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Anotace: 

Bc. Pelka, P. : Dům pro seniory, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 225, 2015, vedoucí práce Ing. Šindel,M., 

text 56 stran formátu A4, výkresová část obsahuje 17 výkresů. 

Diplomová práce je založena na zpracování projektu pro provedení stavby pro objekt 

domu pro seniory. Jedná se o trojpodlažní nepodsklepený objekt, který je zhotoven 

z monolitického betonového stěnového systému. Projektová dokumentace a projekt  

pro provedení stavby jsou zhotoveny dle platných předpisů a norem. 

 

Klíčová slova: 

Dům pro seniory, projekt pro provedení stavby, tepelně technické posouzení 

obvodových konstrukcí 

 

 

Annotation:  

Bc .Pelka, P. : Retirement House, Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Civil Engineering 225, 2014, supervisor Ing. Šindel,M., text 56 A4 pages plus 17 

drawings. 

This thesis is based on the elaboration of the project for construction realization  

of a retirement house. The house concerned is a three-storey basementless building made  

of monolithic concrete wall-system. Working drawings and the project for realization  

of the construction meet all the legal requirements and standards. 

 

Key words: 

Retirement House, project for realization of the construction, thermal and technical 

assessment of peripheral walls 
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Seznam použitého značení: 

% - procento 

aj. -  a jiné 

apod. – a podobně 

°C – stupně celsia 

cca – přibližně 

cm - centimetry 

č. - číslo 

ČSN – Česká technická norma 

dl. - délky 

EN – evropská norma 

EPS – expandovaný polystyren 

f,Rsi,N – normový teplotní faktor vnitřního povrchu 

KK – kuchyňský kout 

ks - kusy 

m - metr 

m.n.m.B.p.v. – metry nad mořem Balt po vyrovnání 

m
2
 – metr čtverečný 

m
3
 – metr krychlový 

mm – milimetr 

Mc,a – množství zkondenzované vodní páry 
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Mev,a – množství vypařené vodní páry 

MPa – megapaskal 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

PE – polyetylen 

R – teplotní odpor konstrukce 

RAL – stupnice barevných odstínů 

Sb. - sbírky 

tl. – tloušťka 

TI – tepelná izolace 

Un – normový součinitel prostupu tepla 

XPS – extrudovaný polystyrén 

ŽB – železobeton 
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Úvod 

 Ve své diplomové práci řeším projekt domu pro seniory. Vycházel jsem ze studie 

 a projektu, jež jsem vypracovával v rámci předmětu Projekt I a Projekt II. Objekt má celkem 

tři nadzemní podlaží a není podsklepen.  

V rámci diplomové práce jsem řešil projekt pro provedení stavby a technickou zprávu 

na objekt domu pro seniory. Jedním z mých cílů bylo navrhnout dům pro seniory s možností 

levnějšího ubytování seniorů a poskytnout jim částečné vnitřní vyžití v objektu. Společnou 

ubytovací část s prostorným atriem, jídelnu s kuchyní, tělocvičnu, zkušebnu sboru, kapli  

a velkou společenskou místnost jak prostory pro sociální interakci doplněné o služby lékaře 

 a rehabilitace situované přímo v objektu. Pro odpočinek slouží velký pozemek spolu 

s venkovní terasou napojenou na jídelnu a další terasou umístěnou ve třetím patře s výhledem 

na město Hlučín. 

 Součástí diplomové práce je textová část a výkresová část kde v textové části se řeší 

technická zpráva spolu s tepelně technickým posouzením obvodových konstrukcí  

a energetickým štítkem obálky budovy. Ve výkresové části se pak nachází projektová 

dokumentace s detaily konstrukcí. 
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Průvodní a souhrnně technická zpráva 

Celá průvodní a souhrnně technická zpráva byla vypracována podle Vyhlášky č. 499/2006Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů. [1] 

A. Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

Dům pro seniory 

Opavská 53, 74801 Hlučín  

Katastrální území – Opava  

Parcelní číslo pozemku – 1590/31  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Jára Cimrman 

Zahradní 5 

748 01 Hlučín 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Pavel Pelka  

ČS Armády 35 

74801, Hlučín 

e-mail: P&P@seznam.cz  
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tel: 777 777 777  

A.2 Seznam vstupních podkladů  

Mapové podklady:  

Katastrální mapa 

Výškopisné a polohopisné zaměření 

Geologický průzkum pomocí vrtaných sond, radonový průzkum.  

Posudek stanoveného radonového indexu pozemku. 

Podklady správců sítí. 

Ostatní podklady:  

Vlastní průzkumy, požadavky investora, zaměření a fotodokumentace,  

zákon č.499/2006 Sb. =>novella 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, energetický audit  

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

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné nezastavěné území 

Stavební parcela č. 1590/31 se nachází na okraji města Hlučín, úzce navazuje  

na volnou krajinu v okolí Hlučínského jezera. Dopravně je pozemek napojen na silnici I. třídy 

I/56 spojující Ostravu s Opavou. Okolní zástavbu tvoří areál hasičského záchranného sboru 

Hlučín. Parcela se nachází na kraji města Hlučín cca 700m od centra města. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 



15 

 

V současné době není parcela zastavěna. Parcela v současné době slouží jako orná 

půda. Pro účely výstavby bude pozemek vyjmut z půdního fondu a převeden na stavební 

parcelu. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Na dotčené stavební parcele č. 1590/31 se nenachází žádné chráněné území, není  

zde ani památková zóna.  

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Stavební parcela č.1590/31 je situována ve velmi mírně svažitém terénu, kdy spád 

pozemku je směrem na severovýchod. Parcela bude zatravněna a tím se zlepší vsakování 

srážkové vody. Zpevněné plochy budou svažité směrem k zatravněným plochám, aby 

nebylo nutné tyto plochy odvodňovat do kanalizace. 

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

plánování 

Územně plánovací dokumentace města Hlučín počítá v této lokalitě s občanskou 

zástavbou. Proto předložený projekt domu pro seniory nijak nenarušuje plán územně 

plánovací dokumentace. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projekt byl vypracován v souladu s požadavky na dané území dle územně plánovací 

dokumentace a splňuje obecné požadavky na využívání území stanovené prováděcími 

právními předpisy. Splňuje požadavky vyhlášky 501/2006 Sb.: o obecných požadavcích  

na využívání území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Zadavatel si sám sežene souhlasné stanoviska všech dotčených orgánů. V případě 

námitek ze strany dotčených orgánů je potřeba upravit projektovou dokumentaci  

tak aby vyhovovala všem požadavkům dotčených orgánů. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
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Na daný projekt se nevztahují žádné výjimky nebo úlevové řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investicí 

Seznam souvisejících a podmiňujících investic není předmětem této zprávy. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Parcelní číslo pozemku  1590/31  

Katastrální území  Opava  

Rozloha   4482,6 m
2 

A.4 Údaje o stavbě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Projekt domu pro seniory je řešen jako novostavba. 

b) účel užívání stavby 

 Objekt bude sloužit jako dům pro seniory se třemi nadzemními podlažími kde v 1.NP 

se nachází osm bytů 1+KK a všechny jsou uzpůsobené pro imobilní občany, v 2.NP a 3.NP 

se rovněž nachází osm bytů 1+KK. V 1.NP se nachází jídelna s kuchyní a ordinace. V 2.NP 

je rehabilitace, technická místnost společenská místnost a zkušebna sboru. V posledním 3. 

nadzemním podlaží je tělocvična, kaple a terasa. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Objekt bude zhotoven jako trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není předmětem této zprávy. 

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

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Objekt řešený touto dokumentací splňuje obecné požadavky na využívání (osobami 

v pokročilém věku, osobami s omezenou schopností pohybu) a technické požadavky  
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na stavby stanovené prováděcími předpisy. Pro dodržení technický požadavků na stavbu 

musíme splnit následující vyhlášky a zákony: 

Vyhláška č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

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

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

f) údaje o dodržení technických požadavků dotčených orgánu a požadavku 

vyplívajících z jiných právních předpisů 

 Projekt domu pro seniory respektuje námitky obdržené od dotčených orgánů  

a požadavky vyplívající z jiných právních předpisů 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Na daný projekt se nevztahují žádné výjimky nebo úlevové řešení. 

h) návrhové kapacity stavby 

Obestavěný prostor:  8777,11 m
3
 

Užitná plocha:  2389,76 m
2 

Zastavěná plocha:   995,7 m
2
 

i) základní bilance stavby 

Není součástí tohoto projektu 

j) základní předpoklady výstavby 

Není součástí tohoto projektu 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládané orientační náklady spojené s výstavbou bytového domu byly stanoveny 

na 64 380 400,-Kč.včetně DPH. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Stavba je členěna na stavební objekty:  

SO 01 - NOVOSTAVBA DŮM PRO SENIORY  

SO 02 - PŘÍPOJKA KANALIZACE, PLYNU, VODY A NN 

SO 03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVACÍ STÁNÍ 
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B. Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební parcela č. 1590/31 o celkové výměře 4482,6 m
2 

v katastrálním území Opava. 

Vjezd na pozemek je z ulice Opavská. Vjezd na pozemek je řešen pomocí asfaltové 

komunikace, na pozemku samotném v současné době není žádná komunikace. Pro účely 

výstavby zde bude potřeba zřídit provizorní komunikaci před zhotovení plánované asfaltové 

komunikace. Parcela je situována v mírně svažitém terénu, kdy spád pozemku je směrem 

 na sever k ulici Opavská.  Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň. 

Pozemek se nachází kousek od stávající zástavby na kraji města Hlučín.
 

b) výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů 

Inženýrsko-geologický 

Inženýrsko-geologický průzkum zjistil, že složení podloží je vyhovující  

pro plánovanou výstavbu. Základová půda je tvořena hlínou písčitou pevné konzistence. Není 

třeba zvyšovat únosnost zeminy nebo navrhovat speciální opatření při budování základové 

konstrukce. Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce -3,620 od projektového počátku. 

Měření radonu 

Na základě radonového průzkumu bylo zjištěno, že se v zemině nachází malé 

množství radonu a že zemina je středně plynopropustná. Proto byl radonový index pozemku 

stanoven jako nízký. Není třeba navrhovat speciální proti radonová opatření. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Inženýrské sítě kanalizace, plynu, vody a elektřiny jsou vedeny v ulici Opavská  

a jednotlivé přípojky jsou již vedeny na hranici pozemku, tyto přípojky vyžadují umístění 

ochranného pásma v okolí přípojek. 

V blízkosti pozemku se nachází liniové inženýrské sítě, na ulici Opavská, ochranné 

pásma těchto sítí nezasahují pozemek. 
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 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Vzhledem k záplavovému území se objekt nachází na úrovní 200 leté vody. V oblasti 

se nenachází žádné poddolované území. 

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

odtokové poměry v území 

Objekt domu pro seniory nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu domů, a vliv 

 na okolní zástavbu je minimální. Díky zatravnění pozemku nebudou mít stavba negativní vliv  

na odtokové poměry v území. 

f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 Na pozemku není potřeba kácet žádné dřeviny. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkci lesa 

Pro pozemek je na základě rozhodnutí stavebního úřadu a souhlasného stanoviska 

orgánu pro ochranu zemědělského půdního fondu vydáno územní rozhodnutí o záboru 

zemědělského půdního fondu. Musí být splněna všechna pravidla pro nakládání 

se zemědělským půdním fondem dle zákona č. 334/1992sb o ochraně zemědělského půdního 

fondu (v platném znění pozdějších právních předpisů) 

h) územně technické podmínky 

Objekt je napojen na veřejnou komunikaci z ulice Opavská. Výjezd z pozemku bude 

sloužit pro celkem 10 parkovacích stání z toho 2 pro imobilní občany a jedno stání pro 

zásobování. Na pěší komunikaci se objekt napojuje také z ulice Opavská. Připojení objektu 

k technické infrastruktuře je za pomocí přípojek vedených k ulici Opavská, ve které jsou 

vedeny jednotlivé sítě technické infrastruktury, plynovod, NN, kanalizace a vodovod. 

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

Není součástí tohoto projektu 
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B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Jedná se o novostavbu domu pro seniory určenou k celoročnímu bydlení osob. Objekt 

má 3 nadzemí podlaží kde v 1.NP se nachází osm bytů 1+KK, všechny byty v objektu jsou 

uzpůsobené pro bezbariérové užívání, v 2.NP a 3.NP se rovněž nachází osm bytů 1+KK. 

V 1.NP se nachází jídelna s kuchyní a ordinace včetně pracovny sestry a čekárny. V 2.NP  

je rehabilitace, technická místnost společenská místnost a zkušebna sboru. V posledním  

3. nadzemním podlaží je tělocvična, kaple a terasa. Před objektem se nachází 8 parkovacích 

stání a 2 pro stání pro imobilní občany.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o novostavbu domu pro seniory na kraji města Hlučín hned vedle areálu 

hasičského záchranného sboru Hlučín. Objekt je navržen jako troj podlažní tvaru L s rozměry 

39,57x35,7m. V současné době je pozemek využíván jako orná půda, po zhotovení stavby 

bude zatravněn a budou na něm vysázeny stromy. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešené, materiálového a 

barevného řešení 

Svislé nosné i nenosné konstrukce budou zhotoveny ze systému VELOX. Obvodové 

stěny tvoří 200mm EPS a 150mm betonové nosné jádro, vnitřní nosné stěny pak mají 

betonové jádro o tl.180mm. Fasádu objektu bude tvořena strukturovanou silikátovou omítkou 

žluté barvy RAL 1018. Vstup do objektu se nachází ze severní strany. Plochá střecha  

nad kuchyní v 1.NP bude pokryta říčním kamenivem. V místě terasy bude zhotovena pochozí 

jednoplášťová střecha s dlažbou. Dvouplášťová střecha nad zbylou části objektu bude tvořena 

dřevěnými příhradovými vazníky a jako krytina bude použita fólie PVC. Okna a dveře jsou 

v barvě bílé RAL 9016. 

Chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby opatřeny obrubníkem. Příjezdová cesta 

a parkovací stání na pozemku budou vyasfaltovány. 



22 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Objekt je stavebně rozdělen do několika částí, vertikální komunikaci v objektu 

zajišťuje schodiště a výtah pro celkem 13 osob. 

Všechny bytové jednotky se nacházejí ve třech patrech nad sebou v požárně oddělené části 

objektu od ostatních částí.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází jídelna schopná pojmout všechny ubytované 

v objektu a případně dle potřeby i další strávníky. Rovněž může sloužit ke konání různých 

akcí. Ordinace ve stejném podlaží by měla být v provozu 2-3x do týdne kdy by lékař dojížděl 

na toto pracoviště. 

V druhém nadzemním podlaží je situována rehabilitace určená hlavně pro ubytované 

v objektu s případnou možností využívání veřejností. Pro volno časové aktivity se v tomto 

podlaží nachází společenská místnost a zkušebna sboru. 

V třetím nadzemním podlaží je možno využít prostornou terasu pro posezení  

na čerstvém vzduchu. Nachází se zde kaple a tělocvična. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Všechny byty, společenské prostory a chodby jsou uzpůsobené pro bezbariérové užívání. 

U hlavního vstupu do objektu a i u zadního vstupu na pozemek je rampa a v objektu je výtah 

s kapacitou 13 osob nebo 1 osobu na invalidním vozíku či 1 zdravotní lehátko v případě 

zásahu lékařské služby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Celý objekt je řešen v souladu s danými předpisy a normami a bude splňovat požadavky 

na bezpečné užívání staveb. Pro celý objekt bude platit provozní řád. Bezpečnost stavby  

pro její užívání je prokázána zkolaudováním stavby a jejím uvedením do provozu. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů  

Zemní práce 

Bude sejmuta ornice o mocnosti cca 200mm a provedení hlavního výkopu  

do požadované hloubky dle výkresu výkopů. Po provedení hlavního výkopu na úroveň – 

1,360. Výkopek se přemístí na depónii mimo staveniště, kromě množství potřebného na obsyp 

objektu který zůstane na depónii na staveništi. Odvodnění dna stavební jámy bude provedeno 

pomocí drenážního potrubí. Pod vstup, vedlejší vstup a vstup do kuchyně se vyhloubí základy 

o průměru 200mm do hloubky -1,100 v místech určených dokumentací. V místě dojezdu 

výtahu se vyhloubí rýhy a šachta do hloubky -1,700. 

Základy:  

Dle provedeného geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché  

a nenáročné, stavba se nenachází na poddolovaném území. Objekt je založen na základových 

pásech z prostého betonu C 20/25. Základové pásy se budou bednit štěpkocementovými 

deskami VELOX. Podkladní betony třídy C20/25, tloušťky 150 mm. Pro bednění kruhových 

základů průměru 200mm se použije plastová roura požadovaného průměru. Po vybetonování 

základů se provede obsyp a zhutnění zeminy okolo bednění aby bylo možno vybetonovat 

podkladní betonovou desku. 

 Hydroizolace 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena pomocí hydroizolačních asfaltových 

pásů. Dle radonového indexu pozemku je radonové riziko nízké. Radonový index stavby  

je nízký proto není potřeba navrhovat speciální opatření proti pronikání radonu. Hydroizolace 

bude v podlaze chráněna ochrannou vrstvou betonové mazaniny. Svislá izolace bude  

u základů chráněna vrstvou XPS. 

Konstrukční systém:  

Svislé nosné konstrukce: Obvodová nosná konstrukce se provede ze systému VELOX. 

Typ XL42 tl. 420mm, který je tvořen štěpkocementovou deskou ztraceného bednění 

s tepelnou izolací EPS tl. 200mm (WS-EPS Plus tl.235mm) dále pak monolitickým 

betonovým jádrem tl 150mm které se betonuje až po vyhotovení desek ztraceného bednění 
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pro jedno celé podlaží. Skladba stěny je zakončena štěpkocementovou deskou tl 35mm (WSD 

35).  

Vnitřní nosná stěna tl.250mm jsou tvořena dvěma deskami WSD 35 tl. 35mm využita 

jako ztracené bednění a betonovým jádrem tl.180mm. 

Svislé nenosné konstrukce: Příčky jsou v objektu tvořeny spojenými 

štěpkocementovými deskami VELOX o tl.100mm a 75mm. Další nenosnou svislou 

konstrukcí je zvukoizolační příčka tl.250mm tvořená kombinací štepkocementových desek a 

izolantu. 

Vodorovné nosné konstukce:  

Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová vylehčená prefabrikovanými 

stropními prvky Velox. Tyto prvky jsou tvořeny štepkocementovými deskami a vytvářejí 

nosné žebra v konstrukci stropu. Pro vybetonování desek pro konstrukci lodžii se v místě 

použijí ISO nosníky, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů. Pozední ŽB věnce budou 

provedeny na úrovni stropů a budou vybetonovány spolu s konstrukcí stropu. Pro výztuž 

umístěnou v konstrukci stropu, věnců a stěn musí být splněny všechny kritéria týkající se krytí 

výztuže. 

Vertikální komunikace:  

Schodiště je navrženo monolitické železobetonové. Stupně jsou opatřeny keramickým 

obkladem. Zábradlí je ocelové kotvené do zdi s dřevěným madlem. Hlavní vstup do objektu  

je opatřen čistící zónou, protiskluzovou úpravou nášlapné vrstvy. Nosná konstrukce schodiště 

je monolitická železobetonová. Výtahová šachta bude tvořena železobetonovou šachtou. 

Zastřešení:  

Střecha nad 1.NP umístěna nad kuchyní je řešena jako jednoplášťová s jednou střešní 

vpustí a dvěma pojistnými přepady. Hydroizolační vrstva je navržena jako fóliový systém 

s ochrannou vrstvou zatíženou říčním kamenivem. Střecha v místě terasy je navržena jako 

jednovrstvá pochozí s dlažbou. Nad zbylou částí objektu je navržena dvouplášťová větraná 

střecha, která bude tvořena dřevěnými příhradovými vazníky a jako krytina bude použita fólie 

PVC. 
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Výplně otvorů 

Vstupní dveře spolu s balkonovými budou plastové 5-ti komorové bílé barvy RAL 9016 

s U = 0,93W/m
2
*K. Okna jsou plastové 6-ti komorové bílé RAL 9016 opatřené izolačním 

trojsklem a trojitým těsněním EPDM a celo obvodovým kováním. Okna budou plastové 6 

komorové s izolačním trojsklem a trojitým těsněním EPDM, barva bíla RAL 9016. 

U=0,72W/m
2
*K 

Úprava vnitřních povrchů 

Konstrukce stěna a stopů budou opatřeny z vnitřní strany hladkou vápennou štukovou 

omítkou případně keramickým obkladem. Povrchová úprava podlahy záleží na dané skladbě 

v místnosti. 

Vnější plochy:  

Objekt bude pro pěší spojen chodníkem ze zámkové dlažby, který vede od hlavního 

vstupu až k ulici Opavská. Kolem objektu bude vybudován okapových chodník o šířce 0,3m  

z betonových dlaždic 0,3x0,3m se sklonem 2% směřující od objektu. 

8 parkovacích stání, 2 stání pro imobilní občany spolu se stáním pro zásobování  

a příjezdová komunikace bude vyasfaltována. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Není součástí této zprávy.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Není součástí této zprávy.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

Není součástí této zprávy.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí  

Není součástí této zprávy.  

B.2.11 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 

okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí 

budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále dle zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví včetně všech jeho změn. Před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

je objekt chráněn svými obvodovými konstrukcemi tzn. stěnou Velox XL 42 tl 420mm  

a železobetonovým stropem nad nejvyšším podlažím s povrchem střechy. Objekt je navržen 

na kraji města vedle stávající zástavby areálu hasičského záchranného sboru Hlučín kde  

se nepředpokládají silné negativní účinky vnějšího prostředí. V současné době není v dané 

lokalitě znám žádný jiný škodlivý zdroj vnějšího prostředí (seismicita, spodní vody, 

poddolované území aj.). 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

Objekt bude napojen na všechny dostupné inženýrské sítě města, tzn. vodovod, 

kanalizaci, plynovod a vedení nízkého napětí. Jednotlivé přípojky sítí jsou již vyvedeny  

na hranu pozemku 

B.4 Dopravní řešení  

Dům pro seniory na pozemku par. č. 1590/31 bude napojen na komunikaci asfaltovou 

příjezdovou cestou a zpevněným chodníkem ze zámkové dlažby pro chodce. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Vegetační úpravy v okolí objektu budou provedeny na celém pozemku. Úprava 

spočívá ve srovnání plochy pozemku a opětovném zatravnění a vysázení stromů na určených 

místech. 

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

Stavba domu pro seniory ani zpevněných ploch nebudou mít negativní vliv na životní 

prostředí, neboť se nejedná o výrobní provoz, ale pouze objekt sloužící pro bydlení. Objekt  

je navržen dle platných ČSN, EN. Návrh stavby rovněž splňuje požadavky jak hygienických 

norem, tak požadavky na ochranu zdraví.  

V rámci úpravy pozemku po dokončení prací bude pozemek opětovně zatravněn. 

Ozelenění pozemku není součástí této PD. Charakter stavby předpokládá, že nebude docházet 

k vzniku nebezpečných odpadů, zvýšené hladině hluku nebo zvýšenému provozu  

na přilehlých komunikacích.  

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Netýká se vzhledem k charakteru a situování stavby domu pro seniory  

B.8 Zásady organizace výstavby  

a)Potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot, jejich zajištění 

 Materiál potřebný pro výstavbu bude uskladněn přímo na staveništi na vyhrazených 

plochách k tomu určených. Bude zajištěna pravidelná dodávka materiálu smlouvou  

s dodavatelem pro potřeby výstavby. Kusové stavivo bude umístěno na paletách nebo  

na dřevěných. Osvětlení na staveništi bude zajištěno vhodně umístěnými halogenovými 

světly. 

b) Odvodnění staveniště. 
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 Odvodnění stavební jámy pro potřeby výstavby bude za pomoci drenážního potrubí 

z perforovaných trubek s geotextílií obsypané štěrkem. Voda bude odčerpána za pomocí 

kalových čerpadel. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude připojeno na vodovod s vodoměrem a rovněž tak rozvod elektřiny 

přes stavební rozvaděč s elektroměrem. Staveniště bude k veřejné komunikaci připojeno 

z ulice Opavská a na staveništi bude komunikace zhotovena z betonových panelů. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 

 Při provádění stavby bude vliv na okolní stavby a pozemky minimální. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2m. Při práci na staveništi 

je třeba dbát na ochranná pásma sítí technické infrastruktury dle požadavků správců sítí. 

f) Maximální zábory pro staveniště. 

 Během výstavby budou vyžadovány zábory veřejné komunikace pro napojení 

staveništní komunikace. Napojení na pěší komunikaci bude provedeno až po dokončení 

stavby.  

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

likvidace. 

 S odpady na staveništi bude zacházeno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech  

ve znění pozdějších předpisů 
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C. Situační výkresy 

C.1 Situační výkresy širších vztahů 

Není předmětem této technické zprávy 

C.2 Celkový situační výkres 

Není předmětem této technické zprávy 

C.3 Koordinační situační výkres 

a) Koordinační situace je nakreslena v měřítku 1:200 na výkresu č. C.3-10 

b) Vedle zamýšleného objektu stojí areál hasičského záchranného sboru Hlučín č. 1590/56 

která se nachází na jihozápadní straně.  

c) Stavební parcela 1590/31 sousedí s pozemkem 1590/32,1590/56 a 1590/36 a přiléhající 

komunikaci na ulici Opavská 

d) Hranice mezi pozemky nebude nijak řešena. 

e) Parcela je situována v mírně svažitém terénu, kdy spád pozemku je směrem na sever. 

Projektový počátek 0,000 objektu je výškopisně zaměřen na výšku 249,2m.n.m.B.p.v. 

f) Z pozemku se nebude odstraňovat žádný objekt ani technická infrastruktura 

g) Stanovili jsme projektový počátek 0,000 objektu výškopisně výšku 249,2m.n.m.B.p.v. 

h) Dům pro seniory na pozemku par. č. 1590/31 bude napojen na komunikaci asfaltovou 

příjezdovou cestou a zpevněným chodníkem ze zámkové dlažby pro chodce. 

i) Bude nutné zatravnit pozemek po dokončení výstavby, aby se snížila prašnost a zabránilo 

 se erozi půdy. Rovněž se na pozemku vysází stromy. 

j) Objekt je odsazen od komunikace ze severovýchodní strany 25m. Odstup od plotu areálu 

hasičského záchranného sboru z jihovýchodní strany je 13,68m 
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k) Napojení na technickou infrastrukturu je zakresleno v koordinační situaci, přípojky 

jednotlivých sítí jsou již zhotoveny na hranici pozemku. 

l) Na pozemku se nenachází žádné památkové zóny ani památkové rezervace. Ochranné 

pásma jednotlivých sítí technické infrastruktury určují správci sítí. 

m) Během provádění stavby nebude potřeba provádět žádné trvalé zábory pozemků.  

Při provádění se provedou pouze dočasné zábory a to v místě napojení na veřejnou 

komunikaci. 

n) Na pozemku byly provedeny celkem 3 sondy průměru 140mm do hloubky 6m a jejich 

poloha je vyznačena ve výkresu výkopů. 

o) Geodetické souřadnice umístění objektu a jejich zaměření je příloze, která není součástí 

diplomové práce. 

p) Odstupné vzdálenosti objektu od hran pozemku jsou vyznačeny v situaci. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 

technologických zařízeních v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

D.1.1 Architektonicko –stavební řešení  

a) Technická zpráva  

- Účel objektu 

Řešený objekt je dle záměru investora v plánu využívat jako dům pro seniory 

s možností vnitřního vyžití. Objekt je trojpodlažní. Hlavním účelem objektu je poskytnou 

seniorům vhodné a levnější bydlení v relativně klidné lokalitě. K dispozici je celkem 24 bytů 

1+KK, každý byt má svou vlastní lodžii.  

- Kapacitní údaje 

Obestavěný prostor:   8777,11 m
3
 

Užitná plocha:   2389,76 m
2 

Zastavěná plocha:    995,7 m
2
 

Rozloha pozemku   4482,6 m
2 

Počet bytů    24 

 

- Architektonické výtvarné, materiálové a dispoziční řešení a funkční náplň 

Objekt domu pro seniory jak již bylo výše napsáno je vybaven vnitřním vyžitím. 

Vnitřním vyžití se rozumí tělocvična, společenská místnost, kaple, rehabilitace a možnost 

využít služeb doktora, jenž má v objektu situovanou ordinaci. Dům pro seniory se třemi 

nadzemními podlažími rovněž obsahuje jídelnu s kuchyní s možností posezení na venkovní 

terase. Objekt je tvaru „L“ s rozměry 39,57 x 35,7m. Stavební parcela 1590/31 je situování 

na mírně svažitého terénu směrem k severovýchodu. Po dokončení stavebních prací bude 

provedeno terénní vyrovnání, zatravnění a osazení nových stromů.  Zastřešení objektu  
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se skládá z 2 plochých střech a jednou mírnou sedlovou střechou z dřevěných příhradových 

vazníků. 

Stavba domu pro seniory je navržena tak aby umožňovala užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientací a současně je navržena jako bezbariérová  

dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb ve znění pozdějších právních předpisů. 

Konstrukční systém je tvořen systémem Velox z monolitických betonových stěn. 

Vnější stěny jsou opatřeny izolací pro zlepšení tepelně technických požadavků na stavební 

konstrukce. Vnitřní nosné stěny jsou rovněž monolitické betonové. Nenosné konstrukce  

jsou tvořeny systémem Velox. Součástí každého bytu je lodžie, jež její plocha v malé míře 

přesahuje půdorys objektu a tím se zvětšuje nejenom plocha lodžie ale i možnost výhledu 

 do okolí. Lodžie jsou v jednotlivých patrech situovány nad sebou a tak vytvářejí velmi 

znatelné prvky na fasádě společně se zaoblenými rohy celého objektu. Objekt je odsazen hned 

na dvou místech a to na nad kuchyní kde je pouze jedno nadzemní podlaží a nad prostory 

rehabilitace ve, kde je v 3.NP vytvořena terasa 

Celá fasáda objektu bude tvořena probarvovanou omítkou barvy žluté RAL 1018, 

okna a dveře na vnější fasádě pak mají barvu bílou RAL 9016. 

 

- Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt domu pro seniory je navržen tak aby byl zajištěna bezpečnost při užívání.  

- Stavební fyzika 

Stavební konstrukce v objektu jsou navrženy tak aby splňovali normu ČSN 73 0540-

2:2011 Teplená ochrana budov – Část 2: Požadavky. Posudky obvodových konstrukcí 

 jsou součástí diplomové práce.  

Při posudku stěny nepřekročila výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla U 

normovou hodnotu součinitele prostupu tepla Un,20 = 0,30 W/m
2
*K. U posudku střech nebyla 

překročena normová hodnota součinitele prostupu tepla Un,20 = 0,24 W/m
2
*K. Při posuzování 
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podlah rovněž nebyla překročena normová hodnota součinitele prostupu tepla Un,20 = 0,45 

W/m
2
*K. 

- Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Není součástí diplomové práce 

- Údaje o požadované jakosti provedení 

Při provádění prací se musí postupovat podle technologických postupů či předpisů 

udaných výrobcem konkrétních materiálu aby se zajistilo požadované bezchybné provedení.  

 

- Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Při výstavbě nebude potřeba využití netradičních technologických postupů. 

- Požadavky na vypracování dokumentace zhotovitele 

Dokumentace byla vypracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 

62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 

- Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek 

Požadované kontroly jsou uvedeny v kontrolním a zkušebním plánu, který není 

součástí diplomové práce 

b) Výkresová část -  D.1.1b-01 PŮDORYS 1.NP      

D.1.1b-02 PŮDORYS 2.NP      

D.1.1b-03 PŮDORYS 3.NP 

D.1.1b-04A DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA    

D.1.1b-04B STŘECHY   

D.1.1b-08 ŘEZY A-A‘, B-B‘  

D.1.1b-09A POHLEDY 

D.1.1b-09B POHLEDY 
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c) Dokumentace podrobností  

D.1.1c-11A DETAIL A – KOTVENÍ VAZNICE 

D.1.1c-11B DETAIL B – NAPOJENÍ STĚNY 

D.1.1c-11C DETAIL C – STŘEŠNÍ VPUST 

D.1.1c-12A VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘÍCH VÝPLNÍ 

D.1.1c-12B VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘÍCH VÝPLNÍ 

D.1.1c-12C VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘÍCH VÝPLNÍ 

D.1.1c-12D VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 

D.1.1c-12E VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva  

- -podrobný popis navrženého nosného systému s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

Zemní práce 

 Na celé ploše staveniště bude provedeno sejmutí ornice ve výšce 200mm. zhotoví 

 se lavičky, které nám určí polohu stavební jámy. Poté se provede výkop stavební jámy 

(hlavní figura č. 1) v dané ploše (viz výkres výkopů) do hloubky -1,360 od projektového 

počátku. Projektový počátek byl zaměřen: 0,000=249,2m.n.m.B.p.v. Dle inženýrsko-

geologického průzkumu je zemina nacházející se až do hloubky 6m (dle sond průměru 

140mm vrtaných do hloubky 6m) kategorizována jako hlinitopísčitá. Sklon svahu jámy 

 bude 1:1. V určeném místě se provede výkop šachty do hloubky -1,700 (dílčí figura č. 2) 

(není třeba pažit). Výkop dílčí figury č. 3(základy u hlavního vstupu, zadního vstupu a vstupu 

do jídelny) bude proveden až po zhutnění obsypu kolem objektu. 

 Po zhotovení základu se provede zhutnění prostoru mezi základovými pásy do výšky  

-0,360 aby bylo možné zhotovit podkladní beton. 

Hladina spodní vody byla hydrogeologickým průzkumem zjištěna v hloubce -3,620  

od projektového počátku. Stavební jáma bude odvodněna za pomocí drenážních trubek  

a kalových čerpadel. 
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Základy 

 Provede se zaměření a zhotovení laviček určujících polohu základů. V místě základů 

se zhutní pás štěrkopísku tl. 50mm v šířce základu + cca 50mm navíc na každé straně tak aby 

horní hrana zhutněného štěrkopísku byla vodorovná a v požadované výšce -1,310. Základy 

jsou v nezamrzne hloubce a bedněné ze systému Velox. Štěpkocementové desky se osadí 

spolu se sponami v pozici a dané výšce tak aby bylo možné toto bednění vylít betonovou 

směsí C20/25. Výška základů je 950mm. Tloušťka podkladního betonu činí 150mm. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 Hydroizolační vrstva v objektu je navržena z asfaltových pásů Glastek 40 special 

mineral tloušťky 4mm. V místě napojení na obvodové zdivo je hydroizolace vytažena  

nad terén do výšky 300mm. Dle radonového indexu pozemku je radonové riziko nízké. 

Radonový index stavby je nízký proto není potřeba navrhovat speciální opatření proti 

pronikání radonu. Hydroizolace bude v podlaze chráněna ochrannou vrstvou betonové 

mazaniny. Svislá izolace bude u základů chráněna vrstvou XPS. 

Svislé konstrukce 

 Celý svislý nosný i nenosný systém je vytvořen ze systému Velox. 

 nosné 

Na podkladní beton se do bednění v místě betonového jádra umístí vrstva pěnového 

skla o tl. 120mm pro zlepšení tepelně technických vlastností zdiva. 

 Vnější nosné stěny jsou tvořeny z vnější strany štěpkocementovými deskami s již 

připevněnou tepelnou izolací EPS s přídavkem grafitu (typ: WS-EPS PLUS) tloušťky 235mm 

(35mm štěpkocementové deska a 200mm tepelné izolace EPS PLUS). Z vnitřní strany 

 je štěpkocementová deska (WSD tl.35mm). Vnitřní a vnější desky jsou navzájem spojeny 

sponami, které nám zajistí pevnost bednění v době betonování. Mezi deskami se vybetonuje 

betonové jádro z betonu C20/25 tl 150mm. 

 Vnitřní nosné stěny jsou tvořeny dvěma deskami (WSD tl. 35mm) mezi nímž  

je prostor pro vybetonování betonového jádra tl. 180mm z betonu C20/25. 
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V podkroví je pak třeba do bednění ze štěpkocementových desek umístit ocelové plotny  

na určená místa aby bylo možné uchytit konzoly pro osazení dřevěných vaznic. Totéž platí 

 i pro uchycení krokví u zastřešení hlavního a vedlejšího vstupu do objektu. Ocelové plotny  

se do bednění umístí před betonáži s vhodně umístěnou výztuží. 

nenosné 

Příčky jsou v objektu tvořeny spojenými štěpkocementovými deskami VELOX  

o tl.100mm a 75mm. Další nenosnou svislou konstrukcí je zvukoizolační příčka tl.250mm 

tvořená kombinací štepkocementových desek a izolantu. 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce je provedena za systému Velox. Je navržena jako železobetonová 

s prefabrikovanými vylehčujícími stropními prvky Velox. Tyto prvky jsou tvořeny 

štepkocementovými deskami a vytvářejí nosné žebra v konstrukci stropu. Bednění pozedních 

věnců bude zhotoveno ze stejných štěpkocementových desek s tepelným izolantem  

jako vnější obvodové zdivo a budou vybetonovány společně se stropní konstrukcí. Pro výztuž 

umístěnou v konstrukci stropu, věnců a stěn musí být splněny všechny kritéria týkající se krytí 

výztuže. Lodžie budou k obvodové konstrukci připojeny za pomocí ISO nosníků,  

aby se zabránilo vzniku tepelných mostů. 

Vertikální komunikace 

 Schodiště je navrženo jako tří ramenné monolitické železobetonové. Jako povrchová 

úprava schodů a podest byla navržena protiskluzová keramická dlažba. Rovněž  

na vyrovnávacím schodišti a rampou před hlavním a vedlejším vstupem je navržena 

protiskluzová keramická dlažba. Výtah má kapacitu 13 osob a je navržen bez nutnosti mít 

strojovnu. Výtahová šachta bude tvořena železobetonovou šachtou. 

Střešní konstrukce 

 Střecha situovaná nad kuchyní je navržena jako jednovrstvá plochá střech. 

Hydroizolační vrstva je tvořena fóliovým systémem s ochrannou vrstvou zatíženou říčním 

kamenivem. Je navržena s jednou vpustí a dvěma pojistnými přepady. Nad druhým patrem 

v místě rehabilitace je navržena jednoplášťová pochozí plochá střecha s dlažbou. Nad zbylou 

částí objektu je navržena dvouplášťová provětrávaná střecha tvořená dřevěnými příhradovými 
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vazníky a jako hydroizolační vrstva bude navržena fólie z PVC. Skladby střech jsou vypsány 

na výkresu řezů. 

Úprava vnitřních povrchů  

Konstrukce stěn a stopů budou opatřeny z vnitřní strany hladkou vápennou štukovou 

omítkou případně keramickým obkladem. Povrchová úprava podlahy záleží na navržené 

skladbě v místnosti. 

Úprava vnějších povrchů  

Objekt bude pro pěší spojen chodníkem ze zámkové dlažby, který vede od hlavního 

vstupu až k ulici Opavská. Kolem objektu bude vybudován okapových chodník o šířce 0,3m 

z  betonových dlaždic 0,3x0,3m se sklonem 2% směřující od objektu. 

8 parkovacích stání, 2 stání pro imobilní občany spolu se stáním pro zásobování 

 a příjezdová komunikace bude vyasfaltována. K objektu bude vybudován i chodník 

 pro umožnění přístupu chodců k objektu. 

Tepelná izolace 

 Tepelná izolace stěn je navržena jako součást bednění stěn o tl. 200mm. Dále  

pak je navržena teplená izolace v konstrukci střech v dostatečné tloušťce, aby konstrukce 

střechy vyhověla požadavkům na doporučené normové hodnoty součinitele prostupu tepla. 

Totéž platí i pro tepelnou izolaci umístěnou v podlaze. 

Akustické izolace 

 Zvukově izolační stěna tl. 250mm s mírou utlumení hluku Rw=72dB je navržena jako 

vícevrstvá složená ze sádrokartonu, desek Velox WSD 25, C - profily s minerální vlnou  

a vzduchovou kapsou. Izolace pro zlepšení kročejové neprozvučnosti je v podlaze navržena 

z desek ISOVER N. 
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Podlahy 

OZN. Vrstvy        tl.[mm] 

CHODBY 1.NP          

A DLAŽBA RAKO      10 

 LEPICÍ TMEL      6 

 PENETRACE       - 

 ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA   50 

 SEPARAČNÍ PE FÓLIE - DEKSEPAR   0,2 

 TI DESKY - DEKPERIMETER SD    140 

 HI VRSTVA - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 

 PENETRAČNÍ EMULZE - DEKPRIMER   -  

         ∑210 

KOUPELNY A WC 1.NP         

B DLAŽBA RAKO      9 

 LEPICÍ TMEL      5 

 OCHRANNÁ HI HMOTA - STĚRKA   2  

 PENETRACE       - 

 ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA   50 

 SEPARAČNÍ PE FÓLIE - DEKSEPAR   0,2 

 TI DESKY - DEKPERIMETER SD    140  

 HI VRSTVA - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 

 PENETRAČNÍ EMULZE - DEKPRIMER   -   

         ∑210 
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OBYTNÉ MÍSTNOSTI 1.NP        

C LAMINÁTOVÁ PODLAHA - EGGERFLOOR LINE 10 

 TLUMÍCÍ PODLOŽKA - MIRELON   3 

 SEPARAČNÍ PE FÓLIE - DEKSEPAR   0,2 

 ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA   50 

 SEPARAČNÍ PE FÓLIE - DEKSEPAR   0,2 

 TI DESKY - DEKPERIMETER SD    140 

 HI VRSTVA - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 

 PENETRAČNÍ EMULZE - DEKPRIMER   -   

         ∑207 

 

PŘEDSÍŇ 1.NP          

D VINYLOVÉ  DÍLCE - FATRA THERMOFIX  2,5 

 DISPERZNÍ LEPIDLO - WEBER.FLOOR 4815  - 

 ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA   60 

 SEPARAČNÍ PE FÓLIE - DEKSEPAR   0,2 

 TI DESKY - DEKPERIMETER SD    140 

 HI VRSTVA - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 

 PENETRAČNÍ EMULZE - DEKPRIMER   -   

         ∑207 

CHODBA 2.NP A 3.NP          

E DLAŽBA RAKO      10 
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 LEPICÍ TMEL      6  

 PENETRACE       - 

 BETONOVÁ MAZANINA     50 

 SEPARAČNÍ PE FÓLIE - DEKSEPAR   0,2 

 TI DESKY - ISOVER N     30   

         ∑96 

 

KOUPELNA, WC A TECHNICKÁ MÍSTNOST 2 A 3.NP   

F DLAŽBA RAKO      10 

 LEPICÍ TMEL      6  

 HI STĚRKA-DEN BRAVEN  HYDRO BLOK B400 2 

 PENETRACE       - 

 BETONOVÁ MAZANINA     50 

 TI DESKY - ISOVER N     30   

         ∑98 

 

OBYTNNÉ MÍSTNOSTI 2 A 3.NP        

G LAMINÁTOVÁ PODLAHA - EGGERFLOOR LINE 10 

 TLUMÍCÍ PODLOŽKA - MIRELON   5 

 SEPARAČNÍ PE FÓLIE - DEKSEPAR   0,2 

 BETONOVÁ MAZANINA     50 

 SEPARAČNÍ PE FÓLIE - DEKSEPAR   0,2 

 TI DESKY - ISOVER N     30       

         ∑96 
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PŘEDSÍŇ 2 A 3.NP           

H VINYLOVÉ PODLAHOVÉ DÍLCE - FATRA THERMOFIX 2,5 

 DISPERZNÍ LEPIDLO PRO PVC - WEBER.FLOOR 4815 - 

 BETONOVÁ MAZANINA      50 

 SEPARAČNÍ PE FÓLIE - DEKSEPAR    0,2 

 TI DESKY - ISOVER N      50  

          ∑103 

SCHODIŠTĚ           

I KERAMICKÁ DLAŽBA      9 

 LEPICÍ TMEL       5  

          ∑14 

LODŽE           

J DLAŽBA RAKO       10 

 LEPICÍ TMEL       5 

 BAUMIT BAUMACOL PROTECT (HI)    4 

 BAUMIT SUPER GRUND (ZÁKL. NÁTĚR)   - 

 BAUMIT FLEXBETON (SPÁDOVÁ VRSTVA)   - 

 BAUMIT SUPER GRUND (ZÁKL. NÁTĚR)   -  

 

 

 

 



42 

 

Výplně otvorů 

 Vstupní dveře spolu s balkonovými budou plastové 5-ti komorové bílé barvy RAL 

9016 s U = 0,93W/m
2
*K. Okna v objektu budou plastové 6 komorové s izolačním trojsklem 

barvy bílé RAL 9016. Vybavené trojitým těsněním EPDM a celo obvodovým kováním. 

Vstupní dveře budou plastové 5 komorové bílé barvy RAL 9016, U=0,72W/m
2
*K. 

Klempířské prvky 

Klempířské prvky na objektu budou z titanzinku tl. 0,7mm s nátěrem Axapur U2218 

barvy RAL 1080. 

- Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně 

odkaz na výkresovou dokumentaci 

Průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků jsou zaznačeny ve výkresové 

dokumentaci 

- Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, 

klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod. 

Není předmětem této zprávy 

- Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Jakost jednotlivých materiálů určených pro výstavbu je uvedena v technologickém 

postupu, který není součástí této zprávy. 

- Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Na stavbě nejsou navržené žádné netradiční technologie. 

- zajištění stavební jámy 

Stavební jáma je zajištěna proti sesuvu svahy ve sklonu 45°. 

- stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných 

– stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
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Požadované kontroly jsou řešeny v kontrolním a zkušebním plánu, který není součástí 

této zprávy. 

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

technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a 

únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně souvisejících objektů 

Žádné změny v objektu nejsou. Objekt je řešen jako novostavba. 

- Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí 

konstrukce splňovat 

Dokumentace byla vypracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 

62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 

- Požadavky na požární ochranu konstrukci 

Nejsou řešeny touto zprávou. 

- Seznam použitých podkladů, předpisů, norem, literatury, výpočetních 

programů apod. 

Seznam použitých podkladů, předpisů, norem, literatury a výpočetních programů je 

uveden v této zprávě v oddílu seznamy a použitý software. 

b) Podrobný statický výpočet – všechny navržené konstrukce vyhověli při statickém 

posouzení, nejsou součástí této diplomové práce. 

c) Výkresová část-   

D.1.2c-05A VÝKRES SESTAV STROPNÍCH DÍLCŮ (+2,790) 

D.1.2c-05B VÝKRES SESTAV STROPNÍCH DÍLCŮ (+6,100) 

D.1.2c-05C VÝKRES SESTAV STROPNÍCH DÍLCŮ (+9,410) 

D.1.2c-06 ZÁKLADY 

D.1.2c-07 VÝKOPY 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva  

Není předmětem této technické zprávy  

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem této technické zprávy 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem této technické zprávy 
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E. Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných pravidel předpisů 

vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou 

osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

Není předmětem této technické zprávy 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektem 

Není předmětem této technické zprávy 
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Tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2011 
 

Stěna 

 Zpracovatel :  Pavel Pelka 
 Zakázka :   
 Datum :  22.10.2015 
 

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

  1  Malta vápenoce   0.0200    0.9700   840.0   1850.0        14.0   0.0000 
  2  Velox WS štěpk   0.0350    0.1100  1630.0    600.0        12.5   0.0000 
  3  Beton hutný 3   0.1500    1.3600  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  4  Velox WS-EPS-p   0.2350    0.0320  1270.0     20.0        70.0   0.0000 
  5  Malta vápenoce   0.0200    0.9700   840.0   1850.0        14.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 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 :         7.81 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.125 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        924.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.6 h 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.89 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    20.3   0.969    45.2 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    20.3   0.969    47.5 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.5   0.969    49.5 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.6   0.969    52.9 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.8   0.969    58.7 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.9   0.969    63.0 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.9   0.969    65.2 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.9   0.969    64.5 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.8   0.969    59.0 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.6   0.969    53.6 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.5   0.969    49.7 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    20.3   0.969    47.8 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   19.9   19.8   18.4   17.9  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1351   1325   1122    155    138 
 p,sat [Pa]:   2321   2308   2113   2049    169    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3816    0.4092   3.235E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.002 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.777 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

Stěna 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Malta vápenocementová  0,020       0,970  14,0 
   2  Velox WS štěpkocementová deska  0,035       0,110  12,5 
   3  Beton hutný 3  0,150       1,360  23,0 
   4  Velox WS-EPS-plus  0,235       0,032  70,0 
   5  Malta vápenocementová  0,020       0,970  14,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  

  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 =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,141 kg/m2,rok 
  (materiál: Velox WS-EPS-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 = 0,0018 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,7766 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2011 

Podlaha - ozn. C 

 Zpracovatel :  Spravce 
 Zakázka :   
 Datum :  19.10.2015 
 
 

 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  Laminátová podl.   0.0100    0.0640  1880.0    150.0         8.0   0.0000 
  2  Mirelon   0.0030    0.0400  1250.0     16.0        40.0   0.0000 
  3  Beton hutný 1   0.0500    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  4  Dekperimetr SD  0.1400    0.0350  2060.0     45.0       200.0   0.0000 
  5  Glastek 40 Spec.   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 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 :         4.96 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.195 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 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 :    1.2E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.28 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.952 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       210.16 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         2.09 C 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

Podlaha - ozn. C 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Laminátová podl 0,010       0,064  8,0 

   2  Mirelon 0,003       0,040  40,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 

   4  Dekperimetr SD 0,140       0,035  200,0 

   5  Glastek 40 Special Mineral  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 + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 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. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   2,09 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 

Plochá střecha – ozn. K 

 Zpracovatel :  Pavel Pelka 
 Zakázka :   
 Datum :  14.10.2015 
 
 

 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  Beton   0.3100    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  2  Glastek 40    0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  3  EPS 100 S  0.1600    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  4  Dekplan 77   0.0002    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  5  Říční kamenivo   0.0500    0.6500   800.0   1650.0        15.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 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 :         5.22 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.187 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 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 :    2.2E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        756.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.37 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
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 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.9   0.955    46.1 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    20.0   0.955    48.4 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.2   0.955    50.3 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.4   0.955    53.5 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.7   0.955    59.1 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.8   0.955    63.3 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.9   0.955    65.4 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.8   0.955    64.7 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.7   0.955    59.4 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.5   0.955    54.2 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.2   0.955    50.5 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    20.0   0.955    48.7 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   19.4   17.8   17.7  -14.1  -14.2  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1349    753    737    141    138 
 p,sat [Pa]:   2247   2038   2022    179    177    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4940    0.4940   1.082E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.008 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.013 kg/m2,rok 
  

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

  11   0.4940    0.4940   1.59E-0010     0.0004 
  12   0.4940    0.4940   3.56E-0010     0.0014 
   1   0.4940    0.4940   3.95E-0010     0.0024 
   2   0.4940    0.4940   3.60E-0010     0.0033 
   3   0.4940    0.4940   1.88E-0010     0.0038 
   4   0.4940    0.4940  -1.07E-0010     0.0035 
   5   0.4940    0.4940  -5.16E-0010     0.0021 
   6    ---       ---    -8.49E-0010     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0038 kg/m2 
         

 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

Plochá střecha – ozn. K  

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Beton 0,310       1,300  20,0 
   2  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  EPS 100 S  0,160       0,037  30,0 
   4  Dekplan 77  0,002       0,210  50000,0 
   5  Říční kamenivo 0,050       0,650  15,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  

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

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0076 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0132 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) 20101Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 

Pochozí plochá střecha – ozn. L 

 Zpracovatel :  Pavel Pelka 
 Zakázka :   
 Datum :  18.10.2015 
 
 

 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  Dekplan 77   0.0015    0.3500  1470.0   1313.0     24000.0   0.0000 
 2  Ti desky PIR   0.0800    0.0300  2060.0     45.0       200.0   0.0000 
 3  BASF EPS 100   0.0700    0.0390  1250.0     19.0        40.0   0.0000 
 4   Glastek 40 special min.        0.0040      0.2100    1470.0       1200.0     50000.0          0.0000 

 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
           
 

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

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.15 m2K/W 
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 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.189 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 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 :    1.4E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         59.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.35 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.9   0.954    46.1 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    20.0   0.954    48.5 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.2   0.954    50.4 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.4   0.954    53.5 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.6   0.954    59.1 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.8   0.954    63.3 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.9   0.954    65.4 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.8   0.954    64.7 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.7   0.954    59.4 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.4   0.954    54.2 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.2   0.954    50.5 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    20.0   0.954    48.8 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   19.3   19.2    7.3  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1367    418    404    309    138 
 p,sat [Pa]:   2244   2226   1025    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.1740    0.1740   9.037E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.002 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.051 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2011  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

Pochozí plochá střecha – ozn. L 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dekplan 77 0,0015       0,350  24000,0 

   2  Ti desky PIR 0,080       0,030  200,0 
   3  BASF EPS 100  0,070       0,039  40,0 

   4  Glastek 40 special min 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 + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

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

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 810). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0022 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0511 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 

Střecha nad Atriem – ozn. M 

 Zpracovatel :  Pavel Pelka 
 Zakázka :   
 Datum :  18.10.2015 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.048 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Fatrafol 810   0.0015    0.3500  1470.0   1313.0     24000.0   0.0000 
  2  OSB desky   0.0200    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  3  Minerální vata   0.2000    0.0430   840.0     30.0         1.0   0.0000 
  4  Minerální vata  0.0800    0.0430   840.0     30.0         1.0   0.0000 
  5  Dörken delta ref  0.0034    0.2100  1470.0   1270.0     15000.0   0.0000 
  6  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 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 :         5.03 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.193 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 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 :    4.7E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         77.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.31 C 
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 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.9   0.953    46.2 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    20.0   0.953    48.5 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.2   0.953    50.4 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.4   0.953    53.5 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.6   0.953    59.1 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.8   0.953    63.3 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.8   0.953    65.4 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.8   0.953    64.7 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.7   0.953    59.5 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.4   0.953    54.2 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.2   0.953    50.6 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    20.0   0.953    48.8 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   19.7   19.7   18.9   -4.9  -14.4  -14.5  -14.8 
 p [Pa]:   1367    867    853    850    849    140    138 
 p,sat [Pa]:   2297   2294   2184    405    174    172    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3015    0.3015   6.263E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.048 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.061 kg/m2,rok 
  

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

  11   0.3015    0.3015   1.31E-0009     0.0034 
  12   0.3015    0.3015   2.34E-0009     0.0097 
   1   0.3015    0.3015   2.53E-0009     0.0165 
   2   0.3015    0.3015   2.37E-0009     0.0222 
   3   0.3015    0.3015   1.46E-0009     0.0261 
   4   0.3015    0.3015  -6.19E-0011     0.0260 
   5   0.3015    0.3015  -2.14E-0009     0.0202 
   6   0.3015    0.3015  -3.83E-0009     0.0103 
   7    ---       ---    -4.73E-0009     0.0000 
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         

 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0261 kg/m2 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

Střecha nad Atriem – ozn. M 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Fatrafol 810  0,0015       0,350  24000,0 
   2  OSB desky  0,020       0,130  50,0 

   3  Minerální vata 0,200       0,043  1,0 

   4  Minerální vata 0,080       0,043  1,0 

   5  Dörken delta ref 0,0034       0,210  400000 
   6  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

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

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 810). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0022 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0511 kg/m2,rok 
 

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

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

Posouzení detailu uložení vaznice 

 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Pavel Pelka                    
 Zakázka :                                 
 Datum :  20.10.2015       
 
 

 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 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     97 
 Počet vodorovných os:    102 
 Počet prvků:  19392 
 Počet uzlových bodů:   9894 
 
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  Štěpkocementové d     0.130     0.130        13        13   38   43    1   85 
    2  Štěpkocementové d    0.130     0.130        13        13   51   56    1   85 
    3  Beton hutný 2       1.300     1.300        20        20   43   51    1   85 
    4  Dörken Delta-Re     0.170     0.170    400000    400000    1   38   69   70 
    5  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000    1   38   65   69 
    6  Dörken Delta-Re     0.170     0.170    400000    400000   37   38   70   85 
    7  Dörken Delta-Re     0.170     0.170    400000    400000   37   57   85   86 
    8  Dörken Delta-Re     0.170     0.170    400000    400000   56   57    1   85 
    9  Minerální vata      0.039     0.039     1.000     1.000   57   65    1   86 
   10  Minerální vata      0.043     0.043     1.000     1.000   37   65   86   97 
   11  Minerální vata      0.043     0.043     1.000     1.000    1   37   78   97 
   12  Minerální vata      0.043     0.043     1.000     1.000    1   37   70   78 
   13  Dřevo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   65   97   86   97 
   14  OSB desky           0.130     0.130        50        50    1   97   97  101 
   15  Fatrafol 810        0.350     0.350     24000     24000    1   97  101  102 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 

     1    102   9894    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     2     65   3839     21.00        0.25      1.37     10.00 
     3   3775   3839     21.00        0.25      1.37     10.00 
     4   6614   9878      5.00        0.25      0.74     10.00 
     5   6529   6614      5.00        0.25      0.74     10.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 TEPLOTY (ve stupních Celsia) : 
  1                    
 15    17.03     17.05     17.09     17.14     17.24     17.44     17.85     17.90     17.96     18.02 
 14    17.04     17.06     17.11     17.16     17.26     17.46     17.86     17.92     17.97     18.04 
 13    17.06     17.07     17.12     17.17     17.27     17.47     17.87     17.93     17.99     18.05 
 12    17.07     17.08     17.13     17.18     17.28     17.48     17.89     17.94     18.00     18.06 
 11    17.08     17.10     17.15     17.20     17.30     17.50     17.90     17.95     18.01     18.07 
 10    17.09     17.11     17.16     17.21     17.31     17.51     17.91     17.96     18.02     18.08 
  9    17.10     17.11     17.16     17.21     17.31     17.52     17.92     17.97     18.03     18.09 
  8    17.10     17.12     17.17     17.22     17.32     17.52     17.93     17.98     18.04     18.10 
  7    17.11     17.13     17.18     17.23     17.33     17.53     17.93     17.99     18.05     18.11 

 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 

    1  -15.0        0.04   84  -14.80     -21.04478           --- 
    2   21.0        0.25   50   18.07       8.91640           --- 
    3    5.0        0.25   80    0.57      12.12881           --- 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 

    1  -16.87   -14.80     ???  ne     ---     --- 
    2   10.18    18.07   0.919  ne     ---     --- 
    3    1.84     0.57   0.778  ANO      72     6.6 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 21.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 

 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 

 Součet tepelných toků:      0.0004 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     46.0147 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

Posouzení detailu uložení vaznice 

 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,919 
  

  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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Energetický štítek obálky budovy 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracování projektu pro provedení stavby objektu 

domu pro seniory spolu s technickou zprávou. 

V rámci diplomové práce jsem zpracovával projekt pro provedení stavby se všemi 

potřebnými výkresy dle Vyhlášky č. 499/2006 ve znění novely č. 62/2013 o dokumentaci 

staveb. Posuzoval jsem z tepelně technického hlediska obvodové konstrukce objektu, které 

splnili požadavky dle ČSN 73 0540 – 2 (2011). Rovněž jsem zpracovával energetický štítek 

obálky budovy dle příslušných norem. Celý objekt byl klasifikován do třídy B jako úsporný.  

 Celá diplomová práce zpracovává trojpodlažní objekt domu pro seniory spolu 

s potřebnými náležitosti vyžadovaných zadáním diplomové práce. 
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Použitý software 

Autodesk AutoCAD 2011 

Microsoft office Word 2007 

Microsoft office Excel 2007 

Stavební fyzika – Svoboda software: Teplo 2011, Area 2011, Energie 2011 

Seznam příloh: 

Příloha č.1 Seznam výkresů 
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Přílohy 

Příloha č.1 - Seznam výkresů 

Č.V.  NÁZEV       MĚŘÍTKO POČET A4 

D.1.1b-01 PŮDORYS 1.NP      1:50  16 

D.1.1b-02 PŮDORYS 2.NP      1:50  16 

D.1.1b-03 PŮDORYS 3.NP      1:50  16 

D.1.1b-04A DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA    1:50  16 

D.1.1b-04B STŘECHY       1:50  8 

D.1.2c-05A VÝKRES SESTAV STROPNÍCH DÍLCŮ (+2,790) 1:50  16 

D.1.2c-05B VÝKRES SESTAV STROPNÍCH DÍLCŮ (+6,100) 1:50  16 

D.1.2c-05C VÝKRES SESTAV STROPNÍCH DÍLCŮ (+9,410) 1:50  16 

D.1.2c-06 ZÁKLADY       1:50  16 

D.1.2c-07 VÝKOPY       1:100  8 

D.1.1b-08 ŘEZY A-A‘, B-B‘      1:50  16 

D.1.1b-09A POHLEDY       1:50  16 

D.1.1b-09B POHLEDY       1:50  16 

C.3-10  KOORDINAČNÍ SITUACE     1:200  4 

D.1.1c-11A DETAIL A – KOTVENÍ VAZNICE    1:10  1 

D.1.1c-11B DETAIL B – NAPOJENÍ STĚNY    1:10  1 

D.1.1c-11C DETAIL C – STŘEŠNÍ VPUST     1:10  1 

D.1.1c-12A VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘÍCH VÝPLNÍ  -  1 

D.1.1c-12B VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘÍCH VÝPLNÍ  -  1 

D.1.1c-12C VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘÍCH VÝPLNÍ  -  1 

D.1.1c-12D VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ    -  1 

D.1.1c-12E VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ   -  1 

 

 


