
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

Areál integrovaných záchranných složek – rychlá záchranná služba 

Base rescue service – Ambulance station 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentka:        Kristýna Šenkýřová 

Vedoucí diplomové práce:       Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 

 

Ostrava 2014 

 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracovala samostatně 

pod vedením vedoucího diplomové práce a uvedla jsem všechny použité podklady a 

literaturu.  

V Ostravě  .…………………….                                     …………………………………                          

         Podpis studenta 

  



Prohlašuji, že 

 byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  
 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 
35 odst. 3).  

 souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci 
budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 
ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  
 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek 
její obhajoby.  
 

 

V Ostravě ........................................  



PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na vypracování mé diplomové práce. 

Vedoucímu diplomové práce, panu Ing. Filipu Čmielovi, Ph.D. Oponentu diplomové 

práce, panu Ing. Antonínovi Němcovi.  Děkuji za jejich ochotu odborné vedení a cenné 

rady. 

 



ANOTACE 

ŠENKÝŘOVÁ, K. Areál integrovaných záchranných služeb – rychlá záchranná služba: 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 

pozemního stavitelství, 2014, 53 s., Vedoucí práce: Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 

Předmětem diplomové práce je návrh rychlé záchranné služby, která je součástí 

areálu integrovaných záchranných složek, a to jako projekt pro provádění stavby. Navazuje 

na studii vypracovávanou v předmětu Projekt I. a Projekt II. 

 Jedná se o nepodsklepený jednopatrový objekt o rozdílných výškách a objemech 

s plochou střechou. Objekt je rozdělen na dvě části. Část, kde se nachází garáže a část 

sloužící pro posádku vozidel.  

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. Textová část je tvořena průvodní 

zprávou, souhrnnou technickou zprávou a dokumentací stavebního objektu. Součástí 

textové části je tepelně technické posouzení. Samostatnou přílohou je výkresová část.  

 

 

ANOTATION 

ŠENKÝŘOVÁ, K. Base rescue service – Ambulance station: Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB – Technical university of Ostrava, Facility of civil Engineering, Department of Civil 

Engineering , 2014, 53 p., Thesis head: Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 

 The aim of this work is preparation of project documentation for construction of 

base rescue service – ambulance station. It builds on studies carried in the subject Project I 

and Project II. 

The building has one floor of oferent heights and volumes with flat roof. The 

building is divided into two parts. The part where the garage and part used for vehicle 

crews. 

The thesis is divided into several parts. The text part is formed to accompanying 

report, a summary technical report and documentation of the building. Thermal technical 

assessment is included in text part as well. Drawing part is separatelly attached at the end 

of my thesis. 



OBSAH 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ ................................................................................ 11 

ÚVOD .................................................................................................................................. 12 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ............................................................................................. 13 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .................................................................................. 13 

A.1.1 Údaje o stavbě .............................................................................................. 13 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi .................................................................................... 13 

A.1.3 Údaje o zpracovateli ..................................................................................... 13 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ ........................................................................... 13 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ .................................................................................................... 13 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ .................................................................................................. 14 

A.5 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ........................................................................... 14 

A.6 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY ............................................................................. 15 

A.7 ČASOVÉ VAZBY STAVBY, POPIS POSTUPU VÝSTAVBY ........................................... 15 

A.8 STATISTICKÉ ÚDAJE .............................................................................................. 16 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA .................................................................. 17 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY............................................................................................ 17 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY ...................................................................................... 17 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek ........................ 17 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................................. 18 

B.2.2.1 Urbanistické řešení .............................................................................. 18 

B.2.2.2 Architektonické řešení ......................................................................... 18 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby .............................................. 19 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ........................................................................ 20 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ...................................................................... 20 

B.2.6 Základní charakteristika objektů .................................................................. 20 

B.2.6.1 Stavební část ........................................................................................ 20 

B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení ........................................................ 20 

B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita ........................................................... 25 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ............... 25 

B.2.7.1 Větrání, klimatizace ............................................................................. 25 

B.2.7.2 Elektroinstalace .................................................................................... 26 

B.2.7.3 Vodovod ............................................................................................... 26 

B.2.7.4 Kanalizace ............................................................................................ 26 

B.2.7.5 Plynovod .............................................................................................. 26 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení ........................................................................ 26 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi .................................................................. 27 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí ........................................................................................................ 27 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ....................... 27 



B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ..................................................... 27 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ................................................................................................ 28 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV ...................................... 28 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA ........................... 28 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA .................................................................................. 29 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ........................................................................ 29 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění ................. 29 

B.8.2 Odvodnění staveniště ................................................................................... 29 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ........ 29 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky .................................... 29 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin ............................................................................... 29 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) ...................................... 30 

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace ............................................................................. 30 

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin ................ 30 

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě .................................................... 30 

B.8.10 Zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP 
podle jiných právních předpisů .................................................................... 30 

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb ................... 31 

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření .................................................... 31 

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ............................... 31 

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny .................................................. 31 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY ............................................................................................ 32 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ ..................................................................... 33 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU ............................. 33 

D.1.1 Architektonicko – stavební část ................................................................... 33 

D.1.1.1 Technická zpráva ................................................................................. 33 

D.1.1.2 Výkresová část ..................................................................................... 34 

D.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ......................................................................... 35 

D.2.1 Technické zpráva ......................................................................................... 35 

D.2.1.1 Popis navrženého konstrukčního systému, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu, navržené materiály a hlavní konstrukční prvky ...................... 35 

D.2.1.2 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických 
postupů 36 

D.2.1.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 
návrhu nosné konstrukce, zajištění stavební jámy ............................................... 36 

D.2.1.4 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby ........................................ 36 

D.2.1.5 Zásady pro provádění bouracích prací, podchycovacích a zpevňovacích 
konstrukcí, požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí ............................... 36 

D.2.2 Technika prostředí staveb ............................................................................ 37 

D.3 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ .......................... 37 

E. DOKLADOVÁ ČÁST .............................................................................................. 38 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 39 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 40 



SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 42 



    11 

 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

k. ú.      katastrální území 

Uw      součinitel prostupu tepla celého okna 

U      součinitele prostupu tepla 

UN      požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Sb.      sbírky (zákonů) 

č.      číslo 

d       tloušťka materiálu (m) 

λ      lambda – součinitel tepelné vodivosti 

f,Rsi,N      požadovaná hodnota nejnižšího teplotního  

      faktoru vnitřního povrchu 

f,Rsi      teplotní faktor 

W/m
2 

.K     watt/metr čtverečný.kelvin 

mm      milimetr 

m      metr 
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ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby výjezdní stanice rychlé záchranné služby, která je součástí areálu 

integrovaných záchranných složek. Areál integrovaných záchranných složek bude sloužit 

pro město Lanškroun a okolí. 

Město Lanškroun se nachází v Pardubickém kraji. Areál byl umístěn v části 

Lanškrouna nazývané Žichlínské předměstí. Jako příjezdová komunikace bude sloužit 

ulice Janáčkova.  

Objekt se nachází na parcelách č. 3075/8, 3075/16, 8062, 3075/17, 8063 o celkové 

výměře 105 192 m
2
. Parcely jsou rovinaté, bez značného výškového rozdílu, nejsou 

zatravněny a neroste na nich vzrostlá zeleň.  

Úkolem bylo navrhnout objekt, který by vyhovoval požadavkům objednavatele,     

a požadavkům pro provoz rychlé záchranné služby. Jedná se o jednopodlažní objekt o 

různých výškách a objemech od sebe oddělených dělící spárou. Jednou částí jsou garáže 

pro čtyři automobily rychlé záchranné služby. Další tvoří zázemí pro posádku automobilů.  

Podkladem vypracování projektové dokumentace byla studie z předmětu Projekt I. 

a Projekt II. 

Diplomová práce je tvořena textovou částí podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb a výkresovou dokumentací s přílohami.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:      Rychlá záchranná služba  

Místo stavby:      k. ú. Lanškroun 

Parcely č. 3075/8, 3075/17 8062, 8063 

Kraj:        Pardubický kraj 

Charakter stavby:     Novostavba 

Plocha parcely:     105 192 m
2 

Zastavěná plocha:     866,12 m
2 

Obestavěný prostor:     3 537,19 m
3
 

Stupeň projektové dokumentace:   pro prováděné stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Investor: Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun -Vnitřní Město,   

563 16 Lanškroun. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli  

Vypracovala: Bc. Kristýna Šenkýřová 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Filip Čmiel, Ph.D.  

A.2 Seznam vstupních podkladů  

Není součástí řešení diplomové práce. 

A.3 Údaje o území 

Pozemky se nacházejí v katastrálním území města Lanškrouna. V části nazývané 

Žichlínské předměstí.  Parcely číslo 3075/8, 3075/16, 8062, 8063, 3075/17 jsou o celkové 

výměře 105 192 m
2
. Vjezd na pozemky je situován z ulice Janáčkova. Jedná se o 
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asfaltovou cestu.  Parcely jsou rovinaté bez výrazného výškového rozdílu. Pozemky nejsou 

zastavěny a nenachází se na nich vzrostlá zeleň.  

Parcely jsou v blízkosti zástavby rodinných domů a sídliště. Rodinné domy jsou 

zde převážně dvoupatrové se sedlovou a valbovou střechou. Panelové domy mají 5 a více 

pater, zastřešeny jsou plochou střechou.  

 

A.4 Údaje o stavbě  

Navrhovaný objekt bude sloužit jako stavba občanské vybavenosti – rychlá 

záchranná služba. Jedná se o novostavbu. Stavba bude trvalá. 

Stavba nebude řešena bezbariérově. Z fyzického hlediska, osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace nesmí být pracovníky u rychlé záchranné služby.   

Na stavbu se nevztahují žádné zvláštní právní předpisy o ochraně stavby. 

Dokumentace splňuje všechny požadavky dotčených orgánů i požadavky vyplívající 

z jiných právních předpisů. Stavba je navržena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

obecných požadavcích na stavby [1], dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu [2] a podle ČSN 73 5710 požární stanice a požární zbrojnice. [3] 

Budova je rozdělena do dvou výškových úrovní. Na vyšší část, kde jsou garáže a na 

nižší část jako zázemí pro posádku automobilů.  

Garáže – 494,12 m
2 

Zázemí pro posádku  - 372 m
2
 

A.5 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Průzkumy nebyly provedeny.  

Pro větší únosnost a menší sedání základů bude zemina důkladně zhutněna.  

Přípojky technické infrastruktury jsou vedeny ulicí Janáčkova. (viz výkres situace) 

Přístupová cesta na pozemky je z ulice Janáčkova. Ulice se napojuje na silnici 

Dukelských hrdinů č. II/315.  Na výjezd z ulice Janáčkova na silnici č. II/315 bude 

         nainstalován systém výstražných zařízení označující výjezd záchranných vozů.  
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A.6 Členění stavby na objekty 

S01 – navržený objekt rychlé záchranné služby 

S02 – příjezdová asfaltová komunikace 

S03 – přístupová komunikace 

S04 – chodníky 

S05 – zatravněná plocha 

S06 – víceúčelové hřiště 

S07 – inženýrské sítě 

A.7 Časové vazby stavby, popis postupu výstavby  

Zahájení stavby:   05/2015 

Ukončení stavby:   03/2017 

Předpokládaná doba výstavby byla odhadnuta na 22 měsíců. 

Popis výstavby: a) příprava území, oplocení pozemku, sejmutí ornice 

     b) zemní a výkopové práce 

     c) základové konstrukce 

     d) hrubá stavba 

     e) práce PSV a dokončovací práce 

     f) kompletační činnost 

                g) terénní úpravy 

Předpokládaný začátek výstavby je dán na 05/2015. Doba výstavby objektu je 

odhadnuta na 22 měsíců.  

Postupně budou prováděny jednotlivé etapy výstavby. Jako první se provede 

příprava území, oplotí se staveniště a sejme se ornice. Provedou se zemní a výkopové 

práce. Stavba se vytyčí. Provede se betonáž podkladní vyrovnávací vrstvy pod 

železobetonové patky a pásy.  Vytvoří se bednění pro základové patky a základové pásy. 

Položí se výztuž do bednění. Provede se zálivka bednění betonem. Provede se osazení 

železobetonových prefabrikovaných sloupů na patky. Zhutní se podloží.  Položí se 
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nenasákavá tepelná izolace, hydroizolace. Vyzdí se výplňové zdivo mezi sloupy a nosné 

zdivo, vnitřní nenosné zdivo a překlady nad otvory Uloží se prefabrikované stropní dílce. 

Stropní dílce se zalijí betonovou zálivkou. Provede se zateplení střech, obvodových stěn a 

osazení výplní otvorů. Položí se podlahy, provedou se vnitřní omítky a obklady. Osadí se 

vnitřní dveře, zařizovací předměty a udělají se další práce. Dále se provedou terénní 

úpravy v okolí stavby. 

A.8 Statistické údaje  

Zastavěná plocha – 866,12 m
2 

Obestavěný prostor – 3026,5 m
3 

Garáže – 494,12 m
2 

Zázemí pro posádku  - 372 m
2
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

Parcely se nachází v severní části města Lanškrouna, v oblasti zvané Žichlínské 

předměstí, na ulici Janáčkova. Ulice Janáčkova se nachází v blízkosti centra města a je 

dobře přístupná.  

Objekt rychlé záchranné služby je součástí  areálu integrovaných záchranných 

složek. Nachází se zde i požární stanice a letecká záchranná služba s dvěma vrtulníky a 

heliportem ležícím na zemi.  

Parcely jsou v blízkosti zástavby rodinných a panelových domů. Rodinné domy 

jsou většinou dvoupodlažní se sedlovou nebo valbovou střechou. Panelové domy mají pět 

a více pater, zastřešeny plochou střechou. Podle územního plánu areál stojí v místě pro 

výstavbu občanské vybavenosti. V současnosti se na pozemcích nenachází žádná zástavba 

a ani vzrostlá zeleň.  

 Přístup k objektu je řešen napojením parcel na ulici Janáčkova, která dále ústí na 

silnici č. II/315, ulice Dukelských hrdinů. Na pozemcích nejsou žádná ochranná, záplavová 

ani bezpečnostní pásma. Neleží na poddolovaném a seizmickém území.  

Nebyly provedeny žádné průzkumy a ani rozbory.  

V areálu bude vybudováno sportovní zázemí pro pracovníky záchranné služby a 

požární stanice. Jedná se o víceúčelové hřiště na sporty, jako jsou basketbal, tenis, kopaná, 

volejbal. K hřišti přiléhá oválná běžecká dráha a lezecká věž. Sportoviště bude zbudováno 

za účelem zvyšování nebo udržení fyzické kondice požárníků a záchranářů. 

B.2 Celkový popis stavby    

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Navrhovaný objekt bude sloužit jako stavba občanské vybavenosti. Jedná se objekt 

určený pro výjezdní stanici rychlé záchranné služby.  

Objekt se dělí na dvě funkční části: 

Garáže a jejich zázemí - 494,12 m
2 

Zázemí pro posádku - 372 m
2
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Řešené pozemky se nacházejí v katastrálním území města Lanškrouna, ulice 

Janáčkova, Žichlínské předměstí. V okolí se nachází výstavba rodinných a panelových 

domů. Areál se nachází na parcelách číslo 3075/8, 3075/16, 8062, 8063, 3075/17, jsou o 

celkové výměře 105 192 m
2
. 

Nachází se v severní části města Lanškroun. Pozemek je rovinatý, bez značných 

výškových rozdílů. Výskyt podzemní vody se nepředpokládá.  

Přístup na staveniště bude řešen z ulice Janáčkova, která se napojuje na silnici č 

II/315, ulice Dukelských hrdinů. Na této komunikaci, bude umístěno výstražné zařízení 

oznamující výjezd záchranných vozidel.  

Veškeré inženýrské sítě pro připojení energií budou napojeny.  

Na pozemku nejsou žádná omezení. 

B.2.2.1 Urbanistické řešení 

Objekt rychlé záchranné služby je součástí areálu integrovaných záchranných 

služeb. V areálu se kromě budovy rychlé záchranné služby nachází požární stanice a 

letecká záchranná služba s hangárem pro dva vrtulníky a heliportem umístěným na zemi. 

Pro zaměstnance zde bude víceúčelové hřiště pro sportovní využití a zvyšování jejich 

fyzické kondice. K hřišti bude připojena oválná dráha pro běh a také lezecká věž pro 

trénink požárníků.  

Objekt je možno rozdělit do dvou výškových úrovní. Vyšší část tvoří garáže pro 

čtyři automobily. V nižší části se nachází zázemí pro posádku automobilů. 

Prostor mezi požární stanicí a rychlou záchrannou službou bude sloužit jako 

průjezd pro automobily.  

Příjezdová cesta k objektu bude asfaltová. Poloměry oblouků pro automobily musí 

být 10 000 mm. Zpevněné plochy v areálu budou vydlážděny dlažbou odolnou pro pojezd 

automobilů. Zbytek bude zatravněn.  

B.2.2.2 Architektonické řešení 

Z hlediska architektonického řešení byla snaha o vytvoření objektu vyhlížejícího 

moderním dojmem.  
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Budova rychlé záchranné služby se skládá z dvou objektů o různých výškách, vyšší 

část objektu jsou garáže pro 4 automobily rychlé záchranné služby se zázemím pro obsluhu 

a provoz garáží, sklad zdravotnického materiálu a sklad náhradních dílů k automobilům. 

Nižší část je zázemí pro lékaře rychlé záchranné služby.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vyšší garážovou část tvoří prostor pro parkování 3 automobilů značky Mercedes- 

Benz Sprinter o rozměrech (dxšxv) 5910x1993x2535 mm. Posádku automobilu tvoří řidič 

a záchranář. Jedno auto značky Škoda Yeti o rozměrech (dxšxv) 4223x1793x1691 mm. 

Auto Škoda Yeti bude sloužit pro systém rande-vouz, posádku tvoří řidič – záchranář a 

lékař. Ke garážím přiléhá mycí místnost, která bude sloužit i k mytí automobilů z požární 

stanice, další jsou sklady pro zdravotnický materiál a pro náhradní díly pro automobily a 

technická místnost, kde bude umístěn plynový kotel pro vytápění a ohřev TUV. Dále je zde 

hygienické zázemí tvořené sprchovým koutem a toaletou, místnost bude vyzděna do výšky 

3000 mm, uzavřena podhledem a svislým podhledem uzavřena do výšky garáží, aby 

nevznikalo prázdné místo. Z garáží je přímý vstup do zázemí pro posádku sanitních vozů, 

který umožňuje rychlý přesun posádky do vozu v případě výjezdu. Zázemí, které je 

nadimenzováno na počet osob sloužících na směně, je tvořeno skladem na špinavé prádlo, 

šatnami, sprchami, ložnicemi. Dalšími místnostmi jsou úklidová místnost, kuchyň 

s jídelnou, společenská místnost, kancelář pro velitele základny s hygienickým zařízením a 

kancelář pro velitele směny.  

Sklad na špinavé prádlo bude sloužit na odkládání kontaminovaného oblečení od 

krve a jiných látek. Šatstvo bude odkládáno do připravených košů. V šatnách má každá 

osoba dvě skříňky, jednu na oděv, ve kterém přišla do práce a druhá slouží k uložení 

výjezdního oblečení. Ze šaten je vstup do sprch s toaletami. Čtyři ložnice, které jsou 

navrženy podle rozmístění postelí, jedná se hlavně o odstup postelí mezi sebou a určení 

směru výběhu z postele v případě výjezdu (zásahu).  

Garáže mají světlou výšku místností 4 900 mm a zázemí pro posádku má světlou 

výšku místností 3 000 mm.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

V navrhované novostavbě se neuvažuje s pohybem osob se sníženou pohyblivostí a 

omezenou schopností orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba je navržena tak, aby neohrozila bezpečnost a zdraví osob při užívání. 

Místnosti jsou dimenzovány podle daných předpisů. Bezpečnost zdraví při užívání také 

záleží na údržbě stavby a na chování osob uvnitř stavby.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

B.2.6.1 Stavební část 

Stavba se skládá ze dvou funkčních celků spojující provoz v garážích a provoz 

posádek automobilů, části jsou od sebe odděleny dělící spárou tloušťky 100 mm v úrovni 

základů a stropů. 

Budova je navržena jako barevný útvar ve tvaru L.  

Technické řešení je navrženo tak, aby vyhovovalo požadavkům vyhlášky  

č. 502/2006 Sb., o obecných požadavcích na stavby. [4] 

B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení  

B.2.6.2.1 Nosný systém, svislé nosné konstrukce 

Svislá nosná konstrukce u garáže jsou železobetonové prefabrikované sloupy o 

rozměrech 500x500 mm a výšce 5080 mm.  

Svislá nosná konstrukce u zázemí pro zaměstnance je tvořeno zdivem 

POROTHERM 30 Profi DRYFIX na zdicí pěnu DRYFIX o tloušťce 300 mm se 

zateplením stěnovými panely KINGSPAN KS1150 TF/ TC o tloušťce 150 mm.  

Mezi železobetonovými prefabrikovanými sloupy je výplňové zdivo 

POROTHERM 30 Profi DRYFIX na zdicí pěnu DRYFIX předsazené před sloupy o 80 

mm a doplněno zateplením o tloušťce 150 mm. Vnitřní nenosné zdivo tvoří příčky 

POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX na zdicí pěnu DRYFIX.   
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B.2.6.2.2 Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovnou konstrukci garáží tvoří prefabrikované průvlaky tvaru T o rozměrech 

500x500 mm, v podélném směru se stropy SPIROLL o tloušťce 200 mm a čtvercové 

ztužidlo o rozměrech 500x500 mm. Stropní panely SPIROLL jsou o rozměrech 1 200x5 

500 mm, 700x5 500 mm, 1 200x2 500 mm, 700x2 500 mm. Nad zázemím pro posádku 

jsou stropy POROTHERM s vložkami MIAKO tloušťky 290 mm. Stropní nosníky 

POROTHERM jsou o délkách 4 250 mm a 2 750 mm. Pro ztužení a vytvoření věnce u 

dělící spáry je vložen profil 2xUPN 240. Uložení stropních nosníků POROTHERM bude 

150 mm.  

B.2.6.2.2.1 Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou nepochůzí. Spádová vrstva je 

tvořena tepelnou izolací EPS 100 -S.  

Skladba S3: prané říční kamenivo frakce 16-32 tl. 50 mm 

                  geotextílie FILTEK 500  

        hydroizolace DEKPLAN tl. 1,5 mm 

        geotextílie FILTEK 300 

        tepelná izolace EPS 100 tl. 200 mm 

        parotěsná vrstva Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm 

        penetrační nátěr DEKPRIMER 

        strop POROTHERM tl. 290 mm 

        omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm 

Skladba S4: prané říční kamenivo frakce 16-32 tl. 50 mm 

                  geotextílie FILTEK 500  

        hydroizolace DEKPLAN tl. 1,5 mm 

        geotextílie FILTEK 300 

        tepelná izolace EPS 100 tl. 200 mm 

        parotěsná vrstva Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm 

        penetrační nátěr DEKPRIMER 
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        stropní panel SPIROLL tl. 200 mm 

        omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm 

Pro vlez na střechu, budou k dispozici žebříky od firmy Lindab. Žebříky zajišťují, 

vlez na střechu pro kontrolu stavu střechy a případné odstranění nečistot ze střechy a 

vpustí.  

Odvodnění střechy je dovnitř dispozice. Odvodnění bude gravitační. Průměr 

potrubí je 100 mm.   

B.2.6.2.3 Zemní práce 

Vytyčí se objekt. Sejme se ornice, která se uschová pro pozdější terénní úpravy 

v okolí stavby. Úroveň ±0,000 = 375,000 m. n. m. Bpv. 

B.2.6.2.4 Výkopové práce 

Výkopové práce budou provedeny strojově. Vykope se celý prostor pro základové 

konstrukce. Výkopové práce se provedou do hloubky -1 180 mm, do nezámrzné hloubky. 

Po vyhotovení základů se násyp řádně zhutní, aby nedošlo ke snížení únosnosti základů.  

B.2.6.2.5 Základy 

Základové konstrukce garáže tvoří železobetonové patky. Patky pod obvodovými 

sloupy jsou o rozměrech 1500x1500 mm. Sloupy uvnitř dispozice jsou pod patkami o 

rozměrech 1800x1800 mm. Mezi patkami je železobetonový pás, který tvoří základ pro 

výplňové zdivo POROTHERM 30 Profi DRYFIX o šířce 300 mm. Železobetonový pás je 

o šířce 800 mm. Jak patky, tak i pásy sahají do hloubky 1 180 mm. Pod železobetonovými 

základovými konstrukcemi bude vytvořena podkladní vyrovnávací vrstva z prostého 

betonu o tloušťce 150 mm a rozšířena pod patkami o 200mm a pod pásy bude rozšířena o 

100 mm.  

Základové konstrukce pod zázemím pro posádku bude z železobetonových pásů o 

šířce 500 mm a 800 mm. Pásy budou provedeny do hloubky 1 180 mm, pod ně se nejdříve 

provede vyrovnávací podkladní vrstva o tloušťce 100 mm a rozšířena o 100 mm oproti 

železobetonovým pásům.  
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Základové konstrukce obou částí budou odděleny dělící spárou o tloušťce 100 mm 

a bude vyplněná v místě základů EPS 100. Oddělení je proto, aby bylo umožněno rozdílné 

sedání obou částí budov.  

B.2.6.2.6 Schodiště 

V objektu se schodiště nenachází. Objekt je jednopodlažní.  

B.2.6.2.7 Hydroizolace 

Izolace proti zemní vlhkosti byla navržena vodorovná a svislá izolace 

ELASTODEK 40 MINERAL STANDARD tloušťky 4 mm. 

Ostatní izolace jsou použity ve skladbě stropní konstrukce. U obou skladeb střechy, 

S3, S4, bude použit Glastek 40 Special Mineral jako parotěsná vrstva o tloušťce 4 mm a 

DEKPLAN 77 jako hydroizolace o tloušťce 1,5 mm.  

B.2.6.2.8 Tepelné izolace 

Obvodová konstrukce bude zateplena pomocí panelů KINGSPAN KS1150 TF/ TC 

s PUR pěnou o tloušťce 150 mm. Tepelná izolace v podlaze bude nenasákavý EPS 

PERIMETR o tloušťce 150 mm. Na střešní konstrukci ploché jednoplášťové střechy 

nepochůzí bude dána tepelná izolace EPS 100 – S o tloušťce 100-200 mm.  

B.2.6.2.9 Podlahy 

Jednotlivé druhy povlakových krytin určují charakteristiku místností. Jsou použity dva 

druhy podlah. V garáži bude použit drátkobeton s betonovou mazaninou a nátěrem. 

V ostatních místnostech bude keramická dlažba Rako Objects Taurus. Odstín dark grey, 

rozměr dlažby 300x300 mm.  

Skladba podlahy S1:     nátěr Ceresit CF 43 

                                  betonová mazanina tl. 30 mm 

                                  drátkobeton tl. 150 mm 

                                  hydroizolace Elastodek 40 Special Mineral tl. 4 mm 

                                  EPS Perimetr tl. 150 mm 
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Skladba podlahy S2:    keramická dlažba Rako Objects tl. 10 mm 

                                  lepidlo Rako AC 520 tl. 10 mm  

                                  podkladní beton tl. 160 mm 

                                  hydroizolace Elastodek 40 Special Mineral tl. 4 mm 

                                  EPS Perimetr tl. 150 mm 

Více ve výpisu skladeb podlah. 

B.2.6.2.10  Úpravy povrchů 

Povrchové úpravy v interiéru budou podle účelu jednotlivých místností. Bude 

použito omítky POROTHERM Universal. Na toaletách, ve sprchách, v úklidové místnosti 

a v kuchyni bude keramický obklad Rako. Výšky obkladů jsou uvedeny ve výkresu 

půdorysu a v legendě místností.   

B.2.6.2.11  Klempířské, truhlářské, zámečnické výrobky 

Klempířské výrobky - parapety jsou vytvořeny z taženého hliníku o tl. 1 mm, barva 

přírodní. Oplechování atiky je z titanzinku o tl. 0,6 mm. Atika u dělící spáry bude 

oplechována a použit spoj, který umožňuje pohyb oplechování v případě pohybu objektů.  

Truhlářské výrobky – obsahují dveřní výplň vnitřních dveří.  

Zámečnické výrobky – obsahují zárubně dveří a žebříky, sloužící k vlezu na 

plochou jednoplášťovou střechu.  

Více viz. výpis klempířských, truhlářských a zámečnických výrobků.  

B.2.6.2.12  Výplně otvorů 

B.2.6.2.12.1 Okna 

Okna jsou o rozměrech 1 500x 1 000 mm, 750x500 mm. Jsou plastová, hladká, 5-ti 

komorová s dvojsklem. Výrobce VEKRA, typ CLASSIC. 

 Součinitel prostupu tepla Uw
 při zasklení Ug

 
=1,1 W/m

2 
K je součinitel prostupu 

tepla 1,2 W/m
2 

K. 

 Specifikace oken viz. výpis plastových výrobků.  
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B.2.6.2.12.2 Vstupní dveře 

Vstupní dveře do technické místnosti, označení P04, budou plné, jednokřídlé, 

hladké, ocelová zárubeň. Výrobce VEKRA, typ Komfort EVO.  

Vstupní dveře do zádveří zázemí pro posádku, označení P03, budou z poloviny 

prosklené, jednokřídlé, hladké, ocelová zárubeň. Výrobce VEKRA, typ Komfort EVO.  

Specifikace dveří viz. výpis plastových výrobků.  

 

B.2.6.2.12.3 Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře budou dřevěné, plné, jednokřídlé, hladké, ocelová zárubeň. Šířka 

dveřního křídla bude 900 mm a 800 mm. Označení T01, T02 a T03. Výrobce VEKRA, typ 

STANDARD.  

Specifikace dveří viz výpis truhlářských výrobků.  

B.2.6.2.12.4 Garážová vrata 

Sekční garážová vrata s prolisy, které pomocí torzních pružin zajíždějí na vodících 

kolejnicích pod strop. Vrata jsou o rozměrech 3 000x3 000mm, 3 500x 4 000mm. Kování 

vrat typ STD. Otevírání vrat bude na dálkové ovládání a také bude napojeno na dispečink, 

kde vrata při výjezdu otevřou.  

Specifikace vrat viz. výpis plastových výrobků.  

B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Budova musí být navržena tak, aby během realizace stavby a užívání stavby 

nedošlo k přetvoření konstrukce stavby.  

Konstrukce budou navrženy dle obecných technických předpisů. Konstrukce stavby 

musí být posouzena statickým výpočtem od statika.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.7.1 Větrání, klimatizace 

Větrání bude zajištěno přirozené pomocí oken. V garážích bude odvod spalin od 

automobilů napojen na systém, který pomocí větráku pod tlakem dostane spaliny ven 

z objektu. Na tento systém se napojí výfuk každého automobilu pomocí pružné hadice. 
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Vyústění hadice musí být umístěno nad každým automobilem. Odsávací zařízení se musí 

samočinně uvést do provozu v těsné době před nastartováním automobilu při vyhlášení 

zásahu.  

B.2.7.2 Elektroinstalace 

Přívod elektrické energie zajišťuje nové připojení k síti elektrické energie od 

společnosti ČEZ vedené v zemi. Připojení povede do rozvodné skříně umístěné v technické 

místnosti. Přípojka musí být v zemi barevně označena, ochrana proti překopnutí kabelu. 

B.2.7.3 Vodovod 

Zásobování vodou bude řešeno pomocí přípojky DN 150, která povede od 

vodovodního řádu pod ulicí Janáčkova. 

Hlavní uzávěr bude umístěn v technické místnosti. 

B.2.7.4 Kanalizace 

Odpadní a dešťové vody budou svedeny do kanalizace, která vede pod ulici 

Janáčkova.  

B.2.7.5 Plynovod 

Budova bude napojena na plynovod vedoucí pod ulicí Janáčkova. Přípojka bude 

přivedena do technické místnosti. Plyn bude použit pro vytápění a ohřev TUV. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Objekt je navržen tak, aby umožnil bezpečný únik osob z budovy. Fasádní panely 

KINGSPAN KS1150 TF/ TC o tloušťce 150 mm mají požární odolnost EW 15 / EI 20. 

Požární odolnost cihel POROTHERM 30 Profi DRYFIX je REI 180 DP1, A1 – nehořlavé. 

Požární odolnost cihel POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX je EI 120 DP1, A1 – nehořlavé. 

Místnosti pro denní a noční pohotovost nejsou považovány za prostory pro 

ubytování. Ustanovení ČSN 73 0833 (730833) Požární bezpečnost staveb. Budovy pro 

bydlení a ubytování [5] se použije přiměřeně. Souvislé skupiny těchto místností nemusí 

tvořit požární úseky. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Všechny konstrukce stavby jsou navrženy tak, aby splnily normativní požadavek 

součinitele prostupu tepla. Tepelně technické posudky jsou součástí příloh diplomové 

práce. Součástí příloh je i energetický štítek obálky budovy.  

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

prostředí  

Staveniště bude během výstavby řádně zabezpečeno, aby nedošlo k ohrožení osob. 

Hlučnost vznikající během výstavby bude eliminována.  

Budova bude prosvětlena přírodním i umělým světlem. Odvětrání bude pomocí 

přirozeného větrání. Spaliny od automobilů budou odváděny pomocí sytému pro odvod 

spalin do venkovního prostoru.  

Prostory šaten a sprch jsou navrženy podle normy ČSN 73 4108 – Hygienická 

zařízení a šatny (2013). [6] 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Na řešený objekt nepůsobí žádné škodlivé vnější vlivy. Stavba se nenachází v 

záplavovém území, nenachází se na poddolovaném a seizmickém území. 

Radonové riziko nebylo změřeno. Pole mapového podkladu bylo zjištěno, že 

radonové riziko je v tomto území nízké a k ochraně stačí izolace proti zemní vlhkosti. 

Výskyt podzemní vody nebyl proveden.  

Negativní účinky na stavbu od hluku budou od vzlétajícího a přistávajícího 

vrtulníku letecké záchranné služby. Obvodová konstrukce a okenní otvory by měly 

převážnou část hluku pohltit. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Technická infrastruktura napojena pomocí přípojek na technickou infrastrukturu 

pod ulicí Janáčkova. Poté bude rozvedena do jednotlivých objektů. 

Přípojky budou přivedeny do technické místnosti.  
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B.4 Dopravní řešení  

Areál integrovaných záchranných služeb s umístěnou řešenou budovou bude 

napojen na komunikaci ulice Janáčkova. Ulice Janáčkova je napojena na silnici č. II/315, 

ulice Dukelských hrdinů. Na ulici Janáčkova a Dukelských hrdinů bude umístěn systém 

výstražných zařízení označující výjezd vozidel záchranné služby nebo požárních vozidel.  

Cesta v areálu bude asfaltová. Poloměry zakřivení cesty má být nejméně 10 m. 

Komunikace musí zachovávat pravostranný provoz a bezprašný povrch vozovky.  

Přístupové komunikace musí splňovat požadavky normy ČSN 73 6110 – 

projektování místních komunikací. [7]  

V areálu bude umístěno parkoviště pro osobní auta zaměstnanců, počet má 

odpovídat množství pracovníků na směně, včetně velitele stanice. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po vyřešení příjezdových cest, které se provedou z asfaltu, bude prostor zatravněn a 

vydlážděn dlažbou odolnou proti pojezdu automobilů. Víceúčelové hřiště a oválná dráha 

bude z tartanu v cihlové barvě.  

Okolo objektu bude zřízen chodník z dlažby a okapový chodník odolný pojezdu 

automobilů. 

Po obvodu pozemku budou vysázeny keře pro vizuální a hlukové oddělení prostoru 

areálu integrovaných záchranných složek od rodinných a panelových domů. 

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

Realizace stavby nebude mít žádný vliv na životní prostředí. Není ohroženo žádné 

zájmové území. V blízkosti se nenachází žádné historické a architektonické památky.  

Provoz objektu nebude zatěžovat životní prostředí v místě stavby. K zatížení 

životního prostředí může dojít při výstavbě objektu, zvýšenou prašností. Prašnost bude 

eliminována kropením pracovních ploch. Odpadní voda ze staveniště bude odváděna do 

kanalizace.  

Tuhý odpad bude likvidován v souladu s ochranou životního prostředí a zákonem č. 

185/ 2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů. [8] 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nemá vliv na bezpečnost a ochranu obyvatelstva.  

B.8 Zásady organizace výstavby  

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Rozhodující média jsou zajištěna přívodem technické infrastruktury do objektu.  

Množství potřeby a spotřeby rozhodujících médií nejsou součástí řešení diplomové 

práce.  

B.8.2 Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno napojením staveniště na kanalizaci a pomocí 

drenážního potrubí umístěného ve výkopech.  

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Technická infrastruktura je řešena pomocí napojení přípojek na technickou 

infrastrukturu pod ulicí Janáčkova. Pro připojení elektrické energie bude na staveništi 

zřízen rozvaděč.  

Dopravní infrastruktura bude řešena z ulice Janáčkova, která se napojuje na silnici 

č. II/315, ulice Dukelských hrdinů.  

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Vliv prováděné stavby na okolní stavby a pozemky bude mít zejména z hlediska 

hluku a prašnosti. Prašnost na staveništi bude snižována kropením pracovních ploch. 

Práce na staveništi nebudou probíhat v nočních hodinách, v sobotu, v neděli a o 

svátcích.  

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Ochrana okolí staveniště není nutná.  

Na pozemku se nenachází žádné objekty, které by potřebovaly asanaci nebo 

demolici. 
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Pozemky nejsou trvale zatravněny a ani se na nich nenachází dřeviny nebo keře. 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Likvidace odpadů produkovaných při výstavbě bude likvidováno v souladu 

s ochranou životního prostředí a zákonem č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a změně některých 

zákonů. [8] 

Určení maximálního množství emisí není součástí řešení diplomové práce. 

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

Není součástí řešení diplomové práce. 

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Staveniště bude během výstavby řádně zabezpečeno, aby nedošlo k ohrožení osob. 

Hlučnost vznikající během výstavby bude eliminována. Prašnost bude snižována kropením 

pracovních ploch.  

Stavební práce budou probíhat jen v pracovní dobu, ne v nočních hodinách, 

v sobotu, v neděli a o svátcích.  

Při výstavbě jsou dodrženy předpisy pro ochranu životního prostředí, zákon č. 

17/1992 Sb., o ochraně životního prostředí. [9] 

B.8.10 Zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP podle 

jiných právních předpisů  

Veškeré stavební a jiné práce budou prováděny podle platných norem, 

technologických a bezpečnostních předpisů daných ČSN. Zajištění ochrany zdraví a 

bezpečnosti pracovníků musí být provedena podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). [10] 
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Pracovníci musí být proškoleni v rámci BOZP. Investor je povinen zajistit 

koordinátora BOZP.  

Zhotovitel stavby musí při realizaci dodržet všechny prvky ochrany zdraví a 

bezpečnosti pracovníků na stavbě.  

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Ve stavbě není zajištěno užívání osob s omezenou schopností orientace a pohybu. 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nepracují u rychlé záchranné služby. 

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Není součástí řešení diplomové práce. 

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Žádné speciální podmínky nebyly stanoveny.  

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Provede se příprava území, oplotí se pozemek pro staveniště a sejme se ornice. 

Dále budeme pokračovat zemními a výkopovými pracemi. Připojí se stavba na technickou 

infrastrukturu. Provede se bednění základových pásů a patek, usazení výztuže pro patky a 

pásy. Vyplnění bednění betonem. Po zatvrdnutí betonu se provede odbednění základů. 

Položí se tepelná izolace, hydroizolace. Osadí se železobetonové prefabrikované sloupy. 

Provede se vyzdění výplňového zdiva mezi sloupy a obvodového nosného zdiva, vyzdí se 

vnitřní nenosné zdivo. Nad otvory se osadí překlady. Pokládka prefabrikovaných stropních 

dílců SPIROLL a POROTHERM. Strop POROTHERM se zalije betonem. Provedou se 

podlahy, obvodová konstrukce se obalí fasádními panely. Zateplí se střecha. Osadí se 

okenní a dveřní výplně. Provedou se vnitřní omítky a osadí se dveře. Umístí se zařízení pro 

odvod spalin, plynový kotel. Úprava okolí budovy, terénní úpravy.  

Předpokládaný začátek stavby je 05/2015. Doba výstavby bude 22 měsíců. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY  

Viz. výkres situace.  
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební část 

D.1.1.1 Technická zpráva 

D.1.1.1.1 Účel objektu 

Navrhovaný objekt bude sloužit jako stavba občanské vybavenosti. Jedná se objekt 

určený pro výjezdní stanici rychlé záchranné služby.  

Objekt se dělí na dvě funkční části: 

Garáže a jejich zázemí - 494,12 m
2 

Zázemí pro posádku - 372 m
2
 

D.1.1.1.2 Architektonické, provozní, dispoziční a výtvarné řešení 

Z hlediska architektonického řešení byla snaha o vytvoření objektu vyhlížejícího 

moderním dojmem.  

Budova rychlé záchranné služby se skládá z dvou objektů o různých výškách, vyšší 

část objektu jsou garáže pro 4 automobily rychlé záchranné služby se zázemím pro obsluhu 

a provoz garáží, sklad zdravotnického materiálu a sklad náhradních dílů k automobilům. 

Nižší část je zázemí pro lékaře rychlé záchranné služby.  

Fasáda bude řešena barevným nátěrem na omítku.  

Vyšší garážovou část tvoří prostor pro parkování 3 automobilů značky Mercedes- 

Benz Sprinter o rozměrech (dxšxv) 5910x1993x2535 mm. Posádku automobilu tvoří řidič 

a záchranář. Jedno auto značky Škoda Yeti o rozměrech (dxšxv) 4223x1793x1691 mm. 

Auto Škoda Yeti bude sloužit pro systém rande-vouz, posádku tvoří řidič – záchranář a 

lékař. Ke garážím přiléhá mycí místnost, která bude sloužit i k mytí automobilů z požární 

stanice, další jsou sklady pro zdravotnický materiál a pro náhradní díly pro automobily a 

technická místnost, kde bude umístěn plynový kotel pro vytápění a ohřev TUV. Dále je zde 

hygienické zázemí tvořené sprchovým koutem a toaletou, místnost bude vyzděna do výšky 
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3000 mm, uzavřena podhledem a svislým podhledem uzavřena do výšky garáží, aby 

nevznikalo prázdné místo. Z garáží je přímý vstup do zázemí pro posádku sanitních vozů, 

který umožňuje rychlý přesun posádky do vozu v případě výjezdu. Zázemí, které je 

nadimenzováno na počet osob sloužících na směně, je tvořeno skladem na špinavé prádlo, 

šatnami, sprchami, ložnicemi. Dalšími místnostmi jsou úklidová místnost, kuchyň 

s jídelnou, společenská místnost, kancelář pro velitele základny s hygienickým zařízením a 

kancelář pro velitele směny.  

Sklad na špinavé prádlo bude sloužit na odkládání kontaminovaného oblečení od 

krve a jiných látek. Šatstvo bude odkládáno do připravených košů. V šatnách má každá 

osoba dvě skříňky, jednu na oděv, ve kterém přišla do práce a druhá slouží k uložení 

výjezdního oblečení. Ze šaten je vstup do sprch s toaletami. Čtyři ložnice, které jsou 

navrženy podle rozmístění postelí, jedná se hlavně o odstup postelí mezi sebou a určení 

směru výběhu z postele v případě výjezdu (zásahu).  

Garáže mají světlou výšku místností 4 900 mm a zázemí pro posádku má světlou 

výšku místností 3 000 mm.  

D.1.1.1.3 Materiálové, konstrukční a stavebně technické řešení 

Materiálové, konstrukční a stavebně technické řešení viz. bod 2.6 – Souhrnná 

technická zpráva 

D.1.1.1.4 Bezbariérové užívání stavby 

Ve stavbě není zajištěno užívání osob s omezenou schopností orientace a pohybu. 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nepracují u rychlé záchranné služby. 

D.1.1.1.5 Stavební fyzika – tepelná technika  

Posouzení z hlediska tepelné techniky je součástí příloh. 

Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 0540 – 2 (2011) – Tepelná ochrana budov. 

[11] 

D.1.1.2 Výkresová část 

C. 01 koordinační situace      M 1:500 

D. 01 půdorys podlaží      M 1:50 



    35 

 

D. 02 základy        M 1:100 

D. 03 stropní konstrukce      M 1:50 

D. 04 půdorys střechy       M 1:50 

D. 05 řezy        M 1:50 

D. 06 pohledy        M 1:50 

D. 07 detail atiky        M 1:10 

D. 08 detail dělící spáry      M 1:10 

D. 09 specifikace výrobků 

D. 10 letecká záchranná služba  

          – D. 10.1 půdorys      M 1:100 

          – D. 10.2 základy      M 1:100 

          – D. 10.3 stropní konstrukce     M 1:100 

          – D. 10.4 půdorys střechy     M 1:100 

          – D. 10.5 řezy       M 1:100 

          – D. 10.6 pohledy      M 1:100 

D.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.2.1 Technické zpráva 

D.2.1.1 Popis navrženého konstrukčního systému, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu, navržené materiály a hlavní konstrukční prvky  

Konstrukční systém garáže tvoří železobetonové prefabrikované sloupy o rozměru 

500x500 mm. Jako výplňově zdivo mezi sloupy bylo použito zdivo POROTHERM 30 

Profi DRYFIX na zdicí pěnu DRYFIX tloušťky 300 mm. Vodorovnou nosnou konstrukci 

tvoří železobetonové prefabrikované průvlaky v podélném směru, v příčném směru jsou 

kladena ztužidla. Zastropení je řešeno pomocí stropních panelů SPIROLL tloušťky 200 

mm.  

Obvodové a vnitřní nosné zdivo zázemí pro posádku je z cihel POROTHERM 30 

Profi DRYFIX na zdicí pěnu DRYFIX. Na vnitřní nenosné zdivo bude použito cihel 
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POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX na zdicí pěnu DRYFIX. Vodorovnou nosnou 

konstrukci tvoří stropní nosníky POROTHERM a vložky MIAKO. Stropní konstrukce je 

tloušťky 290 mm. V místě dělící spáry je vložen válcovaný profil 2xUPN 240, který 

vytvoří ztužující věnec.  

Na parcelách se nenachází žádná zástavba, proto není nutný průzkum stávajícího 

stavu. 

Navržené materiály a konstrukční prvky – více viz.  2.6 Souhrnná technická zpráva. 

  

D.2.1.2 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů  

Žádné takové konstrukce se v objektu nevyskytují. 

D.2.1.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce, zajištění stavební jámy 

  Není součástí řešení diplomové práce. 

D.2.1.4 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby  

Provede se příprava území, oplotí se pozemek pro staveniště a sejme se ornice. 

Dále budeme pokračovat zemními a výkopovými pracemi. Připojí se stavba na technickou 

infrastrukturu. Provede se bednění základových pásů a patek, usazení výztuže pro patky a 

pásy. Vyplnění bednění betonem. Po zatvrdnutí betonu se provede odbednění základů. 

Položí se tepelná izolace, hydroizolace. Osadí se železobetonové prefabrikované sloupy. 

Provede se vyzdění výplňového zdiva mezi sloupy a obvodového nosného zdiva, vyzdí se 

vnitřní nenosné zdivo. Nad otvory se osadí překlady. Pokládka prefabrikovaných stropních 

dílců SPIROLL a POROTHERM. Strop POROTHERM se zalije betonem. Provedou se 

podlahy, obvodová konstrukce se obalí fasádními panely. Zateplí se střecha. Osadí se 

okenní a dveřní výplně. Provedou se vnitřní omítky a osadí se dveře. Umístí se zařízení pro 

odvod spalin, plynový kotel. Úprava okolí budovy, terénní úpravy. 

D.2.1.5 Zásady pro provádění bouracích prací, podchycovacích a zpevňovacích 

konstrukcí, požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

   Není součástí řešení diplomové práce. 
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D.2.2 Technika prostředí staveb 

Není součástí řešení diplomové práce. 

D.3 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není součástí řešení diplomové práce. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST  

Není předmětem řešení diplomové práce 
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ZÁVĚR 

Náplní diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby. Předmětem náplně bylo zpracování výjezdní stanice rychlé záchranné služby.  

Snažila jsem se navrhnout objekt, který by ani po určité době neztratil svůj 

architektonický ráz a provedení stavby vyhovovalo technickým normám a předpisům.  

Při zpracování projektové dokumentace jsem narazila na technické a konstrukční 

problémy, které jsem se snažila vyřešit, aniž by se změnil architektonický vzhled celé 

stavby a neodklonila se od studie, která mi byla podkladem.  

Díky této práci jsem si ověřila a rozšířila získané poznatky ze studia stavitelství.  
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při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). [10] 
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Příloha č. 1 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  skladba podlahy S1 – podlaha garáže 
 Zpracovatel :  student 
 Zakázka :   
 Datum :  15.10.2014 
 
 

 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  nátěr CERESIT   0,0300  1,2000  840,0  2030,0  20,0   0.0000 
  2  Drátkobeton  0,1500  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  4  EPS P Perimet 0,1500  0,0340  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  nátěr CERESIT CF 43   --- 
  2  Drátkobeton   --- 
  3  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  4           EPS P Perimeter (1)   --- 
 
 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 :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :     5.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    85.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.56 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.211 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 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+0012 m/s 
 
 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   skladba podlahy S1 – podlaha garáže 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  4,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  5,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  nátěr CERSIT CF 43  0,030       1,200  20,0 
   2  Drátkobeton  0,150       1,430  23,0 
   3  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  EPS P Perimeter (1)  0,150       0,034  30,0 
 

 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  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   15,92 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Příloha č. 2 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  skladba podlahy S2 – podlaha zázemí pro posádku 
 Zpracovatel :  student 
 Zakázka :   
 Datum :  15.10.2014 
 
 

 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  Koberec  0,0100  0,0650  1880,0  160,0  6,0   0.0000 
  2  Dlažba keramic  0,0200  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  3  Beton hutný   0,1600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  5  EPS P P  0,1500  0,0340  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Koberec   --- 
  2  Dlažba keramická   --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  5  Rigips EPS P Perimeter (1)   --- 
 
 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 :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 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 :         4.73 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.204 W/m2K 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.25 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 STOP, Teplo 2011 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   skladba podlahy  S2 – podlaha zázemí pro posádku 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Koberec  0,010       0,065  6,0 
   2  Dlažba keramická  0,020       1,010  200,0 
   3  Beton hutný 1  0,160       1,230  17,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,150       0,034  30,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   2,51 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Příloha č. 3 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  skladba střechy S3 –střecha s panely Spiroll 
 Zpracovatel :  student 
 Zakázka :   
 Datum :  15.10.2014 
 
 

 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  Prané říční   0,0500  0,6500  800,0  1650,0  15,0   0.0000 
  2  DEKPLAN 77  0,0015  0,3500  1470,0  1335,0  10200,0   0.0000 
  3  EPS 100  0,2000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  4  Glastek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  5  Dutinový panel  0,2000  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Prané říční kamenivo  --- 
  2  DEKPLAN 77   --- 
  3  EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  4  Glastek 40 Special Mineral   --- 
  5  Dutinový panel   --- 
 
 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 :    16.0 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 :         5.67 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.172 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 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. 
  

 
 STOP, Teplo 2011 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   skladba střechy S3 – střecha s panely Spiroll 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 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:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Prané říční kamenivo  0,050       0,650  15,0 
   2  DEKPLAN 77  0,0015       0,350  10200,0 
   3  EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   4  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,240 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 = 0,0429 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1084 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 

 

 

 



    49 

 

Příloha č. 4 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  skladba střechy S4 – skladba se stopy porotherm 
 Zpracovatel :  student 
 Zakázka :   
 Datum :  15.10.2014 
 
 

 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  Prané říční k  0,0500  0,6500  800,0  1650,0  15,0   0.0000 
  2  DEKPLAN  77 0,0015  0,3500  1470,0  1335,0  10200,0   0.0000 
  3  EPS 100  0,2000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  4  Glastek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  5  Stropní konstr  0,2900  0,7940  800,0  800,0  20,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Prané říční kamenivo    --- 
  2  DEKPLAN 77   --- 
  3  EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  4  Glastek 40 Special Mineral   --- 
  5  Stropní konstrukce Porotherm Miako 290 mm 
    --- 
 
 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 :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Počet hodnocených let :      1 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.87 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.166 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 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. 
 STOP, Teplo 2011 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   střecha porotherm 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 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:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Prané říční kamenivo  0,050       0,650  15,0 
   2  DEKPLAN 77  0,0015       0,350  10200,0 
   3  EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   4  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Stropní konstrukce Porotherm M  0,290       0,794  20,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,240 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 = 0,0397 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1085 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 

 

 



    51 

 

Příloha č. 5 

DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2011 
 
 

 Název úlohy :  detail atiky                      
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  student                        
 Zakázka :                                 
 Datum :  19.11.2014      
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Základní parametry úlohy : 
 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 
Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  Stropní konstru     0.794     0.794        20        20   33   79   46   67 
    2  Porotherm 30 Pr     0.180     0.180        10        10   68   79   67   88 
    3  Zdivo CP 1          0.800     0.800     8.500     8.500   68   79   88   95 
    4  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17   68   79   95   99 
    5  Porotherm 36.5      0.090     0.090        10        10   68   79   25   46 
    6  Porotherm 30 Pr     0.180     0.180        10        10   68   79   17   25 
    7  Glasbit G 200 S     0.210     0.210     14480     14480   33   68   67   68 
    8  BASF EPS 100        0.039     0.039        40        40   33   67   68   81 
    9  Glasbit G 200 S     0.210     0.210     14480     14480   67   68   67  107 
   10  Bitagit 20 R Mi     0.210     0.210     25000     25000   33   55   81   82 
   11  BASF EPS 100        0.039     0.039        40        40   68   79   99  107 
   12  BASF EPS 100        0.039     0.039        40        40   55   67   81  107 
   13  Glasbit G 200 S     0.210     0.210     14480     14480   55   79  107  109 
   14  Glasbit G 200 S     0.210     0.210     14480     14480   55   57   81  108 
   15  Štěrk               0.650     0.650        15        15   33   54   82   89 
   16  Zinek               183.3     183.3    600000    600000   55   79  109  110 
   17  Porotherm Unive     0.800     0.800        14        14   33   68   35   46 
   18  Porotherm Unive     0.800     0.800        14        14   66   68   17   45 
   19  Polyuretanová p     0.050     0.050        60        60   79   83   17  110 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   detail atiky                      
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,40 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,897 
  

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

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

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

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

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