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1.  Úvod 

 

 Náplní bakalářské práce bylo vypracování architektonické studie a dokumentace pro 

provádění stavby vzdělávacího centra v Ostravě-Porubě. 

Navržený objekt respektuje veškeré podmínky regulativ územního rozvoje města Ostravy, 

nenarušuje svým vzhledem okolní prostředí a zároveň splňuje kritéria pro stavebně technické 

řešení. 

 V architektonické studii je objekt řešen jako celek, ale v každém patře je rozdělen do 

několika funkčních zón - učeben, prostor pro vyučující, oddechovou část, samovzdělávací 

část a sociální zařízení. Ve studii jsou vyřešeny vnitřní prostory a návaznosti mezi nimi. 

 V technické části bakalářské práce je řešena dokumentace pro provádění staveb pro 

vzdělávací centrum města Ostravy-Poruby. Tato dokumentace neobsahuje všechny výkresy 

podlaží k vzhledem k rozsáhlosti projektu.  

 Součástí práce je i tepelně technický posudek střešní skladby, obvodového zdiva a 

podlahy nad terénem a také posudek spolehlivosti únosnosti nadokenního překladu. 

 Projekt je vyřešen podle bezbariérových požadavků, vytváří příjemné prostředí svým 

uživatelům s ohledem na současné požadavky ve výstavbě. 

 Bakalářská práce obsahuje textovou část, výkresové dokumentace a příloh. Textová 

část obsahuje šest hlavních kapitol - průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, stavební 

fyziku, spolehlivost stavby, dokladovou část a zásady organizace výstavby. Výkresová část 

obsahuje architektonickou studii, dokumentaci pro provádění stavby, fotodokumentaci a 

vizualizace. V přílohách jsou obsaženy podklady o produktech a výrobních technologiích 

firem, které posloužily k vypracování této bakalářské práce.  

 V průvodní zprávě jsou informace o objektu z hlediska architektonického a 

provozního využití. V technické zprávě se řeší konstrukční část objektu. Ve stavební fyzice se 

řeší tepelná ochrana konstrukcí. K prostorové představě navrhovaného objektu jsou doloženy 

vizualizace a přílohy. 

Výkresová dokumentace obsahuje stavebně technické, architektonické a konstrukční 

řešení navrhovaného objektu. Vše je uvedeno v seznamu výkresové dokumentace. 
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2. Teoretické východisko 

 

 Východiskem pro návrh tohoto objektu vzhledem k jeho architektonickému a stavebně 

technickému řešení byly, jak historické tak současné poměry města Ostravy-Poruby. Dalším 

důležitým faktorem byla lokace parcely a poměry na samotné pracovišti. Vzhledem využití 

objektu jako vzdělávací centrum se vycházelo z vyhlášky. 

 

2.1. Charakteristika části města Ostravy-Poruby 

 

 Poruba je někdejší obec, která byla roku 1957 připojená k Ostravě. Nachází se v 

Moravskoslezkém kraji. Od 24. listopadu 1990 se stala jednou z městských obvodů 

statutárního města Ostravy. Nachází se na západě města, v jeho slezské části a je jednou z 

nejlidnatějších ostravských obvodů. Ostrava-Poruba se rozkládá v nadmořské výšce přibližně 

236 m n. m. Území městské části se skládá z katastrálních území Poruba a Poruba-Sever. 

 Nejstarší částí obvodu je tzv. stará Poruba, původní obec, jejíž historie sahá až do 

středověku. Většina z 75 000 obyvatelstva však žije v sídlištní zástavbě. Ta byla vybudována 

počátkem 50. let 20. století. Na území obvodu nejsou větší průmyslové závody, obyvatelé 

většinou pracují v jiných částech města Ostravy. V okolí navrhovaného objektu se nachází 

sídlištní zástavba. Před několika lety nedaleko parcely navrhovaného objektu byl vybudován 

obchodní dům Interspar a nově zřízené bytové domy. Poruba poskytuje svým obyvatelům 

mnoho kulturního a sportovního vyžití.  

 

2.2.  Historie části města Ostravy-Poruby 

 

 Dnešní moderní městský obvod Poruba má dlouholetou historii. Samotný název 

Poruba souvisí s kácením - rubáním stromů a vznikem porubů. První zmínka o Porubě se váže 

k roku 1393, kdy se v historických materiálech uvádí Stach z Poruby jako man olomouckého 

biskupství.  

 Z hlediska dějin architektury je Poruba cenná především jako ukázka ojedinělého 

urbanistického a architektonického řešení nově budovaného sídelního celku. Z prvního a 

druhého obvodu je asi nejzajímavější zástavba, která pochází z 50. let minulého století a je 

projevem tzv. socialistického realismu v architektuře. Hlavní dominantou Poruby je Hlavní 

třída, která tvoří monumentální a široký bulvár s lipovou alejí a domy připomínající paláce. 
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Většinu domů zdobí historizující architektonické doplňky, jakými jsou např. římsy, sloupy s 

ionskými hlavicemi, sgrafitová výzdoba, bosování, balustrády apod.  

 V Porubě se nachází škola z roku 1650, kterou až do konce minulého století 

navštěvovaly děti i ze sousedních obcí. Dnes je Poruba sídlem řady škol i jiných významných 

institucí a vědeckých úsavů. Na pěti fakultách Vysoké školy báňské - Technické university 

studuje až šest tisíc posluchačů ročně.  

 Vedle bydlení a vzdělání nabízí Poruba svým obyvatelům rovněž řadu možností 

kulturního a sportovního vyžití. Najdete zde atletický stadion, krytý plavecký bazén, zimní 

stadion, tenisové kurty a řadu menších sportovišť. Okolí Poruby nabízí možnosti vycházek a 

cyklistických výletů do lesoparku a okolních lesů v chráněné oblasti Poodří. Příměstské 

rekreaci slouží rovněž koupaliště, které je rozlohou 4,5 ha vodní plochy největším svého 

druhu v celé České republice a pojme až osmnáct tisíc návtěvníků. Neocenitelným bohatstvím 

je také městská zeleň a sadové úpravy ulic a náměstí. Poruba splňuje představy mnoha 

obyvatel o příjemném bydlení.[1] 

 

2.3. Širší vztahy 

 

 Pozemek určený k zástavbě se nachází na rovné ploše v zastavěné části Poruba v 

blízkosti křižovatky silničních komunikací Opavská a Martinovská. Pozemek se nachází na na 

parcel s č. 1503/1 ve vlastnickém právu statutárního města Ostravy. tato parcela sousedí s 

parcelami č. 1503/28, 1503/59, 1503/48. Na parcele 1503/48 se nachází benzinová stanice, u 

které bylo respektováno ochranné pásmo.  

 Také se v blízkosti stavební parcely nenachází žádné významné historické objekty, u 

kterých by se musela respektovat památečnost. 

 Z hlediska dopravní obslužnosti probíhá kolem parcely silniční komunikace II. třídy 

číslo 469. Tato komunikace tvoří hlavní tepnu mezi Ostravou městem a části Poruba.  

Dopravní obslužnost je zajištěna z druhé strany pozemku. Pro pěší je zde tramvajová zastávka 

Telekomunikační škola, která je vzdálena přibližně 50 metrů. 
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2.4. Školská zařízení 

 Mapa zobrazuje školy a školská zařízení podle druhu v Ostravě-Porubě.  

 
Obrázek 1: Zobrazení školských zařízení podle druhu v Ostravě-Porubě 

 

Legenda: 

 ...... Nově navržený objekt vzdělávacího centra 

 ...... Mateřská škola 

 ...... Základní škola 

 ...... Vysoká škola 

 ...... Základní umělecká škola 

 ...... Jazyková škola 

 ...... Střední školy 

 ...... Školy pro děti, studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 
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2.5. Školství 

 

 Vzdělávací centrum je stavba zahrnující vzdělání ve všech jeho formách. Široké 

veřejnosti je nabídnuto studovat vybrané předměty. Pracovníci zde budou zajišťovat vzdělání 

a podpůrné služby k dosažení vzdělání studenta. 
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3. Textová část projektové dokumentace 

 

3.1.A - Průvodní zpráva 

 

3.1.1. Identifika ční údaje stavby 

 

Název stavby:      Vzdělávací centrum v Ostravě-Porubě 

Stupeň PD:      Dokumentace pro provádění stavby 

Místo stavby:      Ostrava-Poruba 

       ul. Opavská 

       parcel. číslo: 1503/1 

Kraj:       Moravskoslezký 

Vlastnická práva:     Statutární město Ostrava 

       Prokešovo náměstí 1803/3 

       Moravská Ostrava, 729 30 

Výměra pozemku:     5811,96 m² 

Zastavěná plocha:     2470 m² 

Obestavěný prostor:     30875 m³ 

Vypracoval:      Lukáš Cimprich 

  

Základní charakteristika stavby: 

 

 Vzdělávací centrum v Ostravě-Porubě s půdorysem nepravidelného obdelníku ( šířka a 

délka objektu jsou přibližně 42 x 68, výška objektu po horní plochu atiky je 12,5 m). Z jižní 

strany je ocelová celoplošně prosklená fasáda, do které je zasazen hlavní vstup. Objekt se 

nachází na rovinatém pozemku. Stavební objekt bude sloužit jako vzdělávací centrum pro 

poskytování vzdělávacích služeb.  
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Způsob provedení stavby: 

 

 Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení. 

 

3.1.2. Vymezení rozsahu, podklady 

 

 Projekt řeší architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení stavby. 

Rozsahem bakalářské práce je zobrazená část z jednoho nadzemního podlaží o rozměrech 

přibližně 40 x 28 m. Zbytek projektu není součásti bakalářské práce. Podklady byly získány 

na místě průzkumem nebo měřením a městem Ostravou byl poskytnut územní plán části 

Poruba. 

 

3.1.3. Charakteristika a dosavadní využití území, údaje o stavebním pozemku a

 majetkoprávní vztahy 

 

 V současné době není pozemek nějak využíván.  Nachází se v těsné blízkosti s silniční 

komunikací Opavská. V době od dubna do května je pozemek využíván pro cirkusové a 

pouťové atrakce. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Ostravy.  

  

Majetkoprávní vztahy: 

 

Číslo pozemku:      1503/48 

Vlastník pozemku:      Statutární město Ostrava 

Druh pozemku:      ostatní plocha 

Účel využití pozemku:      

Číslo pozemku:      1503/59 

Vlastník pozemku:      Statutární město Ostrava 

Druh pozemku:      ostatní plocha 

Účel využití pozemku:      

Číslo pozemku:      1503/39 

Vlastník pozemku:      Stavební bytové družstvo 

Druh pozemku:      zastavěná plocha a nádvoří 

Účel využití pozemku:     bytový dům 
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3.1.4. Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopravní a technickou 

 infrastrukturu  

 

 Na pozemku byla provedena fotodokumentace a vizuální prohlídka celé parcely. 

Aktivita radonu na pozemku bude dodatečně změřena kvalifikovaným pracovníkem. Na 

základě těchto měření bude provedena preventivní ochrana proti pronikání radonu do podlaží. 

 Pozemek má jednu příjezdovou komunikaci ze severní strany, která bude sloužit jako 

vjezd na parkovací plochu a zároveň vjezd pro zásobování. 

 Splaškové vody budou z objektu odvedeny přípojkou do veřejné kanalizace. Během 

výstavby bude zajištěn odvoz splaškových vod investor do veřejné čistírny odpadních vod. 

 Dešťové vody ze střešních a zpevněných ploch se budou pomoci PVC trub ( DN 150 ) 

odvádět do veřejné kanalizace.  

 Zásobování pitnou vodou bude provedeno  napojením na hlavní vodovodní řád. 

Napojení provedou správci vodovodního řádu. 

 Na pozemek bude zavedena elektrická energie, pilíř měření bude umístěn vedle 

hlavního vchodu. Při době provádění stavby bude realizováno dočasné připojení sítě a odběr 

zajištěn prostřednictvím staveništního rozvaděče nebo ze sousedního pozemku. Napojení 

proběhne dle podmínek správce vedení NN ČEZ. 

 

3.1.5. Požadavky dotčených orgánů  

 

 V příloze projektové dokumentace bude vyjádření dotčených orgánů. 

 

3.1.6. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Řešený objekt vyhovuje všem požadavkům stavebního zákona č 183/2006 Sb. O 

územním plánování a stavebním řádu. 

 

3.1.7. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

 územně plánovací informace u staveb dle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 

 Stavba splňuje podmínky územního a regulačního plánu. Pro školní účely byly tyto 

podmínky schváleny. 
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3.1.8. Věcná břemena, časové vazby a opatření v dotčeném území 

 

 Objekt vzdělávacího centra nemá věcné a časové vazby na související a podmiňující 

stavby a jiná opatření v dotčeném území a sama je nevytváří. 

 

 

 

3.1.9. Předpokládaná doba výstavby 

 

 Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 3 roky. Výstavba bude probíhat s 

přesnou návazností na sebe a bude dodržován přesný termín stavebních prací na objektu. 

Investor určí termín zahájení a ukončení výstavby. 

 

3.1.10. Statistické údaje 

 

Orientační náklady na stavbu:  dočasně nejsou známi  Kč 

Zastavěný prostor celkem:      2470 m² 

Obestavěný prostor:       30875 m³ 

Plocha pozemku:       5811,96 m² 

Zastavěné plochy:   Celkem   2470 m² 

     Objekt vzdělávacího centra 2470 m² 

     Doplňkové stavby  0 m² 

     Inženýrské objekty (EL) 0 m² 

     Chodníky, cesty,  

     parkovací plochy, odpočinek 1540 m² 

Procenta zastavěnosti objektem:     42,5 % 
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 Před zahájením stavby se musí nechat vytyčit veškeré inženýrské sítě, které jsou 

nějakým způsobem dotčené stavbou. Toto zajistí investor nebo dodavatel. Před realizací se 

budou respektovat podmínky správců sítí. 
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3.2.B - Souhrnná technická zpráva 

 

3.2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

Identifikační údaje: 

 

Název stavby:      Vzdělávací centrum v Ostravě-Porubě 

Místo stavby:      Ostrava-Poruba 

Investor:      Statutární město Ostrava 

Druh stavby:      Občanská stavba 

Stupeň projektové dokumentace:   Dokumentace pro provádění stavby 

Vypracoval:      Lukáš Cimprich 

       Bernov 282 

       Nejdek 362 21 

 

 

 Účel objektu 

 

 Stavba bude sloužit jako vzdělávací centrum. Bude nabízet jazykové a odborné kurzy, 

zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělání v oblasti ICT, jazyků 

managementu a komunikace. Také zde najdou uplatnění uchazeči o rekvalifikační kurzy. Pro 

seniory zde bude program Univerzity třetího věku. Výjimkou nebude spolupráce na 

mezinárodních projektech. 

 

 Zhodnocení staveniště a vyhodnocení současného stavu 

 

 Pozemek se nachází v zastavěné části Ostrava-Poruba s parcelním číslem 1503/1. Celá 

tato parcela by fotograficky zdokumentována a je obsahem přílohy této bakalářské práce. Je v 

těsné blízkosti frekventované křižovatky ulice Opavská a Martinovská. Na pozemek je přístup 

pěší z ulice Opavské od tramvajové zastávky Telekomunikační škola. Další přístup na 

stavební pozemek je z druhé strany mezi parcelami 1503/59 a 1503/28. Tato komunikace 
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bude sloužit jako příjezdová cesta k budoucímu objektu. Pozemek se nachází zcela na rovném 

terénu. Parcela je pravidelného obdélníkového tvaru. Nachází se zde mírný porost křovin a tři 

středně vzrostlé stromy.  

 Na východní straně se svah mírně svažuje, ale tato změna výškové úrovně základové 

půdy nezasahuje na stavební pozemek. Tudíž odpadají práce související s terénními úpravami 

svahu. Na ploše pozemku budoucího objektu bude sejmuta ornice v tl. 250 mm a bude 

uložena na pozemku pro budoucí terénní a zahradní úpravy. K zakreslení inženýrských sítí se 

vycházelo z územního plánu města Ostravy. 

 

 Urbanistické a architektonické řešení 

 

 Pozemek, na kterém se stavba nachází je pravidelného obdélníkového tvaru. Z toho 

vychází i přibližný návrh tvaru objektu. Pozemek je přístupný ze severní strany pro pěší i pro 

motorová vozidla. Z této strany bude řešen vjezd na pozemek. Objekt je navržen jako 

třípatrová budova nepravidelného obdélníkového tvaru orientovaná hlavním vstupem na jih. 

Střecha je po celém objektu plochá. Hmota vstupní části z jihu tvoří ocelová předsazená 

konstrukce s celoprosklenou fasádou. Z této prosklené fasády nad hlavním vstupem z druhého 

nadzemního podlaží vystupuje konstrukce obdélníkového tvaru, která je spojena po obou 

stranách stěnou, tím navozuje dojem vystupující hmoty kvádru z objektu. Tato předsazená 

konstrukce je obložena hliníkovým plechem. Jižní a východní strana fasády je "poseta" 

mnoha okenními otvory o rozměru 800x800 mm v devíti řadách a dvanácti sloupcích. na 

východní straně a devíti řady pěti sloupci na jižní straně. Důvodem tohoto členění bylo 

odhlučnění objektu pomocí otvorů a tím snížení zvukového znečištění v místech směřující k 

místní komunikaci Opavská. Pro tento návrh byla inspirace hledána v protihlukových deskách 

Cetris, kde byl vyjmut vzor. Dalším viditelným prvkem na fasádách jsou vystupující 

konstrukce, tvořící pochůzné markýzy s ručně ovladatelnými, pohyblivými, stínícími panely z 

dřevěných lamel. Dalším stínícím prvkem jsou slunolamy umístěné nad oky. Srdcem objektu 

je atrium, které je prosvíceno primárním světlem procházející skleněným světlíkem 

umístěným na střeše. Světlo prochází až na nulté podlaží a tím člověku při vstupu do objektu 

se otevírá obloha nad hlavou. Na střeše, nad každou učebnou a pracovištěm zaměstnance jsou 

umístěný střešní světlíky kupolovitého tvaru pro lepší prosvětlení těchto míst. Vzhledem k 

neměnnému půdorysu ve všech podlaží je rozmístění místností přibližně stejné. V horní části 

budovy jsou učebny, vedení vzdělávacího centra a kavárna s rychlým občerstvením. V 

druhém nadzemním podlaží se nachází zasedací místnost, učebny prostor pro 
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"samovzdělávání" a zázemí pro zaměstnance. V prvním nadzemní podlaží je situována 

mediatéka, kavárna, učebny a informační centrum. Na parkovišti je k dispozici 28 míst k stání 

a 3 místa pro tělesně postižené. Po statické stránce se jedná o železobetonový monolitický 

skelet s deskovými stropy křížem vyztužené, oboustraně vetknutými do železobetonových 

trámů. Svislé sloupy jsou průměru 300x300 mm. Svislá nosná konstrukce je doplněna o 

ztužující zavětrovací stěnu situovanou přibližně ve středu dispozice. Celý objekt je založen na 

železobetonových patkách, které leží v nezámrzné hloubce. Větrání v celém objektu je 

zajištěno vzduchotechnikou. Ta není předmětem řešení bakalářské práce. Díky propojení 

všech pater atriem dochází k cirkulaci vzduchu a celkovému provětrávání objektu. V atri u se 

nachází výtah s bezbariérovým přístupem. Hlavní schodiště je umístěno hned vedle vstupní 

haly a napojeno na atriovou část. Jedná se o ocelové schodnicové schodiště.  

 

 Stavebně - technické řešení 

 

 Technické řešení výstavby objektu vzdělávacího centra v Ostravě-Porubě odpovídá 

požadavkům vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

 

 Základní údaje o objektu 

 

 Jedná se o tří podlažní nepodsklepený objekt o rozměrech 70 x 40 metrů. Je zastřešen 

plochou jednoplášťovou střechou s vymývaným kačírkem tloušťky 150 mm. Hlavní vstup je 

orientován z jihu. Ostatní vedlejší vstupy jsou umístěny na severozápadní a severovýchodní 

straně objektu. Jeden z těchto vstupů bude sloužit jako únikový východ. 

 

 Konstrukční systém 

 

 K vzhledem velikosti objektu byl zvolen příčný systém z monolitického 

železobetonového skeletu. Objekt je 70 metrů dlouhý proto je na dvou místech dilatován. V 

zobrazené části objektu projektové dokumentace je tato dilatace zakreslena. Celá stavba je 

zavětrována dvěma ztužujícími stěnami v centrální části objektu. Stropy jsou tvořeny 

železobetonovými stropními, křížem vyztuženými deskami, oboustraně vetknutými do trámů. 
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Výkopy  

 

 Na ploše pozemku budoucího objektu bude sejmuta ornice o tloušťce 250 mm. Tato 

ornice bude uložena na stavebním pozemku pro budoucí terénní a zahradní úpravy. Pomocí 

těžké techniky budou vyhloubeny stavební jámy pro základové patky a základové pasy. 

stavby. pracovní prostor v jámě je 600 mm. Dále budou také vyhloubeny odtokové kanálky 

pro odtok dešťové vody. Základová spára se bude chránit před povětrnostními vlivy a před 

začátkem betonování bude důkladně vyčištěna. 

 

 Základy 

 

 Objekt je osazen: ±0,000=210,000 m.n.m. 

Základová konstrukce je tvořena železobetonovými patkami založená v nezámrzné hloubce ( 

1700 mm. ) a na únosné půdě. Rozměr vnějších patek je 1600 x 1600 mm a rozměr vnitřních 

patek je 1800 x 1800 mm. Mezi patkami jsou vybetonovány základové pasy, které budou 

přenášet zatížení z obvodového pláště. Pod výtahem jsou vybudovány železobetonové pasy o 

rozměrech 3600 x 2950 mm. Nad základovými patkami je vybetonována železobetonová 

deska tvořící plochu celého objektu. Tloušťka desky je 200 mm. Materiál pro vybetonování 

základů byl zvolen beton třídy C25/30 a ocel pro vnitřní výztuž 10 505 R. Po konzultaci se 

statikem může dojít ke změnám materiálu a výrobního procesu. Statický propočet základů 

není předmětem bakalářské práce. 

 

 Svislé nosné konstrukce 

 

 Hlavní svislou nosnou konstrukcí jsou železobetonové sloupy s průřezem 300 x 300 

mm. Materiál pro vybetonování sloupů byl zvolen beton třídy C25/30 a ocel pro vnitřní 

výztuž 10 505 R. Po konzultaci se statikem může dojít ke změnám materiálu a výrobního 

procesu. Statický propočet základů není předmětem bakalářské práce. 

 Pro ocelovou konstrukci jsou zvoleny ocelové sloupy průřezu HEB 180, které jsou 

navařeny na ocelové pláty. Ty to pláty jsou prostřednictvím trnu zabudovány do 

železobetonových patek. 

 

 Vodorovné nosné konstrukce 
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 Stropní nosná konstrukce je tvořena železobetonovými trámy, které jsou v příčném 

směru o průřezu 500 x 300 mm. V podélném směru mají průřez 400 x 300 mm. Stropy byly 

navrženy jako železobetonové desky oboustranně vetknuté. Jejich průřez je proměnný v 

závislosti na rozpětí. Nejširší deska je 300 mm, nejtenčí 150mm. Pro překlady nad okenními a 

dveřními otvory jsou použity systémové překlady od firmy POROTHERM. (viz. příloha) 

Tyto překlady jsou navrženy v závislosti na světlých rozpětí otvoru a jsou vypsány v 

projektové dokumentaci. Nad okenními otvory v učebnách, které mají světlou šířku otvoru 

5000 mm jsou vloženy 3 x I220. 

 Na ocelové konstrukci, jako nosná část stropu jsou zvoleny I profily, které jsou 

navařeny na svislé HEB profily. Na těchto profilech jsou bodově navařeny trapézové plechy. 

 Materiál pro vybetonování stropů je beton třídy C25/30 a ocel pro vnitřní výztuž 10 

505 R. Po konzultaci se statikem může dojít ke změnám materiálu a výrobního procesu. 

Statický propočet základů není předmětem bakalářské práce. 

 

 Schodiště 

  

 Vnitřní hlavní schodiště je navrženo jako ocelové schodnicové pravotočivé o dvou 

schodnicích. Schodnice jsou z ocelového profilu UPE220. Stupně tvoří lisovaný plech o 

tloušťce 7 mm s vylisovaným protiskluzovým povrchem.  Šířka schodišťového ramene je 

1500 mm. Zrcadlový prostor mezi schodišťovými rameny je široký 200 mm. Schodišťové 

stupně jsou široké 330 mm a výškově od sebe 150 mm. Na schodišti je navařeno ocelové 

zábradlí, které je specifikováno ve výpise prvků. Schodnice jsou navařeny na stropní 

konstrukci.  

 

Příčky 

 

 Vnitřní příčky jsou tvořeny příčkovkami POROTHERM 11,5 AKU, 14 a 19 P+D na 

MVC s vnitřní omítkou POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 10 mm. Na WC jsou použity 

sanitární příčky (viz. příloha). 

 

 Střešní konstrukce 

 

  Na objektu se nacházejí celkově tři druhy střešních skladeb. Pochůzí střecha 

nad učebnami, střecha s vymývaným kačírkem a střecha s hydroizolačními pásy. Nosnou část 
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střechy s vymývaným kačírkem a pochůzí střechu tvoří železobetonová konstrukce třetího a 

druhého nadzemního podlaží. Střešní konstrukce je ukončena atikou se zábradlím. Pochůzí 

střecha nad učebnami není předmětem řešení bakalářské práce. Střešní konstrukce jsou 

odvodňovány dovnitř dispozice.  

 

 Střešní plášť 

 

 Střecha s vymývaným kačírkem je navržena jako jednoplášťová s tepelnou izolací z 

extrudovaného polystyrenu tloušťky 150 mm. Část střechy je odvodněna střešními žlaby a 

část střechy je odvodněna do střešních vpustí. Jako hydroizolační folie je zvolena SARNAFIL 

G podložený textilií (300g/m²) a překrytý separační vrstvou SIKA. Jako tepelná izolace je 

extrudovaný polystyren 150 S STABIL tloušťky 180 mm. Spád střechy zajišťuje perlit beton 

tloušťky 60 mm. Střecha je řešena jako pochůzí. Střecha nad ocelovou konstrukcí je 

jednoplášťová s tepelnou izolací RCKWOOL o celkové tloušťce 120 mm. Nosnou část tvoří 

trapézový plech. 

 

 Tepelná izolace 

 

 Pro zateplení fasády byl navržen kontaktní zateplovací systém. Tepelná izolace z 

deskových minerálních vláken ORSIL FASSIL  je přichycena na obvodové nenosné výplňové 

zdivo (POROTHERM 30 AKU P+D) pomocí kotev. Tloušťka izolace je 100 mm. Pomocí 

termoizolací omezíme vznik tepelných mostů na minimum, které by mohli vzniknout 

kotvením fasádních systémů do zdiva. 

 

 Hydroizolace 

 

 Spodní část objektu je izolována dvěma vrstvami foliovou hydroizolací 

ARLKOPLAN 35170. Folie bude vytažena min. 300 mm nad upravený terén. Odvodnění od 

základové spáry zajišťuje drenážní trubka průměru 120 mm.        

 

 Podhledy 

 

 Podhledy jsou řešeny ze sádrokartonových desek zavěšené na nosném roštu. Výška 

podhledu od podlahy je 3150 mm. 
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 Podlahy 

 

 Nášlapný vrstvy a skladby podlah jsou závislé na užití prostoru, v němž se nacházejí. 

Podlaha ve vstupní části a v atriu je z velkoformátové keramické dlažby o rozměrech 600x600 

mm. Mají protiskluzový povrch a v barvě šedé. Veškeré nášlapné vrstvy podlah musí mít 

koeficient smykového tření n ≥ 0,6. Výškové úrovně jednotlivých typů podlah budou shodné. 

Rozhraní jednotlivých typů nášlapných vrstev jsou překryty přechodovou lištou. Jednotlivé 

druhy podlah jsou uvedeny v legendě na výkresu řezu objektem. 

 

 Úpravy povrchů vnější 

 

 Výplňové zdivo skeletu je tvořeno zdivem POROTHERM 300 AKU P+D se 

vzduchovou mezerou a tepelnou izolací. Úpravou fasády jsou cementotřískové fasádní desky 

CETRIS FINISH šedé barvy a jsou kotveny pomocí viditelnými šrouby na hliníkové profily 

STYL 2000. Rozměry a provedení jsou popsány v dokladové části. Zdivo je uloženo na 

vyložení základového pasu. Prosklené plochy jsou řešeny strukturálním zasklením od firmy 

ALUPROF.  

 

 Úpravy povrchů vnitřní (obklady) 

 

 Dodavatel provede ve všech prostorách stavby práce, které se týkají malování stěn a 

stropů, natěračských a lakýrnických prací. Pro všechny uvedené práce v tomto oddíle předloží 

dodavatel zadavateli a projektantovi vzorky keramických obkladů, dlažeb, maleb a nátěrů. 

Práce mohou být provedeny až po odsouhlasení vzorků. 

 Obklady stěn a dlažba budou provedeny na základě výběru investora. Pro lepení 

obkladů a dlažeb  doporučujeme použít tmel a spárovací hmotu od renomovaných výrobců 

(např. MAPEI, PCI, Schömburg, Sika …). Ukončení obkladů a rohů bude provedeno 

plastovými lištami v barvě obkladu. Úpravy povrchů – podlahy, stropy, stěny budou 

odpovídat příslušným normám a budou prováděny podle platných technologických pravidel 

výrobců jednotlivých materiálů. 
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Úpravy povrchů vnitřní (omítky) 

 

 Omítky vnitřní jsou vápenné. Barva dle investora 

 

 Úpravy povrchů vnitřní (malby a nátěry) 

 

 Dodavatel provede ve všech prostorách stavby práce, které se týkají malování stěn a 

stropů, natěračských a lakýrnických prací. Pro všechny uvedené práce v tomto oddíle předloží 

dodavatel zadavateli a projektantovi vzorky keramických obkladů,  dlažeb,  maleb a nátěrů. 

Práce mohou být provedeny až po odsouhlasení vzorků. 

 

 Výplně otvorů 

 

 Výplně otvorů jsou popsány ve výpisů prvků. 

  

 Klempířské výrobky 

 

 Ke klempířským výrobkům patří oplechování atiky a okenních parapetů, lemování 

okrajů konstrukcí. (viz. výpis prvků)  

 

 Zámečnické výrobky 

 

 (viz. výpis prvků) 

 

 Elektroinstalace 

 

 Objekt bude napojen na zemní kabelovou přípojku elektrického napětí. Přípojková 

skříň s elektroměrem bude umístěna v blízkosti hlavního vstupu do objektu. Rozvodná skříň 

se bude nacházet v technické místnosti jednotlivých pater. Projekt elektroinstalace není 

předmětem řešení bakalářské práce. 

 

  

Vnitřní vodovod 
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 Objekt bude napojen na veřejnou jednotnou vodovodní síť. Pro vnitřní rozvod 

vodovodního potrubí bude vypracován projekt, který není součástí bakalářské práce. 

 

 Vnitřní kanalizace 

 

 Objekt bude napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci. Projekt kanalizace není 

předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 Napojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě v dané lokalitě tj. vedení elektrického napětí, 

vodovodní řád a na veřejnou kanalizaci. Tyto sítě se nachází na ulici Opavská. 

Parcela se nachází v těsné blízkosti s místní komunikací Opavská. Nelze napojit na 

dopravní infrastrukturu z důvodu zpomalení dopravy. Bude vybudována příjezdová cesta 

z druhé strany pozemku. Tato příjezdová cesta bude zpevněna a bude tvořit přístup pro 

zásobování, parkování pro osobní vozidla, pohyb osob a zajištění přístupu hasičského zboru. 

Vzhledem k navržení ploch pro pěší i pro pojízdnou dopravu bude tento povrch vydlážděný. 

Počet parkovacích míst bude navržen dle normy ČSN 73 6110. Pro pěší je zde v nedaleké 

blízkosti situována tramvajová stanice. 

 

 Vliv stavby na ŽP a jeho ochrana 

 

Během výstavby objektu a následně jeho užíváním nedojde ke vzniku nebezpečných 

odpadů. Provoz objektu nebude mít vliv na zdraví osob a na životní prostředí. Během stavby 

bude zajištěn odvoz odpadu investorem a bude postupováno podle zákona č. 185/2001, zákon 

o odpadech. 

 

 Bezbariérové užívání stavby vč. přístupových ploch a komunikací 

 

Prostory v objektu jsou navrženy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orintace 

podle vyhlášky 369/2001 Sb. Přístup do budovy je zajištěn pomocí rampy.  

 

 Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení 
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Výsledky geotechnického průzkumu a měření radonu budou dodány s projektovou 

dokumentací. Není obsahem bakalářské práce.  

 

Údaje o podkladech pro vytyčení stavby (polohový a výškopisný systém) 

 

Podkladem pro vytyčení stavby byly podklady získané z katastrální mapy a územního 

plánu statutárního města Ostravy. Pro polohopisné zaměření byly použity body podrobného 

polohového bodového PB 505, PB 1659 PB 898, jejichž přesné souřadnice jsou získány 

z datového zdroje. Projekt vytyčení objektu je předmětem bakalářské práce. 

 

a) Členění stavby  

 

Stavba není členěna na více stavebních objektů. 

 

b) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

Během výstavby bude zvýšen provoz na místních komunikacích, které budou 

v blízkosti stavebního pozemku. Dojde ke zvýšení hlukového a exhalačního znečištění. 

 

c) Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

Při provádění se musí postupovat přesně podle zákonu o bezpečnosti práce, dodržovat 

normy a řídit se platnými zákonnými předpisy o požární ochraně a provozu technických 

zařízení při provádění stavebních prací. 

 

3.2.2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Pro část konstrukce v navrhovaném objektu byl vypracován výpočet nadokenního 

překladu v programu ANTHILL. (viz. příloha) 
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3.2.3. Požární bezpečnost 

 

Požární bezpečnost je řešena v samostatné požární zprávě. Objekt je rozdělen na tři 

požární úseky. Požární bezpečnost se řídí normou ČSN 730833. Není předmětem řešení 

bakalářské práce.  

 

 

3.2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 

 

Stavba je navržena tak, aby odpovídala a vyhovovala všem předpisům v oblasti 

ochrany hygieny a veřejného zdraví. Návrh dbal na to, aby byly dodrženy veškeré požadavky 

na hygienu, ochranu zdraví, životního prostředí, výšky místností, osvětlení (přirozené a 

umělé), větrání (přirozené i nucené), vytápění a ochrany proti hluku. Odpad vzniklí během 

užívání bude likvidován běžným způsobem. 

Při využívání objektu je nutno dodržovat tyto předpisy: 

 

-zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., (úplné znění zákona 

č. 396/1992Sb.), ve znění zákona č. 47/1994 Sb. 

 

-zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády 

 

-vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky  

č. 601/2006 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb. 

 

-vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášek č. 97/1982 Sb., 

č. 551/1990 Sb. a č. 352/2000 Sb. a 118/2003 Sb. 

 

-vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a 

č. 352/2000 Sb. 
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-vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a 

č. 352/2000 Sb. a 159/2002 Sb. 

 

  - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

 

3.2.5. Bezpečnost při užívání 

 

 Vlastník stavby stanový obecně závazné podmínky užívání stavby, kterými se musí 

jednotliví pracovníci řídit. Dále se musí respektovat značení a výsledky revizí technických 

zařízeni v objektu.  

 

3.2.6. Ochrana proti hluku  

 

 Provoz v objektu nevytváří zvýšení hladiny zvuku, které by mohli překročit zákonem 

dané limity. K vzhledem k tomu, že se objekt nachází u frekventované silniční komunikace, 

bude oddělen nově vysázeným stromořadím pro snížení hlukové hladiny. Dále snížení hluku 

bude zajišťovat obvodový plášť. Snížení hluku také napomáhá okny členěná fasáda. 

 

3.2.7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

 V souladu s normami je navrženo zateplení obvodového pláště a podlahy. 

 

3.2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

 orientace 

 

 Prostory přístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientace jsou navrženy 

podle vyhlášky 369/2001 Sb. Na parkovišti jsou vyhrazena tři parkovací místa pro osoby se 

sníženou schopností pohybu. Hlavní a vedlejší vstupy jsou řešeny bezbariérově. V budově je 

umístěn výtah, který odpovídá normám pro tělesně postižené osoby. V každém podlaží jsou 
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navržena bezbariérová WC. Všechny zpevněné plochy kolem objektu budou řešeny 

bezbariérově. 

 

3.2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

 Stavba se nenachází na poddolovaném území. Radonový průzkum nebyl proveden. 

V lokalitě nehrozí seismicita. Nejsou zde specifikována žádná ochranná pásma.  

 

3.2.10. Ochrana obyvatelstva 

 

Neuvažuje se o žádném opatření. 

 

3.2.11. Inženýrské stavby 

 

 Odvodnění území včetně a zneškodnění odpadních vod 

 

V blízkosti objektu se nachází veřejná jednotná kanalizace, do které bude napojena 

přípojka splaškové kanalizace. Dešťová voda bude svedena do veřejné jednotné kanalizace.  

 

 Zásobování vodou 

 

Objekt je napojen na veřejný vodovodní řád. Voda bude do objetu přivedena 

vodovodní přípojkou. Měření spotřeby vody bude řešeno pomocí vodoměrné soustavy. 

 

 Zásobování energiemi 

 

Objekt bude napojen na zemní kabelovou přípojku elektrického napětí. Přípojková 

skříň s elektroměrem bude umístěna v blízkosti hlavního vstupu do objektu. Rozvodná skříň 

se bude nacházet v technické místnosti jednotlivých pater. Projekt elektroinstalace není 

předmětem řešení bakalářské práce. 
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Řešení dopravy 

 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě v dané lokalitě tj. vedení elektrického napětí, 

vodovodní řád a na veřejnou kanalizaci. Tyto sítě se nachází na ulici Opavská. 

Parcela se nachází v těsné blízkosti s místní komunikací Opavská. Nelze napojit na 

dopravní infrastrukturu z důvodu zpomalení dopravy. Bude vybudována příjezdová cesta 

z druhé strany pozemku. Tato příjezdová cesta bude zpevněna a bude tvořit přístup pro 

zásobování, parkování pro osobní vozidla, pohyb osob a zajištění přístupu hasičského zboru. 

 Vzhledem k navržení ploch pro pěší i pro pojízdnou dopravu bude tento povrch 

vydlážděný. Počet parkovacích míst bude navržen dle normy ČSN 73 6110. Pro pěší je zde 

v nedaleké blízkosti situována tramvajová stanice. 

 

 Povrchové úpravy okolí stavby 

 

 Okolí objektu bude řešeno zpevněním ploch.  V okolí objektu bude vysazena nová 

zeleň. Projekt bude řešen se zahradním architektem.  

 

 Elektronické komunikace 

 

 Do objektu bude zaveden vysokorychlostní internet a telefonní přípojka. 

 

3.2.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

 

Na stavbě se nevyskytují žádná technologická zařízení. 

 

3.3.E - Zásady organizace výstavby 

 Projekt pro bakalářskou práci není zpracován. 
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4. Závěr 

 

 Při výstavbě je nutné dodržovat veškeré technologické pravidla použitých výrobků a 

systémů a platné ČSN. Spáry  mezi nestejnorodými materiály, u nichž by se mohli po 

zatvrdnutí omítky tvořit trhliny opatřit bandážemi, rabicovým pletivem nebo jinak zajistit. 

Před předáním staveniště investor zajistí vytýčení stávajících podzemních vedení. O tomto 

vytýčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení je nutno provést záznam 

do stavebního deníku ve smyslu ustanovení „O geodetických pracích ve výstavbě“. V místě 

křížení jednotlivých tras vedení výkop provádět ručně na vzdálenost stanovenou správcem 

vedení. Zákresy tras stávajících vedení v koordinační situaci neslouží k jejich vytyčení. 

Vytyčení je nutno objednat u správců jednotlivých sítí. Při provádění prací je nutné dodržovat 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

V Ostravě, 05/2010      

                  Vypracoval: Lukáš Cimprich 
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1. Stavební fyzika - tepelně-technický posudek  

 

1.2. Tepelně-technický posudek podlahy nad terénem 

 

1.2.1. Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce podle ČSN EN 

ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 
  Název úlohy:   Podlaha nad terénem 

  Zpracovatel:   Lukáš Cimprich 

  Zakázka:    Bakalářská práce      

  Datum:    20.4.2010 

 
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

  Typ hodnocené konstrukce:  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 

  Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2K 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Koberec   0.0050    0.0650  1880.0    160.0         6.0   0.0000 

  2  Bet. mazanina   0.0150    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 

  3  Podkladní beton   0.0450    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 

  4  Foamglas Floor   0.8000    0.0480   840.0    165.0    995000.0   0.0000 

  5  Alkorplan 35 1   0.0015    0.1600   960.0   1300.0     20000.0   0.0000 

  6  Alkorplan 35 1   0.0015    0.1600   960.0   1300.0     20000.0   0.0000 

  7  Železobeton    0.1900    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 

  8  Štěrk   0.1000    0.6500   800.0   1650.0        15.0   0.0000 

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

  Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rs:   0.04 m2K/W 

  Návrhová venkovní teplota Te:    -15.0 C 

  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:    21.0 C 
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  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   32.3   802.8    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    21.0   34.7   862.5    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    21.0   38.8   964.4     3.3   79.4   614.3 

    4        30    21.0   45.2  1123.5     8.2   77.2   839.1 

    5        31    21.0   54.1  1344.7    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    21.0   63.6  1580.8    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    21.0   62.5  1553.5    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    21.0   54.8  1362.1    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    21.0   46.4  1153.3     9.0   76.8   881.2 

   11        30    21.0   39.3   976.8     3.8   79.2   634.8 

   12        31    21.0   35.0   870.0    -0.4   80.5   475.5 

           

 
  Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti:    5.0 % 

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

 
  Tepelný odpor konstrukce R:    17.08 m2K/W 

  Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0.06 W/m2K 

  Součinitel prostupu zabudované kce U,kc:  0.08 / 0.11 / 0.16 / 0.26 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 :    4.2E+0015 m/s 
 
 
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
  Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 20.48°C 



39 

 

  Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p:    0.986 

 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     7.0   0.401     3.8   0.263    20.7   0.986    33.0 

    2     8.1   0.402     4.8   0.252    20.7   0.986    35.4 

    3     9.7   0.363     6.5   0.178    20.7   0.986    39.4 

    4    12.0   0.299     8.7   0.038    20.8   0.986    45.7 

    5    14.8   0.193    11.4  ------    20.9   0.986    54.5 

    6    16.6   0.034    13.1  ------    20.9   0.986    60.8 

    7    17.3  ------    13.8  ------    21.0   0.986    63.8 

    8    17.0  ------    13.6  ------    20.9   0.986    62.7 

    9    15.0   0.187    11.6  ------    20.9   0.986    55.2 

   10    12.4   0.285     9.1   0.006    20.8   0.986    46.9 

   11     9.9   0.356     6.6   0.165    20.8   0.986    39.9 

   12     8.2   0.402     5.0   0.251    20.7   0.986    35.7 

           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 
Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
  Tepelná jímavost podlahové konstrukce B:   464.25 Ws/m2K 
 
  Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT:    3.63 C 
 
   
1.2.2. Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007) 

 Název konstrukce:   Podlaha nad terénem 

Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:      20,0°C 
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 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  Textilní krytina 0,005       0,065  6,0 

   2  Beton. mazanina  0,015       1,230  17,0 

   3  Podkladní beton  0,045       1,300  20,0 

   4  Foamglas Floorboard F  0,800       0,048  995000,0 

   5  Alkorplan 35 170  0,0015       0,160  20000,0 

   6  Alkorplan 35 170  0,0015       0,160  20000,0 

   7  Železobeton   0,190       1,580  29,0 

   8  Štěrk  0,100       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 =    0,986 

  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. 

  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. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

   Vypočtená hodnota: U =   0,06 W/m2K 

   U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

1.2.3. Grafický výstup 

 

 

Obrázek č. 1: Povrchová teplota nad terénem dle ČSN EN ISO 13788 
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Obrázek č. 2: Okrajové podmínky dle ČSN EN ISO 13788 

 

1.3. Tepelně technický posudek obvodové stěny 

 

1.3.1. Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce podle ČSN EN 

ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 

  Název úlohy:  Obvodový plášť 

 

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

  Typ hodnocené konstrukce:  Stěna 

  Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2K 
 
 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 



43 

 

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

  1  Desky CETRIS   0.0280    0.2400  1580.0   1300.0        78.8   0.0000 

  2  Austrotherm 70   0.1000    0.0300  2060.0     45.0       200.0   0.0000 

  3  Porotherm 30 P   0.3000    0.2700   960.0   1000.0         8.0   0.0000 

  4  Porotherm TO   0.0200    0.1300   840.0    400.0         8.0   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 % 

 

Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 

           
    1        31    21.0   32.3   802.8    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    21.0   34.7   862.5    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    21.0   38.8   964.4     3.3   79.4   614.3 

    4        30    21.0   45.2  1123.5     8.2   77.2   839.1 

    5        31    21.0   54.1  1344.7    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    21.0   63.6  1580.8    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    21.0   62.5  1553.5    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    21.0   54.8  1362.1    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    21.0   46.4  1153.3     9.0   76.8   881.2 

   11        30    21.0   39.3   976.8     3.8   79.2   634.8 

   12        31    21.0   35.0   870.0    -0.4   80.5   475.5 

           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 



44 

 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 

 

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

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

 

 Tepelný odpor konstrukce R:           4.71 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:           0.20 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:       1.3E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny*:          995.3 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi*:           18.6 h 

 

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
  Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  19.20 °C 

  Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p:    0.950 

 

     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     7.0   0.401     3.8   0.263    19.8   0.950    34.7 
    2     8.1   0.402     4.8   0.252    19.9   0.950    37.1 
    3     9.7   0.363     6.5   0.178    20.1   0.950    41.0 
    4    12.0   0.299     8.7   0.038    20.4   0.950    47.0 
    5    14.8   0.193    11.4  ------    20.6   0.950    55.4 
    6    16.6   0.034    13.1  ------    20.8   0.950    61.5 
    7    17.3  ------    13.8  ------    20.8   0.950    64.2 
    8    17.0  ------    13.6  ------    20.8   0.950    63.2 
    9    15.0   0.187    11.6  ------    20.6   0.950    56.1 
   10    12.4   0.285     9.1   0.006    20.4   0.950    48.1 
   11     9.9   0.356     6.6   0.165    20.1   0.950    41.4 
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   12     8.2   0.402     5.0   0.251    19.9   0.950    37.4 
           
 
 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]:   19.2   18.4   -5.6  -13.6  -14.7 
 p [Pa]:   1367  1258   265    146    138 
 p,sat [Pa]:   2224  2110   381    187    169 
 

 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.922E-0009 kg/m2s 

 

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. 

 

1.3.2. Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007) 

  Název konstrukce:   Obvodový plášť 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

  Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
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  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  Desky CETRIS  0,028       0,240  78,8 

   2  Austrotherm 70 XPS-G/0300,100       0,030  200,0 

   3  Porotherm 30 P+D tř. 1000  0,300       0,270  8,0 

   4  Porotherm TO  0,020       0,130  8,0 

 

 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 =    0,950 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

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

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

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

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

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
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  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. 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). 

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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1.3.3. Grafický výstup 
 

  
Obrázek č. 3: Rozložení tlaků vodní páry 

   

 
Obrázek č.4: Rozložení teplot 
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 Okrajové podmínky dle ČSN EN ISO 13788 

 

Obrázek č.5: Okrajové podmínky dle ČSN EN ISO 13788 

 

1.4. Tepelně technický jednoplášťové střechy SIKA 

 

1.4.1. Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce podle ČSN EN 

ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 

 Název úlohy :  Jednoplášťová střecha SIKA 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
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 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

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

 Ma[kg/m2] 

  1  Štěrk   0.1500    0.6500   800.0   1650.0        15.0   0.0000 

  2  Sarnafil G 476   0.0024    0.1500   960.0   1600.0     21000.0   0.0000 

  3  Rigips EPS 150 0.1500  0.0350  1270.0     25.0        70.0   0.0000 

  4  Sarnafil G 441   0.0024    0.1500   960.0   3200.0     13000.0   0.0000 

  5  Perlitbeton 3   0.0600    0.1600  1150.0    600.0        16.0   0.0000 

  6  Beton hutný 2   0.0750    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   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    20.6   33.0   800.3    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    20.6   35.5   860.9    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    20.6   39.6   960.4     3.3   79.4   614.3 

    4        30    20.6   46.2  1120.4     8.2   77.2   839.1 

    5        31    20.6   55.4  1343.5    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    20.6   62.0  1503.6    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    20.6   65.1  1578.8    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    20.6   64.0  1552.1    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    20.6   56.0  1358.1    13.6   73.9  1150.4 
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   10        31    20.6   47.5  1152.0     9.0   76.8   881.2 

   11        30    20.6   40.2   974.9     3.8   79.2   634.8 

   12        31    20.6   35.7   865.8    -0.4   80.5   475.5 

           

 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.98 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.20 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 :    5.1E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        263.2 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.2 h 

 

 

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

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.29 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 

 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
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  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1     7.0   0.406     3.8   0.265    19.5   0.953    35.3 

    2     8.1   0.408     4.8   0.256    19.6   0.953    37.8 

    3     9.7   0.368     6.4   0.179    19.8   0.953    41.7 

    4    12.0   0.305     8.6   0.036    20.0   0.953    47.9 

    5    14.8   0.201    11.4  ------    20.3   0.953    56.6 

    6    16.5   0.031    13.1  ------    20.4   0.953    62.8 

    7    17.3  ------    13.8  ------    20.5   0.953    65.6 

    8    17.0  ------    13.6  ------    20.4   0.953    64.6 

    9    14.9   0.191    11.5  ------    20.3   0.953    57.2 

   10    12.4   0.294     9.1   0.005    20.0   0.953    49.1 

   11     9.9   0.363     6.6   0.167    19.8   0.953    42.2 

   12     8.1   0.407     4.9   0.252    19.6   0.953    38.0 

           

 

 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]:   19.3   17.7   17.6  -11.7  -11.8  -14.3  -14.7 

 p [Pa]:   1367  1339  699    566    170    157    138 

 p,sat [Pa]:   2237  2026  2012   223    221    175    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] 
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    1   0.3024    0.3024   3.116E-0009 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 

  

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

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.072 kg/m2,rok 

  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 

 

 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní 

páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými 

mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

1.4.2. Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Jednoplášťová střecha SIKA 

 

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

   1  Štěrk  0,150       0,650  15,0 

   2  Sarnafil G 476-12  0,0024       0,150  21000,0 

   3  Rigips EPS 150 S Stabil (2) 0,150       0,035  70,0 

   4  Sarnafil G 441-24EL  0,0024       0,150  13000,0 

   5  Perlitbeton 3  0,060       0,160  16,0 

   6  Beton hutný 2  0,075       1,300  20,0 

 

 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 =   0,953 

  

 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 =   0,20 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. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
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 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: 0,113 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (2)). 

  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 = 0,0130 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0723 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. 
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1.4.3. Grafický výstup 
 
 

 
Obrázek č.6: Rozložení tlaků vodní páry 
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Obrázek č.7: Rozložení teplot 

 
Obrázek č.8: Povrchové teploty 
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Obrázek č.9: Okrajové podmínky 
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Příloha č. 2 - D-Dokladová část 
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Obrázek č.1: Informace o parcele z KN 
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Příloha č. 3 - Fotodokumentace 
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Fotografie č.1: Pohled z ulice Opavská 

 

Fotografie č.2: Pohled ze severní strany pozemku 

 

Fotografie č.3: Pohled ze severní strany pozemku 
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Vizualizace č.1: Hmota objektu 

Vizualizace č.2: Hlavní vstup 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

Vizualizace č.3: Hlavní vstup 

 

Vizualizace č.4: Pohled z ulice Opavská 
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1. Specializace – Architektura  

 

1.1. Úvod 

 Úkolem bakalářské práce bylo odstínit velké prosklené plochy fasády na jižní straně 

objektu z důvodu velkého slunečního svitu. Pro vybrání stínícího prvku bylo rozhodováno, 

aby funkčnost, ovladatelnost, variabilita a vzhled byli hlavním požadavkem výběru. Velkým a 

velice žádaným prvkem dnešní doby jsou venkovní fasádní posuvné panely. Jejich hlavní 

výhodou, kromě jejich celkové atraktivity, je variabilita jejich výplní a možnost kombinovat 

mnoho různých materiálových prvků. Tímto bylo přistoupeno na tuto volbu tohoto prvku.  

 

1.2. Požadavky na stínící prvky 

 Kritériem pro návrh denního osvětlení je docílení zrakové pohody ve vnitřním 

prostoru budovy a velmi různých podmínek venkovního osvětlení. Návrh by měl zachovat 

zrakovou pohodu při zatažené, jasné i polojasné obloze a při přímém slunečním světle 

dosáhnout v místě zrakové práce požadované hodnoty osvětlenosti. Kvalitativní kritérium 

světelného stavu vnitřního prostředí charakterizujícím úroveň denního osvětlení je činitel 

denní osvětlenosti D[%]. Stanoví se hodnota při nejméně příznivém stavu venkovního 

osvětlení (při zatažené obloze v zimě).  

 Dalším kvalitativním kritériem je rovnoměrnost denního osvětlení, rozložení 

světelného toku, rozložení jasu ploch v zorném poli, zábrana oslnění a barevné řešení 

interiéru. Normou pro požadavek denního osvětlení je ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov - 

základní požadavky (1999). 

  

1.3. Konstrukční řešení posuvných fasád 

 Fasádní posuvné panely jsou tvořeny především horní a dolní vodící kolejnicí a rámem 

do kterého lze vložit jakoukoliv výplň dle požadavků investora, architekta, nebo přání 

zákazníka. 

Běžně se pro výplň těchto posuvných panelů používá materiál jako je dřevo, kov a nebo 

textilní výplň. U tohoto typu stínícího prvku je možno vybrat materiál výplně podle vašeho 
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vkusu a realizovat tak tím svojí individualit. Posuvné panely se standartě ovládají manuálně, 

ale je možnost osadit pohon pomocí motoru. U těchto panelu je výhodou možnost je používat 

u jakéhokoliv typu objektu. 

 

Obrázek 1: Konstrukční detail horního posuvného mechanizmu

 

Obrázek 2: Konstrukční detail dolního posuvného mechanizmu 
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Obrázek 3: Proces složení posuvného panelu. 

 

1.4. Druh materiálu 

 Posuvné fasádní panely se vyrábí z výběrového dřeva a přírodních materiálů řezaných 

speciální technologií. Nejvíce používaným  materiálem dřevo z odrůdy stromu sibiřské 

borovice. Povrchová úprava maximálně zdůrazňuje kresbu dřeva a zvolený barevný odstín 

zůstává vzhledově stálý a živý. Posuvné fasádní panely mohou obsahovat pevnou nebo 
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naklápěcí lameláž. Lamely mohou být z hliníkového, plastového nebo dřevěného materiálu. 

Vodící kolejnice jsou tvořeny lehkým hliníkovým materiálem. Rám může být z dřevěného 

nebo ocelového rámu tvaru L nebo U. Motorový posuvný mechanizmus je popsán výrobcem. 

 

1.5. Návrh posuvného pojízdného panelu 

 Návrh bude vycházet z potřeb odstínění vnitřních částí interiéru. Pro variabilitu a 

možnost nastavení odstínění přesných míst budou sloužit dvě hliníkové pojízdné kolejnice s 

posuvnými panely. Po těchto kolejnicích bude možno posouvat panely v obou směrech a 

nastavit je tak podle potřeb uživatele v dané místnosti. Panely budou z L úhelníků 40/40/4 a 

budou vysoké 3700 mm. Jako výplň budou zvoleny dřevěné lamely , které budou ošetřeny 

speciálními laky proti povětrnostním podmínkám. Budou bez barevného nátěru. Dřevo bude 

ze sibiřské borovice. 

 

1.6. Přílohy 

 Katalogové listy, detaily konstrukcí, vizualizace. 

 


