodové lišty, jsou navržena parkovací místa pro imobilní. 

2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

Objekt splňuje veškeré požadavky a normy na bezpečné užívání stavby po celou 

dobu životnosti. Při návrhu byly dodrženy předpisy a normy uvedené ve vyhlášce 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Použité materiály jsou 

certifikovány. Použity budou správné technologické postupy a předpisy. Mohou vznikat 

pouze obvyklá nebezpečí vzniklá nepozorností. 
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2.6 Základní charakteristika objekt  

a) stavební ešení 

Budova je obdélníkového půdorysu o rozměrech 28,16 m x 19,16 m. Výška objektu 

je cca 12 m, má plochou střechu. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. 

Stavba Lékařského domu s administrativními prostory je objektem pro občanskou 

vybavenost. Hlavním účelem objektu je zabezpečení lékařské péče v daném území. 

1. NP bude sloužit především veřejnosti. Jsou zde navrženy ordinace praktického 

lékaře, dětského lékaře, očního lékaře, a dvě ordinace zubního lékaře. Ve 2. A 3. NP 

jsou navrženy individuální nebo sdružené kanceláře, kterých je v okolí řešeného 

pozemku nedostatek. 

Budovu prosvětluje částečně prosklená fasáda a nepravidelně umístěné zapuštěné 

lodžie. 

Technické řešení je navrženo tak, aby odpovídalo požadavkům vyhlášky 

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

b) konstrukční a materiálové ešení 

P ípravné práce 

Nejprve bude nutno zajistit provedení jednotlivých průzkumů. Odstranit stávající 

křoviny a stromy, které by překážely výstavbě. Zajistit horizontální a vertikální 

zaměření stavby. Pro zaměření stavby je zpracovaný vytyčovací plán.  

Zemní práce 

Ornice se sejme v hloubce 300 mm a po dokončení stavby se použije na terénní 

a zahradní úpravu okolí. Úroveň ± 0,000 = 190,85 m. n. m. B. p. v. 

Výkopové práce 

Výkopové práce budou provedeny strojně. Těsně před betonáží základů se musí 

základová spára ručně začistit. Z důvodů podzemního podlaží se provede výkop jámy 

pod celým objektem do hloubky 3350 mm od ± 0,000. Následně se provedou výkopy 

pro jednotlivé patky do hloubky 4410 mm od ± 0,000, pro pásy pod nosnými 
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obvodovými a ztužujícími zdmi v hloubce 4090 mm od ± 0,000. Stavební jámu je 

potřeba řádně označit, zabezpečit a dbát dalších pokynů BOZP. 

Základy 

Nejprve bude vybetonována podkladní betonová mazanina pro uložení výztuže 

základu, tl. 100 mm, beton C 20/25. Pro založení byly navrženy dvojstupňové ŽB 

monolitické patky. U založení obvodových ŽB monolitických nosných stěn 

podzemního podlaží budou k patkám přidány ŽB monolitické základové pásy. 

Železobeton bude tvořen betonem třídy C 35/45, výztuží B500A, XC2.  

Výška základových patek je 1260 mm, prvního stupně 460 mm, stupně druhého 

800 mm. Půdorysné rozměry prvního stupně patky jsou 600 x 600 mm, stupně druhého 

1400 x 1400 mm. Pásy mezi jednotlivými patkami obvodových stěn podzemního 

podlaží mají rozměry: výška 930 mm, šířka 600 mm. Mezi jednotlivými 

železobetonovými patkami a pásy bude vrstva betonové mazaniny tlustá 150 mm, 

vyztužena sítí 150 x 150 x 6, beton C 20/25. Pod ní bude vrstva hutněného 

štěrkopískového podsypu (hutněný na 0,25 MPa). Založení je navrženo v dostatečné 

nezámrzné hloubce. 

Nosný systém, svislé konstrukce 

Hlavní nosný systém stavby je příčný montovaný ŽB skelet s modulem 5,5 x 5,5 m, 

jedno pole je rozšířeno na 5,5 x 7,5 m. Skelet je tvořen prefabrikovanými sloupy, 

průvlaky a ztužidly. Rozměry sloupů jsou 300 x 300 mm. Krajní průvlaky jsou tvaru L 

o rozměrech 400 x 500 mm, středové průvlaky tvaru T s rozměry 500 x 500 mm. 

Odskoky pro uložení stropních panelů jsou 100 mm. Prefabrikovaná ŽB krajní ztužidla 

jsou obdélníkového průřezu o rozměrech 300 x 500 mm. Materiál: beton C 25/30, 

ocelová výztuž B420A, XC1. Pouze v podzemním podlaží jsou obvodové 

ŽB monolitické stěny navrženy jako nosné, aby bylo lépe zabráněno pronikání 

podzemní vody do objektu. Stěny jsou tloušťky 300 mm, materiál: beton C 35/45, 

výztuž B500A, XC2. 

Výplňové zdivo mezi obvodovými sloupy tvoří tvárnice YTONG P4 – 500 

o rozměrech 300 x 249 x 599 mm, tloušťky 300 mm na zdící maltu YTONG. Ztužující 

stěny jsou tloušťky 200 mm. Tvoří je prefabrikované ŽB dílce, beton C 25/30, 
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výztuž B420A, XC1. Příčky jsou vyzděny z tvárnic YTONG P2 – 500 o rozměrech 

150 x 249 x 599 mm, tloušťky 150 mm na zdící maltu YTONG [4]. 

Vodorovné nosné konstrukce  

Nosné vodorovné konstrukce tvoří příčně uložené ŽB prefabrikované průvlaky 

(viz bod: Nosný systém, svislé konstrukce). Průvlaky jsou po obvodě objektu vyztuženy 

ŽB prefabrikovanými ztužidly. Podélně jsou na průvlaky uloženy předpjaté ŽB 

dutinové panely SPIROLL, tloušťky 250 mm, které jsou vyztuženy podélně vyztuženy 

předpjatými lany. Rozměry panelů viz výkres D.08 – Výkres sestavy stropních dílců  

nad 1. PP. Pod stropy jsou umístěny rozebíratelné SDK podhledy RIGIPS Rb15 

tloušťky 12, 5 mm, nad nimiž jsou vedeny rozvody TZB. 

Navržena je jednoplášťová plochá střecha, která je rozdělena na čtyři části. 

Odvodněna je čtyřmi vpusti vedenými dovnitř objektu. Nosnou konstrukci střechy tvoří 

také předpjaté ŽB dutinové panely SPIROLL, tloušťky 250 mm, uložené na průvlaky. 

Střešní konstrukce je zakončena atikou. Sklony střechy jsou různé, 

viz výkres D.09 – Plochá střecha. Součinitel prostupu tepla v místě nejužší tepelné 

izolace střechy – U = 0,22 W/m
2
K, UN = 0,24 W/m

2
K. 

Jako střešní krytina je použita jedna vrstva povlakové krytiny Elastek 40 Special 

Dekor, tl. 4,4 mm, pod touto vrstvou jdou spádové klíny Polydek – kombinace tepelné 

izolace s hydroizolací.  

S1 - Skladba ploché střechy: 

- Elastek 40 Special Dekor, tl. 4,4 mm 

- Spádové klíny Polydek TOP 100 S, tl. 0 – 170 mm 

- Tepelná izolace Styrotrade EPS 100 F, tl. 100 mm 

- Spojovací vrstva – asfaltový nátěr AOSI 85/25 

- Parozábrana Rooftek AL Mineral, tl. 3,5 mm 

- Penetrační nátěr DEKPRIMER 

- Cementový potěr, tl. 20 mm 

- Předpjaté stropní panely SPIROLL, tl. 250 mm 
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- Vzduchová mezera pro rozvod instalací, tl. 500 mm 

- Zavěšený SDK podhled RIGIPS, tl. 12,5 mm 

Překlady nad všemi dveřními otvory budou stejné, YTONG NEP 15 o rozměrech 

150 x 249 x 1250 mm. Výpisy překladů jsou uvedeny v jednotlivých výkresech.

Schodišt  

Schodiště v objektu je navrženo ŽB prefabrikované dvojramenné a spojuje všechna 

podlaží. Schodiště spojující 1. PP a 1. NP má konstrukční výšku 2900 mm, v dalších 

podlažích je konstrukční výška 3850 mm. Z konstrukční výšky byly vypočteny rozměry 

jednotlivých stupňů a jejich celkový počet. Výška stupňů u schodiště mezi 1. PP a 1. NP 

bude 161 mm, jejich nášlapná šířka 308 mm. Počet stupňů bude 18 (tzn. 9 stupňů 

v každém schodišťovém rameni). U ostatních schodišť bude počet stupňů 22 

(tzn. 11 stupňů v každém schodišťovém rameni). Šířka schodišťového ramene bude 

1200 mm. Schodiště je opatřeno zábradlím (viz výkres D.23 – Výpis zámečnických 

výrobků).  

Povrchovou úpravou je protiskluzná keramická dlažba RAKO TAURUS COLOR, 

katalogové číslo TAA26030 na lepící tmel, tl. 10 mm.  

Schodiště je uloženo z jedné strany na prefabrikované průvlaky, ze strany druhé  

na ztužující ŽB monolitickou stěnu.  

Na střechu je navržen prefabrikovaný výlez s nůžkovými shrnovacími schody  

(viz výkres D.21 – Výpis klempířských výrobků).  

Výtah 

Výtah se nachází vedle schodiště, je součástí komunikačního jádra a spojuje 

všechna podlaží. Rozměry výtahové šachty jsou 1700 x 2090 mm, její konstrukce je 

tvořena ŽB monolitickými stěnami tl. 200 mm. Výtah KONE Mono Space je 

bezbariérový. Rozměr výtahové kabiny je 1400 x 1100 mm. Nosnost výtahu je 630 kg. 

Hydroizolace 

Podkladní betonová mazanina a nosné stěny podzemního podlaží budou opatřeny 

hydroizolací proti zemní vlhkosti SKLOBIT 40 Mineral. Tuto HI tvoří pás 

z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny, shora s minerálním jemnozrnným 
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posypem a zdola PE fólií. Tato HI bude vytažena 150 mm nad úroveň terénu. Obvod 

stavby bude obehnán okapovým chodníkem ze zámkové dlažby Presbeton Memorik, 

tl. 100 mm. 

Průzkum na radonové riziko nebyl proveden, ale dle mapy radonového indexu bylo 

zjištěno nízké radonové riziko. Izolace proti zemní vlhkosti splní požadavky proti 

pronikání radonu.  

Jako hydroizolace střechy (střešní krytina) je použito SBS modifikovaných 

asfaltových pásů Elastek 40 Special Dekor, tl. 4,4 mm. Tyto pásy tvoří nosná vložka 

z polyesterové rohože v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. Na horním 

povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem, na spodním povrchu je opatřen 

separační PE fólií.  

Proti kondenzaci vodní páry ve skladbě střechy je použito parozábrany Rooftek AL 

Mineral, tl. 3,5 mm. Ve skladbách stěn obložených skleněnými profily fasády 

parozábrana Jutafol N 110 Standard. 

Tepelné izolace 

Podlaha ve styku se zeminou je podlahou nevytápěné otevřené garáže, proto zde 

není navržena tepelná izolace. Totéž platí i o obvodových stěnách podzemního podlaží.  

Pro tepelné izolování podlahy nad nevytápěným prostorem krytého parkoviště je 

použit grafitový (šedý) EPS Styrotherm PLUS 100, tloušťka 100 mm.  

Tepelnou izolaci ploché střechy tvoří Styrotherm PLUS 100, tl. 100 mm a dále 

spádové klíny Polydek TOP 100S, tl. 0 – 170 mm. 

Kročejová izolace 

Kročejová izolace mezi jednotlivými podlažími je tvořena deskami upraveného EPS 

Styrofloor T5, tl. 50 mm. 

Podlahy 

Jednotlivé skladby podlah jsou vypsány ve výkresech řezů D.06 a D.07. 

V podzemním podlaží je navržena pojížděná vrstva - samonivelační stěrka 

na cementové bázi, tl. 3 mm Baumit Nivell Duo.  

V ordinacích se nachází vodivé PVC Elektrostatik typ A 3304 Dynamik od výrobce 

Fatrafloor. Tato podlaha je vhodná pro použití ve zdravotnictví.  
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V čekárnách, zázemích pro zaměstnance a v kancelářích je navržena homogenní 

podlahovina Floor core S, ošetřená PUR, odolná proti mikroorganismům, výrobce 

ESD floor s.r.o.  

V ostatních místnostech se nachází keramická dlažba RAKO TAURUS COLOR, 

katalogové číslo TAA26030 na lepící tmel, tl. 10 mm. 

Úpravy povrch   

Úpravu téměř všech vnitřních povrchů tvoří termo omítky systému 

Baumit – Thermoputz, tloušťka 20 mm. V hygienických místnostech bude keramický 

obklad, RAKO Style, barva bílá WATV4101 a tmavě šedá WATV4103,do výšky 

1800 mm. 

Úpravu vnějších povrchů tvoří zateplovací systém Baumit Pro. Tento zateplovací 

systém se skládá z tepelně izolačních desek Baumit EPS – F (tl. 130 mm), který je lepen 

pomocí lepícího tmelu Baumit Procontact (tl. 5 mm) ke stěnám a dále je kotven pomocí 

talířových hmoždinek Baumit Startrack. Další vrstvou směrem k exteriéru je výztuž 

Baumit Startex, penetrace Baumit Uni Primer a konečná povrchová úprava Baumit 

silikátová omítka Silikattop, barva bílá, tl. 2 mm. 

Nejvíce výraznými prvky na fasádě jsou skleněné stěny Jansen VISS TVS, které 

tvoří izolační dvojsklo, tl. 28 mm, Rw = 1,26 W/m
2
K. Tyto jsou poskládány do pásů 

jakoby oddělujících jednotlivá podlaží. Prosklené fasádní pásy jsou rozčleněny 

v nepravidelném rytmu na transparentní a netransparentní plochy ve třech odstínech 

zelené. Barvy je dosaženo lakováním skla dle stupnice odstínů RAL D2 DESIGN, 

odstíny RAL140 60 70, RAL 150 50 60, RAL 160 30 38. Do skleněných fasád jsou 

nepravidelně umístěny zapuštěné prosklené lodžie. 

Mezi jednotlivými skleněnými pásy na fasádě, místech průvlaků a podhledů je 

navržen lehký obvodový plášť. Tento je tvořen z interiéru: Baumit termo omítka 

Thermoputz (tl. 20 mm), deska CETRIS Basic (tl. 8 mm), lepící tmel Baumit Procontact 

(tl. 5 mm), tepelná izolace Baumit EPS – F (tl. 100 mm) umístěna mezi příčky 

prosklené fasády VISS, deska CETRIS Basic (tl. 8 mm), izolační deska Baumit EPS – F 

(tl. 20 mm), výztuž Baumit Startex, penetrace Baumit Uni Primer a konečná povrchová 

úprava Baumit silikátová omítka Silikattop, barva bílá, tl. 2 mm. 

Stropní povrchy budou opatřeny také Baumit termo omítkou Thermoputz, 

tl. 20 mm. Budou pod nimi zavěšeny SDK podhledy Rigips Rp15 na jednoúrovňové 
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kovové konstrukci (CD), opláštěný 1 x RB (A), většinou bez TI. Ve stropech pod 

lodžiemi bude na SDK podhled položena TI Styrotherm PLUS 100 (tl. 100 mm) a pod 

ní parozábrana Jutafol N 110 Standard. 

Klempí ské výrobky – viz výkres D.21 – Výpis klempířských výrobků 

Truhlá ské výrobky – viz výkres D.22 – Výpis truhlářských výrobků 

Zámečnické výrobky – viz výkres D.23 – Výpis zámečnických výrobků 

Výpln  otvor  

V objektu nejsou navržena žádná okna. Vnitřní prostory jsou prosvětleny dostatečně 

prostornými prosklenými stěnami JANSEN VISS TVS, které tvoří izolační dvojsklo, 

tl. 28 mm, Rw = 1,26 W/m
2
K. Některé části této fasády budou otevíravé, aby bylo 

zajištěno přirozené větrání místností. Vstupní dveře jsou automatické posuvné a jsou 

také součástí prosklené fasády JANSEN VISS TVS. Jednotlivé části fasády viz výkres 

D.23 – Výpis zámečnických výrobků. 

Dveře vnitřní jsou dřevěné, plné, jednokřídlové od výrobce Janošík okna – dveře. 

Barevný odstín Jatoba (viz výkres D.22 – Výpis truhlářských výrobků). 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Všechny materiály, použité ke stavbě řešeného objektu, musí být schváleny 

pro použití ve stavebnictví. Musí být zaručena předepsaná životnost vzhledem ke všem 

druhům zatížení v průběhu výstavby i užívání budovy. Materiály musí vyhovovat 

příslušným ČSN. Všechny použité konstrukce musí být navrženy dle kvalitního 

statického výpočtu, který zpracuje odborník. 
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2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

a) technické ešení 

V trání, klimatizace 

Zařízení na vzduchotechniku bude umístěno v technické místnosti v 1. PP. Potrubí 

pro vzduchotechniku je z 1. PP vedeno v instalační šachtě a do jednotlivých místností je 

přiváděno pod stropy, skryto podhledy. 

Elektroinstalace 

Primárním zdrojem elektrické energie bude trigenerační jednotka. Dále bude budova 

napojena na stávající vedení NN, které bude sloužit jako náhradní zdroj elektrické 

energie. Hlavní rozvaděč bude umístěn v 1. PP v technické místnosti. Odtud budou 

instalace rozvedeny do celého objektu. 

Vodovod 

Budova bude napojena na stávající vodovodní řád Zlínských vodovodů a kanalizací. 

Hlavní uzávěr vody bude umístěn v 1. PP v technické místnosti. Odtud budou instalace 

rozvedeny do celého objektu.  

Kanalizace 

Budova bude napojena na stávající vedení veřejné kanalizace Zlínských vodovodů  

a kanalizací. Přípojka bude přivedena do 1. PP do technické místnosti.  

Plynovod 

Budova bude napojena na stávající plynovod vedený pod komunikací Bařinky. 

Správce plynovodní sítě je RWE s. r. o. 

b) výčet technických a technologických za ízení 

K výrobě tepla, chladu a elektrické energie bude sloužit trigenerační jednotka 

TEDOM (typ kogenerační jednotky - Quanto D600, typ trigenerace – B, typ absorpční 
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jednotky – BE 35 – TGA 240). Elektrický výkon 600 kW, tepelný výkon 384 kW, 

chladící výkon 402 kW. Palivem je plyn. 

Pro zajištění rozvodu tepla, chladu, větrání je v technické místnosti 1. PP umístěno 

zařízení pro vzduchotechniku ALFA Vent – C – 20SS – DP. Výrobcem zařízení, 

jednotlivých rozvodů a komponentů je Multi VAC spol. s. r. o. 

2.8 Požárn  bezpečnostní ešení 

a) rozd lení stavby a objekt  do požárních úsek  

Stavba tvoří jeden požární úsek. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupn  požární bezpečnosti 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk  včetn  

požadavk  na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Navržené materiály a konstrukce nevykazují zvýšené riziko vzniku požáru ani jeho 

případných důsledků. Konstrukce jsou navrženy tak, aby zachovaly svou nosnost 

a stabilitu po předepsanou dobu v případě požáru. 

d) zhodnocení evakuace osob včetn  vyhodnocení únikových cest 

Návrh objektu splňuje vyhlášku 268/2011 o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. Je zde navrženo odpovídající značení únikových cest a nouzové 

osvětlení. Evakuace osob z 1. NP může probíhat všemi otevíravými částmi fasády. 

Evakuace osob z 2. A 3. NP probíhá hlavními vchodovými dveřmi. Pokud by se 

v objektu nacházelo osob více, než je předpokládáno, je další únikovou cestou schodiště 

do podzemního podlaží a tudy ven na volné prostranství. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn  nebezpečného 
prostoru 

Návrh objektu splňuje minimální odstupové vzdálenosti od okolních budov 

a komunikací. Projekt dbá na to, aby bylo zamezeno rozšíření případného vzniklého 

požáru. Za požárně nebezpečné prostory je považována technická místnost 
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v podzemním podlaží objektu, proto jsou zde navrženy protipožární dveře zárubně a 

prostupy potrubí a elektrorozvodů. 

f) zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiného hasiva, 
včetn  rozmíst ní vnit ních a vn jších odb rných míst 

Objekt je v každém podlaží vybaven ručním práškovým hasicím přístrojem P6Th – 

6 kg. Poblíž objektu se nachází nadzemní hydrant. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p ístupové komunikace, 
zásahové cestyě 

Komunikace před objektem jsou navrženy tak, aby byl umožněn zásah hasičského 

záchranného sboru. Přístupové komunikace (ulice Bařinky a Jana Žižky) nebrání 

příjezdu HZS. 

h) zhodnocení technických a technologických za ízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická za ízeníě 

Objekt je v každém podlaží vybaven ručním práškovým hasicím přístrojem P6Th – 

6 kg.  

Je navrženo zařízení pro vzduchotechniku ALFA Vent – C – 20SS – DP, které bude 

umístěno v technické místnosti v 1. PP. Potrubí pro vzduchotechniku je z 1. PP vedeno 

v instalační šachtě a do jednotlivých místností je přiváděno pod stropy, skryto podhledy. 

i) posouzení požadavk  na zabezpečení stavby požárn  bezpečnostními 
za ízeními 

Podrobně popsáno ve zprávě požárního specialisty. 

j) rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Návrh objektu splňuje vyhlášku 268/2011 o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. Je zde navrženo odpovídající značení únikových cest a nouzové 

osvětlení. Evakuace osob musí proběhnout co možno nejrychleji a nejbezpečněji. 

 

Podrobné řešení problematiky požární bezpečnosti není předmětem řešení 

diplomové práce. Musí být zpracováno posouzení požárním specialistou.
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2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

a) kritéria tepeln  technického hodnocení  

Objekt byl navržen s ohledem na požadavky tepelně technického hodnocení 

pro budovy občanské vybavenosti. Kritéria pro stanovení požadovaných hodnot byla 

převzata z platné normy ČSN EN 730540 – 2 (2011) Tepelná ochrana budov. Veškeré 

obvodové konstrukce splňují dané požadavky. 

Součástí DP bylo zpracování tepelně technického posouzení v programech 

Teplo 2011, Area 2011 a energetický štítek obálky budovy, zpracovaný v programu 

Energie 2013. Tyto jsou uvedeny v přílohách DP:  

Příloha č. 1 Tepelně technické posouzení v programu Teplo 2011 

Příloha č. 2 Komplexní hodnocení vybraných stavebních detailů z hlediska 

dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry 

v programu Area 2011 

Příloha č. 3 Energetický štítek obálky budovy v programu Energie 2013 

b) posouzení využití alternativních zdroj  energií 

Žádné alternativní zdroje energie nejsou navrhovány. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  

a komunální prost edí 

Při výstavbě Lékařského domu musí být dodrženy veškeré hygienické požadavky 

i všechny předpisy a požadavky na pracovní a komunální prostředí. Objekt respektuje 

předepsanou světlou výšku místností, dispoziční řešení. Objekt byl správně navržen 

z hlediska požadavku na přirozené i umělé osvětlení. Pokud není umožněno přirozené 

větrání, je navrženo větrání umělé – klimatizace. Podrobnější popis jednotlivých 

parametrů stavby viz výše.  

V období výstavby mohou být zvýšeny vibrace, hluk i prašnost. V období provozu 

však objekt nebude mít žádný negativní vliv na okolí ani okolní stavby. 
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2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko nebylo změřeno. Podle mapy radonového indexu bylo zjištěno 

nízké radonové riziko a k ochraně proti zvýšenému průniku radonu do objektu postačí 

navržená izolace proti zemní vlhkosti. 

b) ochrana p ed bludnými proudy 

V řešené oblasti se nenachází žádné bludné proudy, ochrana proti nim není třeba. 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou 

V řešené oblasti nehrozí technická seizmicita, ochrana proti ní není třeba.  

d) ochrana p ed hlukem 

Může zde doléhat hluk od nedaleké dálnice nebo od poměrně dost zatížené silnice  

1. třídy směrem na Zlín. Tento hluk by však neměl překážet využití objektu. 

e) protipovodňová opat ení 

Objekt se nenachází v záplavové oblasti. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.ě 

Podloží objektu nevykazuje žádné zvláštní vlastnosti, na které by bylo třeba brát 

ohled při návrhu. Není poddolováno, nenachází se v něm žádné nežádoucí plyny 

ani agresivní vody. Podloží je staticky stabilní. 

3. P IPOJENÍ Nů TECHNICKOU INFRůSTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Na veškerou technickou infrastrukturu bude objekt napojen z ulice Bařinky. 

Napojovací místa všech inženýrských sítí se v objektu nachází v podzemním podlaží 

v technické místnosti.  

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

Napojení na jednotlivé inženýrské sítě je pomocí nově vybudovaných přípojek 

inženýrských sítí. Jejich umístění je naznačeno ve výkresu C.1 – Koordinační situace. 
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Délky jednotlivých přípojek: 

Plynovodní přípojka – 14,33 m 

Přípojka splaškové kanalizace – 12,41 m  

Přípojka dešťové kanalizace – 17,65 m  

Vodovodní přípojka – 13,18 m 

Přípojka elektřiny – 13,89 m 

4. DOPRůVNÍ EŠENÍ 

a) Popis dopravního ešení 

V této části města je velmi dobré dopravní řešení. Pozemek ze severní strany lemuje 

ulice Bařinky, na kterou se napojují ulice Hložkova, Smetanova a Jana Žižky. Ulice 

Jana Žižky se dále napojuje na hlavní tah městem Otrokovice – ulici Komenského. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek se na stávající dopravní síť napojí na severní straně nově navrženou 

příjezdovou komunikací. Vjezd do podzemní garáže je navržen ze západní strany 

objektu nově navrženou příjezdovou komunikací. 

c) Doprava v klidu 

Na řešené parcele je navrženo parkoviště pro návštěvníky lékařského domu, 

v suterénu objektu kryté parkoviště pro zaměstnance. Počet parkovacích míst byl 

navrhován podle počtu předpokládaných osob v objektu ve všední den. Navrženy byly 

také parkovací stání pro imobilní občany, jedno na venkovním parkovišti a jedno 

na krytém podzemním parkovišti. 

d) P ší a cyklistické stezky 

Na pozemku jsou navrženy nové zpevněné plochy určené pro pěší. Jejich povrchem 

je zámková dlažba. Cyklistické stezky se na řešeném území nenachází. 
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5. EŠENÍ VEGETůCE ů SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRůV 

a) Terénní úpravy 

ešené území je zatravněná plocha, zeleně se tu i v okolí nachází poměrně hodně. 

Před započetím výstavby bude třeba odstranit stávající křoviny a stromy, které by 

stavbě překážely. Dále se osadí obrubníky a vybetonují a vydláždí se nově navržené 

zpevněné plochy. 

b) Použité vegetační prvky 

Jsou navrženy nové stromy, které se budou v rámci terénních úprav vysazovat  

(viz výkres C.01 – Koordinační situace). 

c) Biotechnická opat ení 

Nejsou třeba žádná biotechnická opatření. 

6. POPIS VLIV  STůVBY Nů ŽIVOTNÍ PROST EDÍ ů JEHO 

OCHRANA 

a) Vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p da 

Provoz objektu nebude dlouhodobě negativně zatěžovat životní prostředí v místě 

stavby. K zatížení může dojít pouze při výstavbě budovy, například nadměrný hluk, 

prašnost, zvýšený provoz nákladních vozidel. Dešťová voda bude odvedena do veřejné 

kanalizace. Tuhý odpad je likvidován v souladu s ochranou životního prostředí 

a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

Pro výstavbu objektu jsou navrženy materiály, které nemůžou ohrozit životní 

prostředí. 

b) Vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , 
ochrana rostlin a živočich  apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin  

ešená stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Její výstavbou ani dalším 

užíváním nedojde k ohrožení dřevin, rostlin ani živočichů. V okolí se nenachází žádné 

památné stromy. 
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c) Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

Stavba ani další provoz objektu nebude mít negativní vliv na přírodu, krajinu ani 

na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanoviska 
EIA 

Veškeré požadavky, které udává zákon č. 100/2001 o posuzování vlivu staveb 

a životní prostředí, byly zohledněny. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p edpis  

V řešeném území nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Nejsou 

definována ani žádná jiná omezení a podmínky ochrany. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba odpovídá všem požadavkům a normám souvisejících s ochranou 

obyvatelstva. Stavba vyhovuje všem hygienickým požadavkům a neprodukuje žádné 

nebezpečné látky. 

8. ZÁSůDY ORGůNIZůCE VÝSTůVBY 

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 

Média potřebná k výstavbě (voda, elektrická energie) jsou zajištěna přívody veřejné 

technické infrastruktury. Na staveništi budou zřízeny staveništní rozvaděč a vodoměr, 

z nichž bude možné odečíst danou spotřebu. 

Potřebné hmoty budou na staveniště přiváženy dle časového harmonogramu. 

Skladovány budou přímo na staveništi na plochách k tomu určených. 

b) odvodn ní staveništ  

Spodní voda se nachází v dostatečné hloubce, nedosahuje úrovně základů, 

nepočítáme proto se zařízením pro odčerpávání této vody. Půda je velmi dobře 

propustná, tudíž pojme případný nadbytek srážkové vody. 
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c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na staveništi budou zhotoveny dočasné přípojky na veřejný vodovod a elektřinu, 

vedoucí pod ulicí Bařinky. Pro vedení elektrické energie bude na staveništi zřízen 

dočasný rozvaděč. Pro vodovod dočasný vodoměr. Bude postavena příjezdová cesta, 

napojena na stávající ulici Bařinky. 

d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Na okolní stavby a pozemky bude mít výstavba vliv zejména zvýšenou prašností, 

vibracemi a hlukem od nákladních automobilů a strojů. Toto zatížení okolí bude 

eliminováno, aby nebyly překročeny povolené meze. Dočasně bude třeba omezení 

dopravy na ulici Bařinky, z důvodů připojování jednotlivých přípojek a příjezdové 

komunikace. 

e) ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d evin 

Okolí bude chráněno proti nadměrné prašnosti kropením. Ostatní nežádoucí účinky 

výstavby budou eliminovány a udržovány na akceptovatelné úrovni.  

Žádné demolice potřebné nejsou.  

Kácení dřevin a křovin, které by překážely výstavbě, bude provedeno pouze v rámci 

pozemku investora. 

f) maximální zábory pro staveništ  (dočasné/trvaléě 

Žádné dočasné ani trvalé zábory nejsou uvažovány. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , 
jejich likvidace 

Likvidace odpadů bude provedena podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů. Odpad bude tříděn a rozvážen na jednotlivé 

skládky k tomu určené.  

Určení množství a druhu odpadů a emisí není předmětem řešení diplomové práce. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

Není předmětem řešení diplomové práce. 
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i) ochrana životního prost edí p i výstavb  

Při výstavbě jsou dodrženy předpisy pro ochranu životního prostředí, zákon 

č. 17/1992 Sb., o ochraně životního prostředí. Bude provedena eliminace nežádoucích 

vlivů na okolí a životní prostředí. Používání stavebních strojů a dopravních prostředků 

bude pouze v určenou dobu, bude provedena snaha o minimální znečištění ovzduší 

výfukovými plyny a prachem a o minimální znečištění komunikací. Je zajištěna ochrana 

proti znečišťování pozemních a povrchových vod a také ochrana vegetace 

před poškozením. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení 
pot eby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných 
právních p edpis  

Na staveništi budou dodrženy zásady BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. Dodavatel musí zajistit bezpečnost při provádění stavby. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni o podmínkám BOZP. Investor zajistí 

koordinátora BOZP. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není třeba žádných dalších úprav. Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby. 

l) zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 

Vzhledem k umístění stavby, jejímu rozsahu a charakteru není třeba žádných 

dopravně inženýrských opatření. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za 
provozu, opat ení proti účink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.ě 

Žádné speciální podmínky nejsou stanoveny. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný začátek výstavby je 3/2016 a předpokládaná lhůta výstavby je 

18 měsíců.  

V první etapě bude provedeno vyznačení příjezdové komunikace a oplocení 

staveniště, dále bude provedeno sejmutí ornice, výkopové práce a odvoz části zeminy. 

Následuje betonáž základů, pokládka hydroizolací, bednění, výztuž a betonáž nosných 

stěn, uložení nosných sloupů, schodiště, průvlaků, ztužidel, stropů u jednotlivých 

podlaží. Dále bude pokračovat vyzdění výplňového zdiva, osazením zárubní. V další 

etapě se budou provádět rozvody vzduchotechniky, vody, elektřiny, plynu a kanalizace. 

Poté budou osazeny fasády, položeny podlahy, upevněna zábradlí, provedeny omítky, 

obklady, osazeny dveře, zavěšeny podhledy, zařizovací předměty a další vnitřní práce. 

Dále budou provedeny vnější omítky. Terénní úpravy okolí budou provedeny 

v závěrečné fázi s ohledem na jejich funkci, pro pěší nebo pojížděné. 

Podrobné časové plány a harmonogramy nejsou předmětem řešení diplomové práce. 
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C. SITUůČNÍ VÝKRESY 

 Výkres č. C.01 – Koordinační situace 
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D. DOKUMENTůCE OBJEKT  ů TECHNICKÝCH ů 

TECHNOLOGICKÝCH Zů ÍZENÍ 

1. DOKUMENTACE STůVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO 
OBJEKTU 

1.1 Architektonicko – stavební ešení 

a) Technická zpráva 

Účel objektu 

Objekt bude sloužit jako budova občanské vybavenosti. Účelem objektu je zajištění 

zdravotní péče v tomto území a zvýšení kapacity kancelářských prostor, kterých je 

v daném území nedostatek. 

ůrchitektonické, provozní, dispoziční a výtvarné ešení 

Budova je navržena jako čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním a třemi 

nadzemními podlažími. Půdorys je obdélníkový o rozměrech 28,16 m x 19,16 m. Výška 

objektu je cca 12 m. Střecha je plochá.  

Objemovým řešením budovy je kvádr, čímž zapadá do okolní zástavby. Celý objekt 

má jednotnou bílou fasádu. Výraz objektu oživuje částečně prosklená fasáda, která je 

rozčleněna v nepravidelném rytmu na transparentní a netransparentní plochy v různých 

odstínech zelené s nepravidelně umístěnými zapuštěnými lodžiemi.  

Hlavní vstup do budovy je ze severní strany z ulice Bařinky. Vjezd do podzemního 

parkoviště je ze západní strany nově navrženou komunikací. 

V 1. PP je navrženo kryté parkování pro osobní automobily. Parkovacích míst je 12 

o rozměrech 2750 x 5500 mm a 1 parkovací stání pro imobilní o rozměrech 

3500 x 5500 mm. Parkoviště bude sloužit pro zaměstnance Lékařského domu 

s administrativními prostory. Je zde umístěno komunikační jádro (výtah, schodiště), 

které propojuje všechna podlaží. Vjezd do garáže je navržen z jihozápadní strany nově 

navrženou komunikací napojenou na ulici Bařinky. Užívání pouze zaměstnanci bude 

zabezpečeno automatickou závorou GPB FC od výrobce GREEN Center, reagující 



Diplomová práce 2014 

 

45 

 

na zaměstnaneckou kartu. Dále se v tomto podlaží nachází místnost pro technické 

zázemí, v níž bude umístěna technologie pro výrobu a distribuci tepla, chladu, 

elektrické energie, TUV. Také zde bude umístěna vzduchotechnická jednotka. Budou 

zde dovedeny veškeré přípojky inženýrských sítí. 

V 1. NP, které je vstupní, se nachází funkční část lékařských ordinací. Za vstupními 

dveřmi je prostorná vstupní hala, která bude sloužit jako čekárna pro doprovod 

pacientů. Budou se zde nacházet lavičky, automaty na kávu, nápoje a občerstvení. 

Je odsud umožněn vstup na toalety pro pacienty, jejich doprovod a také pro imobilní. 

Za vchodem se po pravé straně nachází komunikační jádro – schodiště, výtah, sloužící 

ke komunikaci mezi jednotlivými podlažími. Dále jsou odsud vstupy do jednotlivých 

menších čekáren, z čekáren vstupy do ordinací a z těch do přípraven a denních místností 

pro zaměstnance. 

Ve 2. a 3. NP jsou navrženy administrativní prostory. Příchod je umožněn pomocí 

komunikačního jádra, z něhož vstupujeme do prostoru recepce. Tento prostor bude 

sloužit pro orientaci případných návštěvníků nebo uchazečů. V každém z těchto podlaží 

se nachází 7 kanceláří a jednací síň, tedy dohromady 14 kanceláří a dvě jednací síně. 

V obou podlažích se nachází také hygienické zázemí, 2 sklady, a 4 čajové kuchyňky. 

Polovina kanceláří je navrhována jako typ individuální (pro 1 pracovníka), druhá 

polovina jako typ sdružená (pro 2 pracovníky). 

Materiálové, konstrukční a stavebn  technické ešení 

Konstrukční nosný systém je tvořen prefabrikovaným železobetonovým skeletem. 

Pouze v podzemním podlaží jsou obvodové ŽB monolitické stěny nosnými, pro lepší 

zajištění nepropustnosti podzemní vody do objektu. 

(viz bod č. 2.6 Základní charakteristika objektů - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA) 
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Bezbariérové užívání stavby 

 Budova je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

(viz bod č. 2.4 Bezbariérové užívání stavby – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA) 

Stavební fyzika – tepelná technika 

Objekt byl navržen s ohledem na požadavky tepelně technického hodnocení 

pro budovy občanské vybavenosti dle ČSN 73 05–40–2 a ČSN 73 05–40-3, Tepelná 

ochrana budov. Veškeré obvodové konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly tepelně 

technické požadavky. 

Součástí DP bylo zpracování tepelně technického posouzení v programech 

Teplo 2011, Area 2011 a energetický štítek obálky budovy, zpracovaný v programu 

Energie 2013 viz přílohy DP.  
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b) Výkresová část 

C.01 – Architektonická situace M 1:200 

 

D.01 – Základy M 1:50 

D.02 – Půdorys 1. PP M 1:50 

D.03 – Půdorys 1.NP M 1:50 

D.04 – Půdorys 2.NP M 1:50 

D.05 – Půdorys 3.NP M 1:50 

D.06 – ez A – A´, ez C – C´ M 1:50 

D.07 – ez B – B´ M 1:50 

D.08 – Výkres sestavy stropních dílců nad 1. PP M 1:50 

D.09 – Plochá střecha M 1:50 

D.10 – Technické pohledy M 1:100 

D.11 – Architektonické pohledy´ M 1:100 

D.12 – Detail D1 - Atika M 1:5 

D.13 – Detail D2 – Uchycení fasády M 1:2 

  Detail D3 – Uchycení podhledu M 1:2 

D.14 – Detail D4 – Detail napojení lodžie M 1:2 

  Detail D5 – Uchycení podhledu M 1:2 

D.15 – Detaily Prosklené fasády JANSEN M 1:2, 1:5 

D.16 – Studie – Půdorys 1. PP M 1:200 

D.17 – Studie – Půdorys 1. NP M 1:200 

D.18 – Studie – Půdorys 2. NP M 1:200 

D.19 – Studie – Půdorys 3. NP M 1:200 

D.20 – Studie – ez A – A´ M 1:200 

D.21 – Výpisy klempířských výrobků  

D.22 – Výpisy truhlářských výrobků  

D.23 – Výpisy zámečnických výrobků  
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1.2 Stavebn  konstrukční ešení 

a) Technická zpráva 

Popis navrženého konstrukčního systému, výsledek pr zkumu stávajícího stavu, 

navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Nosným konstrukčním systémem je ŽB montovaný skelet, který je tvořen 

prefabrikovanými sloupy, průvlaky a obvodovými ztužidly. V podzemním podlaží je po 

obvodu objektu navržena monolitická ŽB nosná stěna, uvnitř dispozice ŽB montovaný 

skelet. 

Na řešené parcele se nenachází žádné stávající objekty. Bude nutno odstranit 

stávající křoviny a stromy, které by bránily výstavbě. 

Navržené materiály a konstrukční prvky (viz bod č. 2.6 Základní charakteristika 

objektů - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA). 

Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postup  

V návrhu objektu se nenachází žádné neobvyklé konstrukce ani technologické 

postupy. 

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p i návrhu nosné 

konstrukce, zajišt ní stavební jámy 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, p ípadn  sousední stavby 

Po provedení zaměřovacích a výkopových prací následuje betonáž základů, 

pokládka hydroizolací, bednění, výztuž a betonáž nosných stěn, uložení nosných 

sloupů, schodiště, průvlaků, ztužidel, stropů u jednotlivých podlaží. Dále bude 

pokračovat vyzdění výplňového zdiva, osazením zárubní. V další etapě se budou 

provádět rozvody vzduchotechniky, vody, elektřiny, plynu a kanalizace. Poté budou 

osazeny fasády, položeny podlahy, upevněna zábradlí, provedeny omítky, obklady, 

osazeny dveře, zavěšeny podhledy, zařizovací předměty a další vnitřní práce. 
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Dále budou provedeny vnější omítky. Terénní úpravy okolí budou provedeny 

v závěrečné fázi s ohledem na jejich funkci, pro pěší nebo pojížděné. 

Zásady pro provád ní bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či postup , požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

b) Výkresová část 

(viz Výkresová část - 1.1 Architektonicko – stavební část) 

c) Statické posouzení 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

1.3 Požárn  bezpečnostní ešení 

Navržené materiály a konstrukce nevykazují zvýšené riziko vzniku požáru ani jeho 

případných důsledků. Konstrukce jsou navrženy tak aby zachovaly svou nosnost 

a stabilitu po předepsanou dobu v případě požáru. 

Návrh objektu splňuje vyhlášku 268/2011 o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. Je zde navrženo odpovídající značení únikových cest a nouzové 

osvětlení. Návrh splňuje minimální odstupové vzdálenosti od okolních budov 

a komunikací, aby bylo zabráněno šíření požáru. Za požárně nebezpečné prostory 

je považována technická místnost v podzemním podlaží objektu, proto jsou zde 

navrženy protipožární dveře, zárubně a veškeré prostupy instalací. 

Objekt je v každém podlaží vybaven ručním práškovým hasicím přístrojem P6Th – 

6 kg.  

 

Podrobné řešení problematiky požární bezpečnosti není předmětem řešení 

diplomové práce. Musí být zpracováno posouzení požárním specialistou.
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1.4 Technika prost edí staveb 

Objekt byl navržen s ohledem na požadavky tepelně technického hodnocení. 

Budova splňuje požadavky dané normou ČSN EN 730540 – 2 (2011) Tepelná ochrana 

budov.  

Součástí DP bylo zpracování tepelně technického posouzení v programech 

Teplo 2011, Area 2011 a energetický štítek obálky budovy, zpracovaný v programu 

Energie 2013. Tyto jsou uvedeny v přílohách DP:  

Příloha č. 1 Tepelně technické posouzení v programu Teplo 2011 

Příloha č. 2 Komplexní hodnocení vybraných stavebních detailů z hlediska 

dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry v programu 

Area 2011 

Příloha č. 3 Energetický štítek obálky budovy v programu Energie 2013 

 

Podrobnější řešení této problematiky není předmětem řešení diplomové práce. 

2. DOKUMENTůCE TECHNICKÝCH ů TECHNOLOGICKÝCH 
Zů ÍZENÍ 

K výrobě tepla, chladu a elektrické energie bude sloužit trigenerační jednotka 

TEDOM (typ kogenerační jednotky - Quanto D600, typ trigenerace – B, typ absorpční 

jednotky – BE 35 – TGA 240). Elektrický výkon 600 kW, tepelný výkon 384 kW, 

chladící výkon 402 kW. Palivem je plyn. 

Pro zajištění rozvodu tepla, chladu a větrání je v technické místnosti 1. PP umístěno 

zařízení pro vzduchotechniku ALFA Vent – C – 20SS – DP. Výrobcem zařízení, 

jednotlivých rozvodů a komponentů je Multi VAC spol. s. r. o. 

 

Podrobnější řešení této problematiky není předmětem řešení diplomové práce. 
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E. DOKLůDOVÁ ČÁST 

 Není předmětem řešení diplomové práce.



Diplomová práce 2014 

 

52 

 

ZÁVĚR 

Výsledkem mé diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby 

Lékařského domu s administrativními prostory. Rozsah dokumentace udává zadání 

diplomové práce. 

Tato práce navazuje na studii zpracovanou v předmětu Projekt I, která byla dále 

rozvíjena v předmětu Projekt II. 

Návrh byl proveden dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Textová část 

byla vypracována dle Sbírky zákonů č. 62/2013 – vyhláška, kterou se mění vyhláška 

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

Diplomová práce mi byla cenným přínosem zejména z hlediska prohloubení znalostí 

o technologiích, konstrukcích a materiálech používaných ve výstavbě. Tyto znalosti, jak 

doufám, budu moci využít v budoucí praxi. 
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1. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   S1 - 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:  50,0 % (+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  0,500       0,588  0,1 

   3  Dutinový panel - SPIROLL 0,250       1,200  23,0 

   4  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 

   5  Rooftek AL Mineral  0,0035       0,210  300000,0 

   6  Spádové klíny POLYDEK 0,100       0,031  45,0 

   7  Elastodek 40 Special Dekor 0,004       0,210  50000,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,834 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 

  

  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  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 



 

 

 III. Požadavky na ší ení 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: Polydek TOP 100S). 
  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 = 0,0025 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0077 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 

 

 



 

 

2. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   P1 – Podlaha 1.PP 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  4,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  5,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  5,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Baumit Nivello Duo  0,003       1,400  40,0 

   2  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 

   3  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 

 

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

  

 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto 
neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou 
povrchovou 

 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   5,80 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   3,19 W/m2K 

  

  Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vyloučení povrchové kondenzace. 
  

  U < U,N ... POŽůDůVEK 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 =   16,57 C 

  POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   S/1 - Stěna 1.PP 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  4,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  5,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  5,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Baumit termo omítka (ThermoPutz)  0,020        0,100                 15,0 

   2  Železobetonová monolitická stěna  0,300        1,430                 23,0 

   3  Sklobit 40 Mineral   0,004        0,210              50000,0 

 

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

  

 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto 
neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou 
povrchovou 

 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   4,80 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   1,67 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 



 

 

 III. Požadavky na ší ení 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 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

   

  POŽůDůVKY JSOU SPLNĚNY. 
 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 Název konstrukce:   P2 – Podlaha 1.NP 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Floor core S – PUR podlaha 0,002       0,250  50000,0 

   2  Potěr cementový   0,050       1,160  19,0 

   3  Styrotherm PLUS 100   0,100       0,031  45,0 

   4  Dutinový panel - SPIROLL 0,250       1,200  23,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,767 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,934 

  

  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  =   0,50 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK 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: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,30 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   P3 – Podlaha 1.NP 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dlažba keramická RAKO   0,006       1,010       200,0 

   2  Lepicí tmel   0,004       0,220       1350,0 

   3  Potěr cementový   0,040       1,160       19,0 

   4  STYROTHERM PLUS 100 0,100       0,031       45,0 

   5  Dutinový panel – SPIROLL 0,250       1,200       23,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,749 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,934 

  

  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  =   0,60 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,76 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   S/2 - Stěna 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Baumit silikátová omítka Silikattop  0,010        0,470                 25,0 

   2  Baumit EPS-F                   0,130        0,041                 40,0 

   3  Ytong P4-500                   0,300        0,203                  7,0 

   4  Baumit termo omítka (ThermoPutz)  0,020        0,100                   15,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,834 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,940 

  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad 
požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 III. Požadavky na ší ení 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: 5,400 kg/m2,rok 

  (materiál: Ytong P4-500). 

  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 = 0,0048 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,9095 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   S/4 - Lehký obvodový plášť 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Baumit termo omítka  0,005       0,100  15,0 

   2  Desky CETRIS  0,008       0,240  78,8 

   3  Baumit EPS-F plus  0,110       0,033  40,0 

   4  Desky CETRIS  0,010       0,240  78,8 

   5  Baumit EPS-F plus  0,020       0,043  1,1 

   6  Baumit silikátová omítka   0,010       0,700  40,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,834 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 

  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad 
požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 



 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na ší ení 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: 0,119 kg/m2,rok 

  (materiál: Baumit EPS-F 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 = 0,0284 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,9497 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 



 

 

8. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   L1 – Skladba lodžie 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

   2  Rooftek AL mineral  0,0035       0,210  300000,0 

   3  Styrotherm PLUS 100  0,100       0,031  45,0 

   4  Uzavřená vzduch. dutina  0,400       0,588  0,1 

   5  Dutinový panel - SPIROLL 0,250       1,200  23,0 

   6  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 

   7  Spádové klíny POLYDEK  0,050       0,031  45,0 

   8  Elastodek 40 Standard Min  0,0052       0,210  50000,0 

   9  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,846 

  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  =   0,19 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na ší ení 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 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 

  (materiál: Styrotherm PLUS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 

 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0014 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0059 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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1. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název úlohy:   Detail lodžie                
 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,01 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,01 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,737 

       Požadavek platí pro posouzení výplně otvoru (okno, dveře). 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   1,000 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 100% (kritérium vyloučení povrchové kondenzace). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 

 II. Požadavky na ší ení 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

2. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název úlohy:   Detail rohu                                             
 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,833 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,850 

  

  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 ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 

 II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) 
kg/m2.rok. 

  

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

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  

  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném 
vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 

 

 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy

Identifikační údaje

Druh stavby

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)

Katastrální území a katastrální číslo

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník

Adresa

Telefon/E-mail

Charakteristika budovy

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

6615,0 m3

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

2762,4 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,42 m2/m3

Typ budovy ostatní

Převažující vnitřní teplota v otopném období ϴim 20,0 °C

Venkovní návrhová teplota v zimním období ϴe -15,0 °C

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí

Ochlazovaná konstrukce Plocha

Aj
[m2]

Součinitel
(činitel)

prostupu tepla
Ui

(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m2·K)]

Požadovaný
(doporučený)

součinitel
prostupu tepla

UN (Urec)
[W/(m2·K)]

Činitel
teplotní
redukce

bi
[-]

Měrná ztráta
konstrukce

prostupem tepla

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

683,9 0,25 ( ) 1,00 173,5

539,5 0,22 ( ) 1,00 118,7

1 078,9 0,26 ( ) 0,86 241,5

460,1 1,26 ( ) 1,00 579,8

( ) 55,2

Celkem 2 762,4 1 168,7

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

Administrativní budova + ordinace

Bařinky, 76502  Otrokovice

Otrokovice, č. kat. 1935/2

VŠB - TU OSTRAVA

Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33  Ostrava - Poruba

Obvodová stěna 0,30 0,24

Střecha 0,24 0,16

Podlaha 0,38 0,3

Otvorová výplň 1,50 1,2

Tepelné vazby

splňují



Stanovení prostupu tepla obálky budovy

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 168,7

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,42

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

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

W/(m2·K) 0,50

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,38

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,50

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota

A - B 0,5·Uem,N W/(m2.K) 0,25

B - C 0,75·Uem,N W/(m2.K) 0,38

C - D Uem,N W/(m2.K) 0,50

D - E 1,5·Uem,N W/(m2.K) 0,75

E - F 2,0·Uem,N W/(m2.K) 1,00

F - G 2,5·Uem,N W/(m2.K) 1,25

Klasifikace: C - vyhovující

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:

IČ:

Zpracoval:

Podpis: .........................................................

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

6.11.2014

Bc. Iveta Sedláčková

Bc. Iveta Sedláčková



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Hodnocení obálky
budovy

Celková podlahová plocha Ac = 1 618,6 m2 stávájící doporučení

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem ve W/(m2·K)                                                           Uem = HT / A 0,42

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2                             Uem,N ve W/(m2·K) 0,50

CI

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

Velmi úsporná

Mimořádně nehospodárná

0,84

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem

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

Uem 0,25 0,38 0,50 0,75 1,00 1,25

Platnost štítku do: Datum vystavení štítku:

Štítek vypracoval(a):

Lékařský dům s administrativními prostory

Bařinky, 76502  Otrokovice

6.11.2014

Bc. Iveta Sedláčková

(Kvalifikace)


