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ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce je zpracování návrhu občanské stavby - bytového domu -  

se startovními byty. Práce je zpracována ve formě dokumentace pro provedení stavby. 

Součástí řešení bylo zpracování textové části, která obsahuje průvodní a technickou zprávu, 

dále pak posudky konstrukcí z hlediska tepelné techniky a spolehlivosti a bezpečnosti staveb. 

Grafická část obsahuje projektovou dokumentaci stavby. Obsahuje výkresy jako půdorysy 

podlaží, svislé řezy, pohledy, konstrukce stropu a krovu, řešení konstrukčních detailů a výpisy 

prvků.  

  Vlastní dům je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní s podkrovím a sedlovou 

střechou. Je postaven v konstrukčním systému POROTHERM. V každém podlaží jsou čtyři 

bytové jednotky, kromě prvního podlaží, kde je místo jednoho bytu zřízena technická 

místnost. Další neméně důležitou součástí bytového domu jsou skladové prostory v každém 

podlaží. Pro zvýšení komfortu je na pozemku zřízeno parkoviště a zahradní altán. 

 Účelem realizace bytového domu je vytvoření odpovídajícího bydlení pro mladé lidi a 

páry, které se rozhodli osamostatnit se. Kvalita bydlení by měla odpovídat současnému 

životnímu standardu.  
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„A“ PR ŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA, PROJEKTANTA 

 1.1.1. IDENTAFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

  Název stavby: Bytový dům se startovními byty  

  Místo stavby: Nový Jičín, ulice Bezručova, parcela č. 925  

  Charakter stavby: Bytový dům, novostavba, nepodsklepený, dvoupodlažní objekt  

                         s podkrovím a sedlovou střechou 

 1.1.2. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE INVESTORA  

  Investor: Město Nový Jičín  

  Adresa: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín  

  IČ: 00298212  

  DIČ: CZ00298212 

 1.1.3. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA  

  Projektant: Iveta Sokolová, Řetová 96, 561 41 Řetová 

1.2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY  

  Objekt se nachází blízko centra města. Jedná se o nezastavěný pozemek v rovině. Pozemek 

  je v současné době využíván jako provizorní veřejné parkoviště. Okolní hranice pozemku   

  tvoří silniční komunikace, zástavba rodinnými domky, stavba pro veřejné účely a  

  rozsáhlejší objekt určený k demolici. V blízkosti uvažované výstavby se nacházejí   

  rozvody vody, kanalizace, elektrické energie a veřejné osvětlení. 

1.3. ÚDAJE O STAVENIŠTI  

  Staveniště je dostatečně přístupné a prostorné. Umožňuje vybudování zařízení staveniště  

  bez většího omezení okolního provozu. Staveniště je napojeno krátkým přístupem ze  

   stávající komunikace. Pro stavbu je rovinatost pozemku vhodná. Přípojky vody, kanalizace 

  a elektrické energie budou provedeny podle výkresu situace. 

1.4. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, P ŘELOŽKY SÍTÍ   

  Pozemek je v současném stavu vhodný k zahájení stavby. Před zahájením stavby bude   

   nutné vybudovat vlastní napojení staveniště na rozvody inženýrských sítí, které se  

   nacházejí v blízkosti stavební parcely. Před zahájením stavebních prací bude provedena  

   skrývka ornice, která bude přepravena do jiné části města k realizaci dětského hřiště.       
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1.5. GEOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTEISTIKA, V ČETNĚ  

   ZDROJŮ NEROSTŮ A PODZEMNÍCH VOD, VLIV PODDOLOVÁNÍ  

  Geologická a hydrogeologická charakteristika území je pro daný stavební záměr  

   odpovídající a nemá za následek žádné podmínky omezující nebo bránící realizaci  

  stavebního záměru. Zdroje nerostů a podzemních vod se zde nevyskytují nebo nejsou z   

  dostupných zdrojů informací známy. Vliv poddolování nebyl na stávajícím objektu  

  určeném pro stavbu zaznamenán. 

1.6. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN VÝSTAVBY  

  Termín vydání stavebního povolení 05/2010  

  Předpokládané termíny výstavby:  

  Termín zahájení stavby: 07/2010  

  Termín ukončení stavby: 08/2010 

1.7. ORIENTAČNÍ CENA STAVBY  

  1) Obestavěný prostor  

   Oc = Oz + On + Ost  

   Oc = 76,07 + 2 605,14 + 936,28  

   Oc = 3 617,49 m3 

    Oc…celkový obestavěný prostor [m3]  

    Oz…základy [m3]  

    On…nadzemní část objektu [m3]  

    Ost…střecha [m3]   

  2) Orientační rozpočtové ukazatele stavebního objektu  

   Obor 803-1 - budovy pro bydlení   

                       - svislé nosné konstrukce - zděné z cihel Porotherm  

                       - orientační cena - 4 491,-Kč/m3  

  3) Celková cena objektu   

   3 617,49 . 4 491 = 16 246 150,- Kč                                 

  

  



Bakalářská práce   

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 
7 

 

„B“ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1. POPIS STAVBY  

 2.1.1. ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU STAVEBNÍHO POZEMKU  

  Pozemek byl vybrán z důvodu znalosti prostředí investorem stavby. Pozemek je  

   dobře přístupný automobilem po komunikaci na ulici Bezručova, je vhodně  

   umístěn vzhledem k docházkovým vzdálenostem ke službám občanského vybavení.  

   Vhodný pro stavbu je rovinatý charakter parcely. 

 2.1.2. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ  

  Staveniště je dobře situováno a napojeno na komunikační přístup z přilehlé ulice. Vhodná  

   pro stavbu je rovinatost pozemku, dobré zakládací podmínky a krátký přístup ze stávající  

   komunikace.  

 2.1.3. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ  

  Účelem realizace bytového domu je vytvoření odpovídajícího bydlení pro mladé lidi a  

   páry, které se rozhodli osamostatnit se. Kvalita bydlení by měla odpovídat současnému  

   životnímu standardu. Novostavba objektu je situována v zástavbě převážně obytné a     

  smíšené. Dotčené území se dá rozdělit na tři části, prostor pro stavbu domu, prostor pro   

  stavbu parkoviště a prostor pro stavbu zahradního altánu pro relaxaci. Tyto plochy jsou   

  vzájemně spojeny chodníkem pro pěší. Chodníky, prostor parkoviště a altánu jsou  

   navrženy ze zámkové dlažby, zbytek plochy bude zatravněn. Bylo navrženo dvanáct  

   parkovacích míst ke každé bytové jednotce. V případě nedostatku místa pro parkování  

   mohou nájemníci využívat parkoviště pro panelové sídliště na protější straně ulice.  

   Vlastní dům je navržen jako dvoupodlažní s podkrovím a sedlovou střechou. První  

   podlaží je vyvýšeno oproti terénu o 300 mm. Závětří při vstupu bude provedeno z dřevěné 

   nosné konstrukce s pultovou stříškou opatřenou stejnou krytinou jako na střeše.    

  Zastřešené bude i parkoviště, které je součástí domu, nosná konstrukce taktéž ze dřeva.  

   Stejně tak i zahradní pergola. Fasáda domu je rozdělena na dvě hmoty. Protože jsou  

   v domě vytvořeny dva typy bytů, bylo záměrem je z venku opticky rozdělit, dalším  

   důvodem je oživení fasády. Jedna část je řešena barevným odstínem, a to odstín oranžovo- 

   červený a druhá část je řešena dřevěným palubkovým obkladem v odstínu Zlatý dub.  

   Dalším dominantním prvkem v zadním průčelí je schodiště, které je celé prosklené a   

  vertikálně rozděluje objekt jak podle vnitřního dispozičního uspořádání, tak i venkovní  
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  fasádu. Na jedné straně jsou skladové prostory s fasádou z dřevěného obkladu a na  

   druhé straně byty s barevnou fasádní omítkou. Střecha je tvořena keramickou zámkovou  

   pálenou taškou odstínu tmavě hnědém. Střecha je osazena vikýři a střešními okny.   

  Odvodnění je podstřešním žlabem. Oplechování je provedeno v titanzinku.  

 2.1.4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACIT Ě STAVBY  

  Jedná se o samostatně stojící bytový dům o dvou podlažích a podkroví - 1.NP, 2.NP, 3.NP. 

  V každém podlaží jsou čtyři byty dvou různých velikostí. V 1.NP je byt menší velikosti   

  nahrazen technickou místností. Popis kapacity stavby zahrnuje informace o typu domu,  

   zastavěné ploše stavby, čisté podlahové ploše.  

  Základní údaje o kapacitě stavby:  

  Typ domu: bytový dům s byty menších velikostních kategorií  

  Zastavěná plocha domu: 330,7 m2  

  Čistá podlahová plocha: Byt I - 49,4 m2  

                                 Byt II - 47,0 m2  

 2.1.5. VÝMĚRY MÍSTNOSTÍ   

  Výměry místností Byt I:   

  ZÁDVEŘÍ 3,84 m2  

  KOMORA 2,88 m2  

  KOUPELNA 5,6 m2  

  LOŽNICE 13,50 m2  

  OBÝVAJÍ POKOJ+KUCHYŇ 22,05 m2  

  Výměry místností Byt II:   

  ZÁDVEŘÍ 4,2 m2  

  KOUPELNA 4,6 m2  

  OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYŇ 36,4 m2 

 2.1.6. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ   

  1.NP.: zádveří hlavního vstupu, komunikační chodba, schodiště, 3 bytové jednotky  

    (zádveří, komora, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice),  

     technická místnost, 4 skladové místnosti   

     Max. počet nájemníků: 6   

  2.NP.: komunikační chodba, schodiště, 4 bytové jednotky (zádveří, komora, koupelna,  
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     obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice), 4 skladové místnosti   

     Max. počet nájemníků: 8 

  3.NP.: komunikační chodba, schodiště, 4 bytové jednotky (zádveří, komora, koupelna,  

     obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice), 4 skladové místnosti   

     Max. počet nájemníků: 8 

 2.1.7. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY  

  Na betonových základových pásech a podkladové betonové desce budou provedeny svislé 

  konstrukce. Vnější obvodové zdivo bude realizováno ze systémového zdiva  

   POROTHERM s železobetonovým věncem v zhlaví zdi. Vnitřní dělící stěny budou  

   provedeny z příčkového zdiva v systému POROTHERM. Překlady nad okenními a   

  dveřními otvory budou řešeny systémem překladů POROTHERM nebo jako monolitické  

  ze ŽB. Konstrukce stropu bude provedena z keramických nosníků POT a keramických  

  vložek Miako ze systému POROTHERM. Okna a dveře budou plastové. Zasklení bude  

  pomocí izolačních dvojskel. Součástí vstupních dveří budou zabudované poštovní  

   schránky. Podlaha v obytných místnostech a ložnicích bude plovoucí, laminátová.  

  V zádveří, komoře, koupelně a WC bude položena keramická dlažba. Ta bude také  

  položena v hlavní komunikační chodbě, skladových místností a na schodišti. Vytápění  

   bude realizováno dálkovým teplovodním vytápěním. 

  Zemní práce:   

  Práce budou prováděny strojně, případné dočištění výkopu ručně, ornice bude určena  

  k dalšímu použití.   

  Základové konstrukce:   

  Základové konstrukce budou provedeny jako pásy z prostého betonu C 16/20 do hlouby  

   cca 1,2 m pod úroveň upraveného terénu. Podkladová betonová deska o tl. 150 mm bude  

   z prostého betonu C 16/20 vyztuženého kary sítí. Pod podkladovou deskou bude  

   celoplošně vrstva hutněného struskového násypu o tl. 150 mm. Bylo zjištěno, že se pod  

   objektem nenachází podzemní voda. Viz. Výkres základů. 

  Svislé konstrukce:   

  Nosné obvodové stěny budou provedeny jako jednovrstvé z cihel POROTHERM 44 P+D  

   opatřeny z vnějšího líce dvouvrstvým omítkovým systémem. Soklová část bude z cihel  
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   POROTHERM 30 CB s kontaktním polystyrenem tl. 80 mm a opatřeny z vnějšího líce   

  soklovou Baumitovou omítkou. Zhlaví zdí bude opatřeno ŽB věncem. ŽB věnec bude   

  izolován na výšku extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm. Vnitřní nosné i nenosné příčky  

  budou vyzděny z cihel POROTHERM v tloušťkách dle dokumentace a opatřeny  

   dvouvrstvou vnitřní omítkou s finálním hladkým sádrovým štukem. Část objektu bude  

   obložen dřevěným palubkovým obkladem. Skladby a provedení obkladu dle dokumentace. 

  Vodorovné stropní konstrukce:   

  Stropy ve všech podlažích budou provedeny ze stropních prvků POROTHERM a to  

   z cihelných vložek Miako a keramobetonových stropních POT nosníků. Pod nosnými  

   příčkami budou uloženy snížené tvarovky a položena zesilující výztuž. Uspořádání  

   nosníků a vložek dle dokumentace. Viz. Výkres půdorysu stropu. 

  Schodiště:   

  Schodiště bude provedeno jako monolitické ze ŽB s dobetonovanými stupni, pravotočivé,  

   dvouramenné, schodišťové stupně budou obloženy keramickou dlažbou. 

  Konstrukce krovu:   

  Střecha stavby je vaznicové soustavy se sklonem 34°. Soustavu tvoří pozednice (160/140), 

  krokve (120/180), které jsou od sebe vzdáleny cca 900 mm. Vaznice (180/260) jsou  

   podpírány sloupky (120/120) a ty jsou podpírány nosnými zdmi třetího podlaží. Krokve  

   jsou svázány kleštinami (80/160) a ztužují krov v příčném směru. V podélném směru  

   je krov ztužen pásky (100/120). Viz. Výkres konstrukce krovu. 

  Střecha:   

  Střecha je provedena se spádem 34°. Střešní svody jsou zaústěny do kanalizace. Veškeré  

   oplechování bude provedeno v systému RHEINZINK. Oplechování konstrukcí a dalších  

   nezbytných částí střechy budou provedeny dle standartu výrobce. Jako střešní krytina bude 

   použita pálená střešní krytina Tondach. Viz. Výkres půdorys střechy. 

  Výplně otvorů:   

  Okna a dveře budou plastové. Výplní bude tepelně-izolační dvojsklo. Vstupní dveře do  

   objektu budou plastové s bočním neotvíravým plným dílem, kde budou zabudovány  

   domovní schránky. Vstupní dveře do bytů budou plastové s plným křídlem a  

   bezpečnostním zámkem. Viz. Výpis výplní otvorů. 
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  Podlahy:   

  Na podkladní betonovou desku bude provedena podlaha o skladbě: hydroizolace, tepelná  

   izolace ze stabilizovaného polystyrenu, separační PE fólie, cementový potěr. Pochozí  

   vrstva podlah v obytných místnostech bude plovoucí laminátová podlaha. Ve vnějších  

   komunikačních prostorách a vnitřních prostorách jako koupelna a WC, zádveří a komora   

  bude položena keramická dlažba. Skladby podlah viz. výkres Detail skladby podlah. 

  Omítky:   

  Pro vnitřní omítky na zděné konstrukce bude použita štuková vápenná omítka, dvouvrstvá. 

   Na jádro se nanáší z hrubé vápenné omítky. Štuková vrstva se nanáší v tl. 2 - 5 mm  

   z jemné vápenné malty. Povrch bude vyhlazen ocelovým hladítkem. Venkovní omítky  

   budou povedeny dle technologie POROTHERM a to, omítka POROTHERM TO (tepelně- 

  izolační omítka) tl. 30 mm a omítka POROTHERM UNIVERSAL (ruční omítka) tl. 5 mm. 

  Povrchy stěn v koupelně budou opatřeny keramickým obkladem lepeným vodovzdorným  

   lepidlem a částečně výmalbou. Část zdi za kuchyňskou linkou mezi pracovní deskou a  

   skříňkami bude obložena keramickým obkladem. 

  Truhlá řské výrobky:   

  Jedná se především o vestavěný nábytek, vybavení kuchyně a koupelen, vše atypického  

  provedení z dýhované dřevotřísky v kombinaci s lamino deskami (vnitřní police a dělení).  

  Kuchyňská linka bude vyrobena na zakázku a instalována před položením finální vrstvy  

   podlahy. Veškerý nábytek bude navržen interiérovým designérem. Tato dokumentace  

   návrh nábytku neřeší. 

  Klempířské konstrukce:   

  Veškeré klempířské konstrukce budou z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm viz. Výpis   

  klempířských prvků. 

  Venkovní úpravy:   

  Bude realizováno výškové upravení okolního terénu za účelem osazení občanského domu. 

  Chodníky pro pěší budou řešeny zámkovou dlažbou s oboustrannými obrubníky. Chodník 

   bude spojovat hlavní vstup domu se vstupem na parkoviště a na zahradu. Pěší komunikace 

   budou nasvíceny zahradními osvětlovacími tělesy. Vjezd na parkoviště bude ze stávající  

   komunikace přes chodník, který bude v místě vjezdu snížen a v mírném sklonu, tak aby to 

   neohrožovalo žádným způsoben procházející chodce.  
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2.2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY  

 2.2.1. ÚDAJE O PROVEDENÝCH A NAVRHOVANÝCH PRŮZKUMECH,  

 GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY STAVEBNÍHO P OZEMKU

  Základové poměry pozemku určeného k realizaci občanské stavby jsou dobře známy.  

   V případě potřeby a nejasností bude před začátkem stavebních prací provedeno několik  

  geologických sond pro určení dodatečné únosnosti podloží. 

 2.2.2. ÚDAJE O OCHRANNÝCH PÁSMECH A HRANICÍCH CHRÁ NĚNÝCH 

 ÚZEMÍ DOT ČENÝCH VÝSTAVBOU SE ZVLÁŠTNÍM Z ŘETELEM NA STAVBY, 

 KTERÉ JSOU KULTURNÍMI PAMÁTKAMI NEBO NEJSOU KULTUR NÍMI 

 PAMÁTKAMI, ALE JSOU V PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍCH NEBO  

 PAMÁTKOVÝCH ZÓNÁCH A S UVEDENÍM ZP ŮSOBU JEJICH OCHRANY  

  Stavba není dotčena uvedeným výčtem možné ochrany objektu. 

 2.2.3. UVEDENÍ POŽADAVKŮ NA ASANACE, BOURACÍ PRÁCE A KÁCENÍ  

 POROSTŮ   

  Nejsou známy žádné požadavky. 

2.2.4. ÚDAJE O SOUVISEJÍCÍCH STAVBÁCH, BILANCÍ ZEMN ÍCH PRACÍ A 

Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH POŽADAVCÍCH NA P ŘÍSUN NEBO   POŽADAVKY 

NA VENKOVNÍ ÚPRAVY   

 Stavba občanského domu bude řešena jako samostatná, individuální stavba bez vazby na  

 další jiné stavby. Orientační bilance zemních prací vykazuje množství vytěžené zeminy cca

  450 m3. Vytěžená zemina bude odvezena na určené místo a využita realizaci hřiště v jiné  

  části města. Na území, které bude zatravněné se uvažuje s návozem kvalitní zeminy. 

2.3. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘENÍ  

  Stavba svým charakterem neovlivní negativně životní prostředí. Odpady vzniklé  

   provozováním budou odstraňovány v rámci technických služeb. Odpad bude rozdělen do  

   kontejnerů podle materiálu. Odvoz odpadků specializovanou firmou bude probíhat vždy  

   každý týden. Vlastním provozem objekt neprodukuje žádné škodlivé látky. Odvod  

   splaškových vod bude zaústěn do stávající kanalizace napojené na čistírnu odpadních vod. 
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2.4. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STYVBY A OCHRA NA OKOLÍ P ŘED 

  NEGATIVNÍMI Ú ČINKY PROVÁD ĚNÍ STAVBY  

  Stavba svým charakterem neovlivní negativně okolní životní prostředí. Provádění stavby  

   obvyklými tradičními technologiemi odbornou firmou nepřesáhne míru zhoršení životního 

  prostření při obdobné činnosti. Dopad stavební činnosti bude minimalizován zákazem  

   prací v noci a ve dnech pracovního volna. 

2.5. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ  

  Stavba není řešena jako bezbariérová. V případě užívaní domu osobami s omezenou  

   schopností pohybu a orientace, by bylo možné přizpůsobit bezbariérovému užívání pouze  

   bytové jednotky v 1.NP.  A to z toho důvodu, že v objektu není zřízen výtah. Stavební  

   úpravy by byly nutné zejména v hygienickém zázemí a použití bezprahových dveří. Mimo 

   jiné bylo u hlavního vstupu zřízena rampa ve sklonu 1:8 - 12,5% dle normy ČSN 73 4130  

   Schodiště a rampy a dále podle vyhlášky č. 369/2001 Sb. Příloha č.1 O obecných  

   technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností  

   pohybu a orientace. 

2.6. ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI HLUKU  

  Z akustického hlediska jsou nejproblematičtější zemní práce a terénní úpravy, kdy je třeba 

   nasadit těžké stavební stroje - bagry a nakladače, určitou hlukovou zátěž představuje i   

  odvoz přebytečné zeminy ze staveniště nákladními automobily. Vhodným vedením prací a 

   nasazením mechanismů s co nejnižšími akustickými výkony lze hluk z této činnosti  

   významně ovlivnit. Vlastní výstavba není pro většinu doby významnější hlukovou zátěží   

  pro okolí staveniště. Veškeré stavební práce budou prováděny pouze v denní době od 7:00 

   do 19:00 hod. 

2.7. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY  

  Z hlediska požární ochrany je přístup k objektu z jedné strany omezený. Vnitřní  

   komunikace budou splňovat požadavky požární ochrany na únikové cesty. V blízkosti  

   objektu se nachází stávající požární hydranty. 

2.8. BEZPEČNOST PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ  

  Pro eliminaci vzniku možných havarijních situacích je nutno dodržet bezpečnostní opatření 

  vyplývající z příslušných právních předpisů a norem. Veškeré navržené stavební objekty a 
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   technologická zařízení budou navrženy a provedeny v souladu s technologickými předpisy 

   výrobců a opatřeny certifikačními listy o bezpečnosti provozu instalovaných zařízení. 

2.9.  NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI Ú ČINKY  

   VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ   

  2.9.1. POVODNĚ   

   Stavba občanského domu se nenachází v záplavovém území, proto nejsou nutné  

   zvláštní opatření proti povodním.  

  2.9.2. SESUVY PŮDY   

   Vzhledem k umístění stavby na rovinatém terénu není třeba předpokládat jakékoliv   

   sesuvy půdy.   

  2.9.3. PODDOLOVÁNÍ   

   Dle sond a podkladových materiálů inženýrsko-geologického průzkumu není dané  

   území dotčeno důlní činností. Poddolování tudíž nelze předpokládat.  

  2.9.4. SEIZMICITA   

   Daná oblast nepředstavuje pro daný charakter stavby zvýšené seizmické ohrožení.  

  2.9.5. RADON   

   Provedený radonový průzkum stanovuje pro pozemek č. 199 nízký radonový index.  

   Proto budou provedena běžná opatření odpovídající ochraně staveb před účinky  

   nízkého radonového rizika.  

3.0. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI   

  Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu s předpisy vyhlášky   

  č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení a předpisy s nimi 

   související. 
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„C“ PROSTŘEDÍ STAVEB 

3.1. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY  

 3.1.1. OBECNÉ INFORMACE O ENERGETICKÉM ŠTÍTKU OBÁL KY BUDOVY  

  Energetický štítek se provádí dle normy ČSN 73 0540-2 (duben 2007) Tepelná ochrana  

   budov - Požadavky. Jedná se o relativně jednoduché vyhodnocení kvality konstrukcí  

   budovy. Štítek bývá vyžadován jako jedna z příloh žádostí pro získání dotace na realizaci  

   úsporných energetických opatření. Vztahuje se ke splnění požadovaných hodnot  

   porovnávacích ukazatelů tepelně technických vlastností budovy a jejich konstrukcí,  

   podmiňujících plnění požadavků na tepelnou ochranu a nízkou energetickou náročnost  

   budovy. Hodnotícím parametrem je průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  

   Uem. Grafický štítek je doplněn protokolem k energetickému štítku, kde jsou specifikovány 

   další podstatné údaje.   

   Štítek hodnotí pouze kvalitu tepelně technických parametrů jednotlivých  

   obvodových konstrukcí budovy (stěny, střecha, okna, dveře, podlaha apod.). Základním  

   hodnotícím parametrem je průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem (ve  

   W/m2K), který je pak srovnáván s požadovanou doporučenou hodnotou tohoto součinitele 

   (podle normy ČSN 73 0540). Projektovaný nebo rekonstruovaný objekt musí spadat  

   nejhůře do třídy C.   

   Štítek obsahuje doporučení v oblasti zlepšení tepelně technických parametrů obálky  

   budovy - názorně lze srovnat stávající stav konstrukcí budovy s navrhovanou variantou.  

   Dále obsahuje identifikační údaje budovy a vlastníka, geometrické charakteristiky budovy, 

   kvalitativní a kvantitativní vyčíslení konstrukčních prvků obálky budovy, výpočet měrné  

   ztráty prostupem tepla a normové vyhodnocení zatříděním. 

 3.1.2. ENERGETICKÁ ŠTÍTEK NAVRHOVANÉ OB ČANSKÉ STAVBY  

  Bylo provedeno vyhodnocení tepelně technických parametrů konstrukce budovy. Nejprve  

  se spočítal celkový objem budovy a celková plocha ochlazovaných konstrukcí (plocha   

  vnější stěny, střechy, stropu pod nevytápěnou půdou, podlahy přilehlé k zemině, oken,  

   dveří, střešních oken). Stanovila se charakteristika budovy. Po té se vypočítala měrná  

   ztráta konstrukce prostupem tepla. Průměrný součinitel prostupu tepla se spočítal jako  

   podíl měrných ztrát prostupem tepla a celkové plochy ochlazovaných konstrukcí. Na  

   základě výpočtu bylo zjištěno, že požadavek na prostup tepla obálkou budovy byl splněn a 

   budova byla zařazena do klasifikační třídy B, což znamená ÚSPORNÁ. 
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3.2. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  

 3.2.1. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE  

           SCHÉMA:   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LEGENDA MATERIÁLU:   

   1: POROTHERM UNIVERSAL (ruční omítka) 10mm  

   2: ZDIVO POROTHERM 44 P+D 440mm  

   3: POROTHERM TO (tepelně-izolační omítka) 30mm  

   4: POROTHERM UNIVERSAL (ruční omítka) 5mm  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová zeď 
 
 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  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu obyč  0,440       0,174  7,0 
   3  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,919 
  

  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 sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,34 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření 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: 10,560 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 P+D na maltu obyč). 
  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 = 0,0182 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,8516 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 3.2.2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ PODLAHY NA TERÉNU  

           SCHÉMA:   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   LEGENDA MATERIÁLU:   

   1: PODLAHOVÁ KRYTINA 8-20mm  

   2: LEPIDLO 2mm   

   3: CEMENTOVÝ POTĚR 60mm  

   4: SEPARAČNÍ VRSTVA - FOLIE PE 1mm  

   5: EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN - URSA XPS HR-L 80mm  

   6: ASFALTOVÝ PÁS + PENETRAČNÍ NÁTĚR - BITAGIT S 4mm  

   7: PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ 150mm  

   8: HUTNĚNÝ STRUSKOVÝ NÁSYP 200mm 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Potěr cementový  0,060       1,160  19,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Ursa XPS HR-L  0,080       0,031  100,0 
   4  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   5  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
 
 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 =   0,918 
  

  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 sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,34 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,120 kg/m2,rok 
  (materiál: Ursa XPS HR-L). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,120 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0742 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0823 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 3.2.3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  

          SCHÉMA:   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   LEGENDA MATERIÁLU:        

    1: SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - TONDACH    

    2: STŘEŠNÍ LATĚ 30/50mm       

    3: KONTRLATĚ 30/50mm       

    4: POJISTNÁ HYDROIZOLACE (DIF. FOLIE) - URSA SECO 4000  

    5: TEP. IZOLACE MEZI KROKVEMI - ROCKWOOL AIRROCK ND 180mm

    6: TEP. IZOLACE POD KROKVEMI - ROCKWOOL AIRROCK ND 40mm 

    7: PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ROCKWOOL ROCKFOL-PE   

    8: LAŤOVÁNÍ (VZDUCHOVÁ MEZERA 30mm)    

    9: SDK PROTIPOŽÁRNÍ DESKA 12,5 mm 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť 
 
 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  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Rockwool Rockfol - PE  0,0002       0,210  50000,0 
   3  Rockwool Airrock ND  0,040       0,039  3,55 
   4  Rockwool Airrock ND  0,180       0,039  3,55 
   5  Ursa SECO 4000  0,0005       0,350  40,0 
 
 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 =   0,956 
  

  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 sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 

 

 

 



Bakalářská práce   

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 
25 

 

3.3. ZÁVĚR  

Bylo provedeno posouzení tepelně technických vlastností u obvodové zdi, podlahy na terénu a 

střešního pláště. Výsledky byly posuzovány podle kritérií ČSN 73 0540-2, kde se řeší 

požadavek na součinitel prostupu tepla, požadavky na šíření vlhkosti konstukcí a teplotní 

faktor. Posuzované konstrukce tyto požadavky splňují.  
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„D“ SPOLEHLIVOST A BEZPE ČNOST STAVEB  

4.1. CÍL PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO VÝPOČTU 

 Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti části krokve namáhané ohybem (viz obr. [1]) ze 

 dřeva dle mezního stavu únosnosti. 

4.2. DŮVOD POSUDKU KROKVE  

 Střední pole krokve přesahuje maximální délku, která je daná normou (max. délka = 4,5m).

 Z tohoto důvodu bude tato část krokve posouzena dle I. MS. 

 

Obr. [1] Schéma ohýbaného nosníku  

4.3. PODKLADY PRO VÝPOČET  

Mezní stav únosnosti: 

Posudek dle mezního stavu únosnosti je proveden s uvážením kriteria spolehlivosti dle: 
    

������ � 1,0 

 

kde ��� je návrhová hodnota ohybového momentu a ��� je návrhová únosnost v ohybu. 

Návrhová únosnost v ohybu lze s uvažováním pružného chování materiálu vyjádřit jako: 

��� 	 
�. �,�   ����� 
kde 
� představuje modul průřezu ve svislé zatěžovací rovině a �,�  návrhovou pevnost 
použitého dřeva. 

 
� 	 �
� ���   ����      b … šířka průřezu [m] 

       h … výška průřezu [m] 
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 �,� 	 ����.� ,!
"#    ��$%�  kmod … třída trvání zatížení [-] 

      fm,k … charakteristická pevnost dřeva[MPa] 

                   γM … součinitel vlastnosti materiálu [-] 

Návrhovou hodnotu ohybového momentu ��� stanovíme jako maximální ohybový moment 
ve středním poli krokve. Pro výpočet maximální hodnoty ohybového momentu použijeme 
„Zjednodušenou deformační metodu“. 

Hodnota maximálního ohyb. momentu je určena rovnicí: ��&' 	 �() * +(). ,� - .�. '//
�  

(postup výpočtu ��&' viz příloha č. 1) 

 

Popis funkce spolehlivosti: 

Mezní stav únosnosti: 

Funkce spolehlivosti (bezpečnosti) dle mezního stavu únosnosti je vyjádřena: 

RF=R-S 

kde R představuje odolnost konstrukce, vyjádřenou únosností za ohybu ���, a S účinek 
zatížení, který je vyjádřen návrhovou hodnotou ohybového momentu ve středním poli krokve ���. 

 

Tabulka variabilních prom ěnných: 

Do výpočtu vstupuje celkem 5 variabilních veličin dle tab. [1] 

 Tab. [1]: Popis variabilních proměnných, vstupujících do výpočtu 

 

Název 
Typ proměnné Histogram Minimum Maximum 

Počet 
proměnné tříd 

Pevnost dřeva Parametrické 
ParRoz_LogNormal_2P.dis 13,3107 23,9893 500 v ohybu fm,d lognormální 

(RD S10) rozdělení 
Křivka trvání Neparametrické 

dead1.dis 8,18355E-01 9,99645E-01 256 stálého zatížení diskrétní 
DL rozdělení 

Křivka trvání Neparametrické 

long1.dis 1,95313E-03 9,98047E-01 256 
dlouhodobého diskrétní 

náhodilého rozdělení 
zatížení LL  
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Grafy variabilních prom ěnných (snímky použity z programu ProbCalc): 

 

Obr. [2] Graf histogramu křivky trvání stálého zatížení DL 

 

Křivka trvání Neparametrické 

snow1.dis 1,95313E-03 9,98047E-01 256 
krátkodobého diskrétní 

zatížení sněhem rozdělení 
SNOW  

Křivka trvání Neparametrické 

wind1.dis -9,96094E-01 9,96094E-01 256 
krátkodobého diskrétní 

zatížení sněhem rozdělení 
WIND  
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Obr. [3] Graf histogramu křivky trvání dlouhodobého náhodilého zatížení LL 

 

 

Obr. [4] Graf histogramu křivky trvání krátkodobého zatížení sněhem SNOW 
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Obr. [5] Graf histogramu křivky trvání krátkodobého zatížení větrem WIND 

 

 

 

Obr. [6] Graf histogramu pevnosti dřeva v ohybu fm,d [MPa] 
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4.4. VÝPOČET PRAVDĚPODOBNOSTI POMOCÍ PROGRAMU ANTHILL 

Pravděpodobnostní výpočet byl proveden programem AntHill, pracující metodou SBRA.      

Při 1 milionu  simulačních kroků byly u posudků dle mezního stavu únosnosti získány 

pravděpodobnosti poruchy Pf = 1,7.10-5  (Obr. [8]). Hodnota odpovídá spolehlivě navrženému 

nosnému prvku namáhaného na ohyb dle mezního stavu únosnosti. Podle mezního stavu 

únosnosti prvek vyhoví na obvyklou úroveň spolehlivosti. Na obr. [9] je pak zobrazen 

prostorový graf funkce spolehlivosti RF i s přímkou, která odděluje bezpečnou a poruchovou 

oblast. 

Závěr: 

 Pf = 1,7.10-5  < Pd = 7,0.10-5  => vyhovuje na obvyklou úroveň spolehlivosti 

 

Obr. [7] Pracovní plocha programu AntHill s otevřeným projektem Krovu 
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Obr. [8] Pracovní plocha program AntHill se zobrazeným histogamem funkce 

spolehlivosti RF [kN]. Pravděpodobnost poruchy Pf = 1,7.10-5  je menší než návrhová 

pravděpodobnost Pd = 7,0.10-5 a nosný prvek vyhoví na obvyklou úroveň spolehlivosti dle 

mezního stavu únosnosti. 
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Obr. [9] Pracovní plocha program AntHill s plošným zobrazením histogramu funkce 

spolehlivosti RF [kN]. Svislou osu grafu tvoří odolnost konstrukce (MRd), vodorovnou osu 

grafu tvoří účinek zatížení (MEd). Červená čára na obrazovce odděluje bezpečnou a 

poruchovou oblast funkce. 

4.5. PŘÍLOHA Č. 1 - ANALÝZA KONSTRUKCE A VÝPO ČET MAX. MOMENTU
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0 	 .�. 12 

�3 	 0. 122  

POSTUP VÝPOČTU: 

TUHOST PRUTU: 

I=moment setrvačnosti (konstantní průřez) 

c=libovolná konstanta 5 	 �6,�76
8  

 

�� 	 9
1� . 5 	 9

2,92 . 19,689
9 	 6,743 

�� 	 9
1� . 5 	 9

5,07 . 19,689
9 	 3,884 

�� 	 9
1� . 5 	 9

1,33 . 19,689
9 	 14,804 
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PRIMÁRNÍ MOMENTY: 

�(&AAAAA 	 .�. %�. B21�� - %�C
81��

* .�. ��. B1� * %C�
81��

- �32  

�()AAAAA 	 - 1
12 . .�. 1��  

�)(AAAAA 	 1
12 . .�. 1��  

�)�AAAAA 	 - 1
8 . .�. 1��  

SEKUNDÁRNÍ MOMENTY: 

�(&D 	 3
2 . ��. E( 

�()D 	 ��. B2. E( * E)C 

�)(D 	 ��. B2. E) * E(C 

�)�D 	 3
2 ��. E) 

STYČNÍKOVÁ ROVNICE: 

F �( 	 0: �(& * �() 	 0 

F �) 	 0: �)( * �)� 	 0 

�(&AAAAA * �()AAAAA * �(&D * �()D 	 0 

�)(AAAAA * �)�AAAAA * �)(D * �)�D 	 0 

�(&D * �()D 	 -�(&AAAAA - �()AAAAA 

�)(D * �)�D 	 -�)(AAAAA - �)�AAAAA 

 

1,5��. E( * 2��. E( * ��. E)

	 - H.�. %�. B21�� - %�C
81��

* .�. ��. B1� * %C�
81��

- �32 I - J- 1
12 . .�. 1�� K 

2��. E) * ��. E( * 1,5��. E) 	 - 1
12 . .�. 1�� - J- 1

8 . .�. 1�� K 
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L 	 .�. %�. B21�� - %�C
81��

 

M 	 .�. ��. B1� * %C�
81��

 

N 	 �32 	 .�. 12�4  

O 	 1
12 . .�. 1��  

P 	 1
8 . .�. 1��  

 

10,114. E( * 7,768. E( * 3,884. E) 	 B-L - M * N * OCQRRRRRSRRRRRT�
 

7,768. E) * 3,884. E( * 22,206. E) 	 B-O * PCQRRSRRT�
  

 

17,882. E( * 3,884E) 	 1                                              /3.884 

3,884E( * 29,974E) 	 2                                                /-17,882  

 

69,454E( * 7,768E) 	 3,884. 1  

-69,454E( - 535,995E) 	 -17,882. 2  

 

 

 -528,227. E) 	 3,884. 1 - 17,882. 2  

       E) 	 V3,884. 1 - 17,882. 2 W. B- �
X�7,��YC 

 

       69,454E( 	 3,884. 1 - 7,768. E) 

       E( 	 V3.884. 1 - 7,768. E)W. B �
�6,ZXZC 
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KONCOVÉ MOMENTY: 

�(& 	 �(& * �(&D  

�() 	 �() * �()D  

�)( 	 �)( * �)(D  

�)� 	 �)� * �)�D  

POSOUVAJÍCÍ SÍLY: 

  

+() 	 [�2 - B�() * �)�C
1�  

,� 	 +().�  

��&' 	 �() * +(). ,� - .�. ,��2  

 

4.6. PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPOČET ZATÍŽENÍ 

STÁLÉ 1             

Popis zatížení Výpočet zatížení 
qk 
[kN/m] γF 

qd 
[kN/m] 

tašky Tondach 
0,5.1m 0,5 

1,35 

0,675 
γ=50 kg/m2 
střešní latě 

0,05.1m 0,05 0,0675 
γ=5 kg/m2 
vlastní tíha krokve 

5.0,12.0,18 0,108 0,1458 
120/180  ρ=500 kg/m3 
tep. Izolace tl. 180mm 

0,18.0,75.1m 0,135 0,182 
ρ=75 kg/m3 
bednění tl. 20mm 

5.0,02.1m 0,1 0,135 
ρ=500 kg/m3 
CELKEM        0,893   1,205 
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STÁLÉ 2             

Popis zatížení Výpočet zatížení 
qk 
[kN/m] γF 

qd 
[kN/m] 

tašky Tondach 
0,5.1m 0,5 

1,35 

0,675 
γ=50 kg/m2 
střešní latě 

0,05.1m 0,05 0,0675 
γ=5 kg/m2 
vlastní tíha krokve 

5.0,12.0,18 0,108 0,1458 
120/180  ρ=500 kg/m3 
tep. Izolace tl. 180mm 

0,18.0,75.1m 0,135 0,182 
ρ=75 kg/m3 
tep. Izolace tl. 40mm 

0,04.0,75.1m 0,03 0,0405 
ρ=75 kg/m3 
SDK desky tl. 
12,5mm 0,24.1m 0,24 0,324 
γ=24 kg/m2 
omítka tl. 20mm 

0,02.18.1m 0,36 0,486 
ρ=1800 kg/m3 
CELKEM        1,43   1,93 
 

STÁLÉ 3             

Popis zatížení Výpočet zatížení 
qk 
[kN/m] γF 

qd 
[kN/m] 

tašky Tondach 
0,5.1m 0,5 

1,35 

0,675 
γ=50 kg/m2 
střešní latě 

0,05.1m 0,05 0,0675 
γ=5 kg/m2 
vlastní tíha krokve 

5.0,12.0,18 0,108 0,1458 
120/180  ρ=500 kg/m3 

CELKEM        0,658   0,888 

UŽITNÉ ZATÍŽENÍ:  qd=1,125 kN/m 
SNÍH:  qd=0,69 kN/m 
VÍTR:   qd=0,42 kN/m 
 

q1=(STÁLÉ 1*DL+UŽITNÉ*LL+SNÍH*SNOW+VÍTR*WIND) 

q2=(STÁLÉ 2*DL+UŽITNÉ*LL+SNÍH*SNOW+VÍTR*WIND) 

q3=(STÁLÉ 3*DL+UŽITNÉ*LL+SNÍH*SNOW+VÍTR*WIND) 
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4.7. VYTVOŘENÍ ROVNICE PRO VÝPOČET SPOLEHLIVOSTI V PROGRAMU 

ANTHILL: 

RF=R-S 

R=fyd*6.48*0.1 

S=Mbc+Rbc*v2-(q3*v2^2/2) 

v2=Rbc/q3 

Rbc=(-Mbc+q3*L2*L2/2-Mcb)/L2 

Mbc=primMbc+sekMbc 

primMbc=-1/12*q3*L2^2 

sekMbc=k2*(2*FIb+FIc) 

Mcb=primMcb+sekMcb 

primMcb=1/12*q3*L2^2 

sekMcb=k2*(2*FIc+FIb) 

FIb=(3.884*(-A-B+C+D)-7.768*FIc)*(1/69.454) 

FIc=(3.884*(-A-B+C+D)-17.882*(-D+E))*(-1/528.227) 

A=(q2*x^2*(2*L1^2-x^2))/(8*L1^2) 

B=(q3*y^2*(L1+x)^2)/(8*L1^2) 

C=(q1*L0^2)/2 

D=(q3*L2^2)/12 

E=(q3*L3^2)/8 

q1=(1.205*DL+1.125*LL+0.69*SNOW+0.42*WIND) 

q2=(1.93*DL+1.125*LL+0.69*SNOW+0.42*WIND) 

q3=(0.888*DL+1.125*LL+0.69*SNOW+0.42*WIND) 

 

4.8. ZÁVĚR 

Pravděpodobnostní výpočet byl proveden programem AntHill. Při 1 milionu  simulačních 

kroků byly u posudků dle mezního stavu únosnosti získány pravděpodobnosti poruchy Pf = 

1,7.10-5 . Hodnota odpovídá spolehlivě navrženému nosnému prvku namáhaného na ohyb dle 

mezního stavu únosnosti takže prvek vyhoví na obvyklou úroveň spolehlivosti. 
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„E“ P ŘÍLOHY - STAVEBNÍ ČÁST     

TECHNICKÝ  LIST - BODOVÉ KOTVENÍ FUNKČNÍ KONSTRUKCE ZE SKLA A 

                            KOVÁNÍ 

 



Bakalářská práce   

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 
41 

 

 

 



Bakalářská práce   

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 
42 

 

            

   

            

   



Bakalářská práce   

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 
43 

 

 

            

   

 



Bakalářská práce   

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 
44 

 

 

            

    

 



Bakalářská práce   

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 
45 

 

 

 

 



Bakalářská práce   

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 
46 

 

 

 

 



Bakalářská práce   

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 
47 

 

             



Bakalářská práce   

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 
48 

 

„F“ GRAFICKÉ P ŘÍLOHY 

SEZNAM VÝKRESŮ: 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

 

 

 

 

 

ČÍSLO 
VÝKRESU 

NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

01 SITUACE 1:250 A1 
02 PŮDORYS 1.NP 1:50 A1 
03 PŮDORYS 2.NP 1:50 A1 
04 PŮDORYS 3.NP 1:50 A1 
05 ŘEZ A-A’ 1:50 A1 
06 ŘEZ B-B’ 1:50 A1 
07 ŘEZ C-C’ 1:50 A1 
08 POHLED P1 PŘEDNÍ PRŮČELÍ 1:100 A3 
09 POHLED P2 LEVÉ PRŮČELÍ 1:100 A3 
10 POHLED P3 ZADNÍ PRŮČELÍ 1:100 A3 
11 POHLED P2 PRAVÉ PRŮČELÍ 1:100 A3 
12 PŮDORYS ZÁKLADŮ 1:50 A1 
13 PŮDORYS STROPU 1.NP 1:50 A1 
14 KONSTRUKCE KROVU 1:50 A1 
15 PŮDORYS STŘECHY 1:50 A1 
16 DETAIL SKLADBY PODLAH 1:10 A1 
17 KONSTRUKČNÍ DETAILY 1:10 A1 

ČÍSLO 
VÝKRESU 

NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

18 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ  A4 
19 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ  A4 
20 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ  A4 
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„G“ POUŽITÁ LITERATURA  

 5.1. KNÍŽNÍ PUBLIKACE 

        Neufert E.: Navrhování konstrukcí, Consulinvest, Praha 1995   

      Doseděl, A. a kolektiv: Čítanka výkresů ve stavebnictví, Sobotáles, Praha 2004

      Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I., VUT v Brně, 1993   

        Matoušková, D.: Pozemní stavitelství II., VUT v Brně, 1995   

      Jelínek, F.: Konstrukce pozemních staveb, ČVUT v Praze, 1985   

 5.2. NORMY A VZHLÁŠKY         

      ČSN 73 4301: Obytné budovy, 2004      

      ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části, 2004

      ČSN 73 0540: Tepelná ochrana budov,2005        

      Vyhláška č. 137/1998: O obecných technických požadavcích na výstavbu 

      Vyhláška č. 369/2001: O obecných technických požadavcích zabezpečujících  

    užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 5.3. TECHNICKÉ LISTY 

      Technické listy a prospekty od:       

   POROTHERM        

   ROCKWOOL         

   TONDACH         

   BAUMIT         

   LITE - MONO        

   COPILIT 

 5.4. SOFTWARE  

  Microsoft Office Word 2007       

  Microsoft Office Excel 2007       

  AutoCAD 2008         

  Teplo 2009          

  AntHill                

         



Bakalářská práce   

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

 
50 

 

Poděkování 

 Tímto bych chtěla poděkovat mému vedoucímu bakalářské práce, paní Ing. arch. Pavle 

Herzanové, CSc., za odbornou pomoc v oblasti architektonické. Poděkování dále patří také 

Ing. Haně Ševčíkové, Ph.D., za odbornou pomoc při konzultacích v oblasti pozemního 

stavitelstí a dalším externím pracovníkům, kteří mi pomáhali při tvorbě této bakalářské práce.

            


