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ANOTACE  
 

 

Rodinný dům ve Lhotce u Ostravy 

 

Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v obci Lhotka u Ostravy. Zadáním investora - 

soukromé osoby - bylo navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu. Stavba poskytuje 

pohodlné užívání, jednoduchou orientaci v prostoru, otevřený a vzdušný prostor, který splňuje 

veškeré představy o bydlení na počátku 21.století. Dům svou jednoduchostí neaspiruje na 

funkci výrazové dominanty. Architektonický výraz objektu je svým měřítkem přiměřený 

prostředí s hmotou. 

 

 

 

 

Detached house in Lhotka near Ostrava 

 

Bachelor paper solves project of a family house in municipality Lhotka by the Ostrava. 

Investor’s submission – private person - was project a family house for four members of the 

family. Building provides suitable habitation, simple space orientation, opened and airy room, 

which fulfill all criteria about suitable living in the beginning of  21st century .  House for its 

simplicity doesn’t inspire being dominating feature. Architectonical expression of the building 

is for its measurement adequate to surroundings. 
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Seznam použitého značení  
 

 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cca přibližně 

č. číslo 

ČR Česká republika 

ČSN česká státní norma 

DN dimenze 

FAST fakulta stavební 

HI hydroizolace 

Kč korun českých 

km kilometr 

k.ú. katastrální úřad 

m metry 

m2 metry čtvereční 

m3 metry krychlové 

m n.m. metry nad mořem 

n. nad 

odst. odstavec 

parc. parcela 

P+D typ zdiva firmy POROTHERM (pero + drážka) 

Sb. sbírky, sbírka 

SO stavební objekt 

TI. tepelná izolace 

tl. tloušťka 

ŽB Železobeton 
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1. A. Průvodní zpráva 

 

1.1.     a) Identifikační údaje 

Název stavby: Rodinný dům ve Lhotce u Ostravy  

Místo stavby:  Lhotka u Ostravy, ulice Pod Vysílačem 

Stupeň:  Dokumentace realizační 

Investor: Soukromá osoba  

Dodavatel stavby: Bude stanoven výběrovým řízením 

Zpracovatel:  Vrána Štěpán 

                                         VŠB – TU Ostrava 

  Fakulta stavební 

                                         Obor: Architektura a stavitelství 

Vedoucí práce:                       Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. 

   

1.2. b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Stavba je navržena na místě určeném územním plánem k výstavbě staveb se smíšenou funkcí. 

Je tedy z hlediska územního plánu v souladu s předpokládaným rozvojem území. Z funkčního 

a urbanistického hlediska se jedná o dotvoření dosud nekonsolidované části obce v souladu 

s předpoklady schváleného územního plánu obce Lhotka u Ostravy. 

Cílem je vytvoření kvalitní fungující stavby, která přispěje svým architektonickým řešením 

k bezproblémovému užívání rodinného domu. 

Místo pro stavbu rodinného domu je v současné době na okraji souvislé zástavby. Leží na 

ulici Pod Vysílačem. Celý blok je ze severu vymezen budovou televizního vysílače, z jihu 

řekou Odrou. Na sousedním pozemku se nachází rodinný dům.  

Pozemek je dnes využíván jako zemědělská půda.  

 

Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Řešená lokalita je v území řešeném Územním plánem obce Lhotka u Ostravy z roku 2006. 

V současné době je pozemek obhospodařován jako zemědělská půda.  
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Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Pozemek určený k výstavbě je podle schváleného územního plánu navržen k výstavbě 

rodinných domů. Z uvedeného vyplývá, že záměr výstavby a funkční náplň, je v souladu 

s platnou územně plánovací dokumentací. 

 

Podklady  

- Územní plán obce Lhotka u Ostravy 

- Kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000, ze dne 17.01.2007 

 

Dotčené pozemky 

Okres:    Ostrava 

Obec:     Lhotka u Ostravy 

Katastrální území:   Lhotka u Ostravy 

 

Parcelní čísla dotčených pozemků:  

Parcelní číslo:   475 

Výměra:   968  

Číslo LV:   111  

Druh využití:   zemědělská půda  

Vlastnické právo:   soukromá osoba  

   

Základní kapacitní údaje: 

zastavěná plocha:  968 m2 

celková užitná plocha: 175 m2 

obestavěný prostor:  756 m2 

 

1.3. c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení stavby na dopravní  

a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení 

Budova rodinného domu bude napojena na veřejnou komunikaci Pod Vysílačem. Ta slouží 

jako obslužná komunikace, která ústí na ulici Petříkovická. 
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Zpevněné plochy pro pěší budou provedeny z dlažby s příčným sklonem ve směru k vozovce, 

maximální příčný sklon bude do 2,5 %.  

 

Dostupnost technické infrastruktury 

V lokalitě je vybudovaná stávající technická infrastruktura, která umožní připojit nový objekt 

a zajistí jeho zásobení energiemi.  

 

 1.4. d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

Bez požadavků. 

 

 1.5. e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projekt je zpracován v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Výstavbou nedojde 

k dotčení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Objekt ani žádný 

z objektů v okolí nepodléhá ochraně z hlediska zájmu památkové péče.  

 

 1.6. f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Plocha uvažovaná pro výstavbu je Územním plánem obce Lhotka u Ostravy určena 

k výstavbě rodinných domů. 

 

1.7. g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 

a jiná opatření v dotčeném území 

Nejsou žádné věcné a časové vazby ani jiná opatření v dotčeném území. 

 

 1.8. h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Projektová dokumentace květen 2010 

Zahájení stavby  srpen 2010 

Ukončení stavby  srpen 2011 

 

Technologická zařízení, která jsou součástí technologické i stavební části, a u kterých je 

součástí předání jejich vyzkoušení, případně zkušební provoz, budou před kolaudací 
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odzkoušena a ke kolaudaci budou předány protokoly o převzetí, provozní řády a doklad 

o provedení topné zkoušky. 

 

 1.9. i) Statistické údaje 

zastavěná plocha:    126 m2 

řešená plocha pozemku:   928 m2 

celková užitná plocha:   175 m2 

obestavěný prostor:     756 m3 

 

počet parkovišť:        0 

ostatní povrchová stání:       1 

celkem:         1 

 

Předpokládané celkové náklady stavby činí 3.900.000,- Kč (dle orientačních cen ÚRS). 

 

 

2. B. Souhrnná technická zpráva 

 

 2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 2.1.1. a) Zhodnocení staveniště 

Záměrem investora je vybudovat rodinný dům v ulici Pod Vysílačem. Stavba bude nabízet 

zázemí pro čtyřčlennou rodinu. Primárně je určená jako objekt soukromého majitele  

za účelem trávení volného času a relaxace. Domek je solitérně umístěn na pozemku parc. č. 

475 o ploše 968 m2. Dům je umístěn stavební čárou v návaznosti na sousední stávající 

zástavbu a podle místních regulativ. Předprostor mezi veřejným chodníkem a navrženým 

objektem bude oplocen. Část pozemku za domem bude využívána jako zahrada. 

Stavba je navržena v okrajové části obce Lhotka u Ostravy na ulici Pod Vysílačem, která je 

podle územního plánu obce určena k zástavbě rodinných domů. Objekty by svou výškou 

neměly přesahovat tři podlaží. Místo určení stavby je svou polohou vhodné z hlediska přímé 

návaznosti na krajské město Ostravu a tím zaručenou dobrou přístupností.  
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 2.1.2. b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Místo pro stavbu budovy rodinného domu se nachází na okraji stávající výstavby rodinných 

domů. Sousedí se zahrádkářskou kolonií, která bude v budoucnu zastavěna. Tím bude ulice 

Pod Vysílačem svojí kapacitou plně využita. Ulice ze severu ústí do farmy na chov pštrosů, 

dále ulice sousedí s televizním vysílačem. 

Budova dvoupodlažního domu je do ulice Pod Vysílačem uzavřena a je v zákrytu současné 

výstavby, žádným prvkem nevybočuje. Jižním a západním směrem je otevřena do zahrady  

za účelem soužití domu se zahradou. Významným prvkem a poznávacím aktem je 

zařezávající se schodiště ve formě kvádru, který vystupuje na střechu. Tím je rozrušena 

severní strana objektu. 

  

 2.1.3. c) Technické řešení stavby 

Budova je rozdělena na dvě podlaží. V prvním podlaží se nachází technická místnost, zádveří, 

místnost určena pro domácí práce a hala, na kterou navazuje schodiště. Dále je zde umístěna 

kuchyně s jídelním koutem spojeným s obývacím pokojem. V druhém nadzemním podlaží se 

nacházejí tři obytné místnosti, koupelna a šatna. Budova není pod půdorysem podsklepena, 

proto byla zřízená technická místnost v prvním nadzemním podlaží.  

Objekt je založen na základových pásech o šířce 600 mm do hloubky 1200 mm. 

Tloušťky obvodových konstrukcí jsou 400 mm. Vnitřní nosné stěny mají tloušťku 300 mm 

a 150 mm. Objekt je zateplen kompaktním zateplovacím systémem z minerální vlny. Barva 

fasády je šedá, odstín Baumit Stone 3397, HBW.: 16. Sokl je omítaný, odstín Baumit Stone 

3399, HBW.: 16. 

Střecha je navržena plochá jednoplášťová. Odvodnění je dovnitř objektu. Přístup na střechu je 

pomocí žebříku z venkovního prostoru. 

Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny marmoleem (kuchyně, hala), dřevěnými vlysy (obývací 

pokoj, jídelna, ložnice a dětské pokoje) a keramickými dlaždicemi (předsíň, technická 

místnost, domácí práce, WC, koupelna).  

 

 2.1.4. d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Po dobu výstavby je staveniště dopravně napojeno na ulici Pod Vysílačem - v místě bude 

zřízen sjezd. Na městskou komunikační síť je stavba dopravně napojena zprostředkovaně přes 

ulici Petřkovická, která je napojena na dálnici D1.  
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Na pozemku bude během výstavby zřízena provizorní skříň na odběr elektrické energie, a to 

jak s odběrem 250 V, tak 320 V. Odběr vody bude zajištěn z místního vodovodu a po dobu 

výstavby bude mezi provozovatelem a majitelem uzavřena roční smlouva na odběr vody. 

 

 2.1.5. e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Bude vybudováno jedno povrchové stání, které je pro daný účel dostačující. 

 

 2.1.6. f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Výstavbou nedojde k dotčení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

 2.1.7. g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

a komunikací 

Dispozičně není rodinný dům navržen jako bezbariérový. Veřejně přístupné plochy a vstup na 

pozemek ano. 

 

 2.1.8. h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 

Pro hodnocení geologických poměrů nebyly učiněny žádné kroky, takže geologické poměry 

nejsou známé. Na uvažovaném staveništi by bylo vhodné provést inženýrsko-geologický 

průzkum, který by obsahoval i měření bludných proudů. K dispozici jsou archivní inženýrsko-

geologické průzkumy z blízkého okolí. 

Povrch terénu se na předmětném staveništi pohybuje od výškových kót 244,5 m n.m. do 245,5 

m n.m. BPV. Dnešní povrch tvoří orná půda s bonitou zeminy 2. 

Podzemní voda se na svažitém pozemku nachází v dostatečné hloubce. Svažitost terénu zajistí 

odvedení spodní vody k úpatí kopce.  

 

 2.1.9. i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém 

Není předmětem řešení. 
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 2.1.10. j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

SO 01 Rodinný dům 

SO 02 Terénní úpravy 

SO 03 Přípojka vody 

SO 04 Kanalizace 

SO 05 Plyn 

SO 06 Vedení nn 

Předmětem bakalářské práce je pouze stavební objekt SO 01 Rodinný dům. 

 

 2.1.11. k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před   

 negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

Při provádění stavby bude důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací.  

 

 2.1.12. l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat zákon č. 309/2009 Sb. a nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb.. Tyto předpisy stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s 

nimi souvisejících. Vztahují se na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a 

jejich pracovníky. Od ustanovení těchto předpisů je možné se odchýlit na nezbytně nutnou 

dobu v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné 

provozní nehody (havárie), pokud budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření. Další 

odchylky může povolit jen Český úřad bezpečnosti práce nebo Český báňský úřad. Návrh na 

odchylku, doložený potřebnými náhradními opatřeními k zajištění bezpečnosti práce, 

předkládá dodavatel stavební práce prostřednictvím příslušného inspektorátu bezpečnosti 

práce nebo obvodního báňského úřadu. 

Práce na elektrických zařízení smí provádět pouze osoby s kvalifikací, kterou požadují platné 

státní normy. Osoby pověřené obsluhou elektrických zařízení v předávací stanici musí být 

řádně a prokazatelně proškoleny z bezpečnostních předpisů a obeznámeny s obsluhou 

elektrických zařízení. Tito pracovníci musí při obsluze používat ochranné pomůcky 

a elektrická zařízení musí být řádně označena. Před uvedením zařízení do provozu musí být 

provedena výchozí revize zařízení. 
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 2.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet není předmětem řešení.  

 

 2.3. Požární bezpečnost 

Protipožární zabezpečení stavby není předmětem řešení. 

 

 2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Navržené dispoziční řešení respektuje požadavky vyhlášky č. 410/2006 Sb. Komunální odpad 

bude likvidován pomocí popelnic. Zpevněná plocha navazuje na stávající příjezdovou 

komunikaci. 

 

 2.5. Bezpečnost při užívání 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní dům s jedním schodištěm. Koncepční uspořádání je 

jednoduché se snadnou orientací, povrchy podlah jsou bezpečné. 

 

 2.6. Ochrana proti hluku 

Při provádění prací bude důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací. Užíváním 

objektu nevzniká žádný hluk z instalovaných zařízení. 

 

 2.7. Úspora energie a ochrana tepla 

Budova bude zateplena deskami z minerální vlny. Pro výplně otvorů budou použity prvky 

zabezpečující tepelně technické parametry. 

 

2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní s jedním schodištěm. Koncepční uspořádání je 

jednoduché se snadnou orientací, povrchy podlah jsou bezpečné. Přístupové komunikace jsou 

navrženy jako bezbariérové. Vnitřní uspořádání objektu není navrženo pro pohyb imobilních 

osob.  
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 2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Lokalita je mimo záplavové území řeky Odry. Pozemek určený k výstavbě je ve svažitém 

území. Při provádění stavebních prací budou výkopy zajištěny pažením. Stavební pozemek 

není na poddolovaném území.  

 

 2.10. Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

 2.11. Inženýrské objekty 

 2.11.1. a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splašková kanalizace je navržena podle ČSN EN 12056-1, ČSN EN 12056-2,  

ČSN EN 12056-5 a s nimi souvisejícími normami a právními předpisy. 

Objekt bude na kanalizační řad napojen jednou kanalizační přípojkou DN 150. Přípojka bude 

z trub PVC-HT těsněných gumovými kroužky. Na dešťovou kanalizaci bude napojena přes 

revizní šachtu. 

Kanalizační přípojka nesmí zasahovat do profilu stoky. Při výkopu se bude postupovat proti 

sklonu přípojky. Stabilita stěn bude zajištěna pažením. Po hrubém výkopu budou odstraněny 

všechny nerovnosti a dno bude upraveno do předepsaného rozměru. Lože pod potrubí bude 

provedeno na upravené dno rýhy. Potrubí bude položeno na pískové lože o tloušťce 

minimálně 100mm s maximální velikostí zrna 8 mm. Potrubí bude obsypáno pískem 

o maximální velikosti zrna 8 mm do výše 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden 

vytěženou zeminou. Pro zásyp se nesmí použít jíl, slín a skalní rozpojená zemina. Zásyp bude 

zhutněn ve vrstvách maximálně 300 mm (ČSN 72 1006). 

Svody pod podlahou v rostlém terénu budou z hrdlových trub PVC typu KG. Odpady budou 

z trub polypropylénových PPs hrdlových. Z téhož materiálu bude i připojovací potrubí. 

Odvětrávací potrubí bude vyvedeno minimálně 500 mm nad rovinu střechy. 
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Výpočet množství splaškových vod 

Maximální hodinový průtok 

denní potřeba vody v m3 počet hodin 
součinitel hodinové 

nerovnoměrnosti 

průtok 

m3/h 

0,48 24,00 2,20 0,04 

  

Minimální hodinový průtok 

denní potřeba vody v m3 počet hodin 
součinitel hodinové 

nerovnoměrnosti 

průtok 

m3/h 

0,48 24,00 0,60 0,01 

  

Dešťová kanalizace bude navržena podle ČSN EN 12056-3. 

Venkovní dešťové odpady se napojují na svod přes lapač střešních splavenin z PE od firmy 

Hutterer + Lechner HL 600 osazený v úrovni terénu na betonový základek. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace.  

 

Výpočet množství dešťových vod  

Q = . Ss. qs  

 součinitel odtoku 

 Ss odvodňovaná plocha 

 qs intenzita deště 

  

Množství dešťových vod 

 

 

 

Q v l/s y  Ss v ha  qs v l/s.ha 

1,04 0,90 0,009 129,00 
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 2.11.2. b) Zásobování vodou 

Technické řešení, montáž 

Vnitřní vodovod bude navržen podle ČSN EN 806-1, ČSN EN 806-2, ČSN EN 806-3, 

ČSN EN 806-4, souvisejících norem a předpisů. 

Přípojka je navržena z trub PE LD 32 mm. Potrubí bude vyspádováno směrem od objektu 

ve spádu 3 ‰. Na řad bude napojeno navrtávkou přes uzavírací ventil se zemní soupravou. 

Měření vody bude umístěno v typové vodoměrné komoře o rozměru 900 x 1200 mm 

na hranici pozemku před objektem. Prostup pod základy bude opatřen chráničkou z PE LD. 

Vodoměr bude nainstalován podle technických podmínek předepsaných výrobcem. Vnitřní 

rozvod bude z trubek měděných polotvrdých. Na vnitřní rozvod bude napojena kuchyň a dvě 

koupelny. V domě nebude vnitřní bazén nebo jiný zdroj větší spotřeby pitné vody.   

 

Zkoušky 

Zkouška vodotěsnosti přípojky bude provedena podle ČSN 75 5911 zkušebním přetlakem, 

který se rovná 1,3 násobku nejvyššího přetlaku dosahovaného v místě napojení na rozvodnou 

síť. 

  

Zemní práce 

Potrubí ve výkopu bude uloženo na pískový podsyp s maximální velikostí zrna 8 mm. Potrubí 

bude obsypáno pískem o maximální velikosti zrna 8 mm do výše 200 mm nad vrchol potrubí. 

Zásyp bude proveden vytěženou zeminou. Pro zásyp se nesmí použít jíl, slín a skalní 

rozpojená zemina. Zásyp bude zhutněn ve vrstvách maximálně 300 mm. 

 

Celková spotřeba vody  

Výpočet potřeby pitné vody 

byty s koupelnou a lokálním ohřevem teplé vody (l/os.den) 120,00 

celková potřeba vody pro jednu osobu (l/os.den) 120,00 

  

Počty osob 

rodinný dům 4,00 

celkem 4,00 
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Spotřeby pitné vody  

celkem denní spotřeba vody pro rodinný dům m3 0,48 

roční spotřeba vody se předpokládá m3 172,80 

 

 2.11.3. c) Zásobování energiemi 

Přívod nízkého napětí (nn) 

Budova bude zásobována z rozšířené sítě nn distributora elektrické energie - ČEZ Distribuce, 

a.s. Kabelový přívod – smyčku nn - provede ČEZ na základě „Smlouvy o připojení 

k distribuční síti“ v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. Odběrné místo bude připojeno  

na kabelovou smyčku nn z vedení. Vybudování kabelové smyčky nn a kompaktního 

rozváděče nn.  

 

Zásobení objektu plynem 

Přípojka je navržena v souladu s ČSN 12007-2 a technickými pravidly TPG 702 01. Přípojka 

bude napojena navrtávkou ze středotlakého řadu. Přípojka bude z trub PE HD D 25 mm. 

Ukončena bude HUP v kiosku s měřením na hranici pozemku.  

Plynovod bude uložen v zemní rýze na pískové lože o velikosti zrn maximálně 4 mm, 

tloušťky minimálně 100 mm a bude obsypán pískem o velikosti zrn maximálně 4 mm 

do výšky minimálně 200 mm nad horní líc potrubí. Potrubí bude uloženo v průměrné hloubce 

1,0 m. Rýhy budou hloubeny v šíři 0,6 m. Pro zásyp bude použit recyklát do velikosti zrn 16 

mm, míra zhutnění se stanoví podle místních podmínek. Před zásypem bude nad vrchol 

trouby položen vyhledávací vodič CY 2,5 mm2 nad pískový obsyp ve výši 0,3 m. Nad 

vrcholem potrubí bude do výkopu položena výstražná fólie dle ČSN 73 6006. Rozvod bude 

veden ve zdivu v drážce. Plynovod nesmí být veden v sádrokartonových a dutých 

konstrukcích a v podlaze. Před každým spotřebičem bude osazena uzavírací armatura. Na 

rozvod plynu bude napojen kotel ÚT, plynová varná deska a plynový sporák. 

 

Měření a regulace plynu 

K měření plynu je navržen membránový plynoměr G4, rozteč 250 mm. Regulace bude 

zajištěna regulátorem Francel B6. Měření a regulace budou situovány v nice na hranici. 
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Vytápění 

Rozvod bude proveden z měděných trubek izolovaných tepelnou izolací. Celý rozvod bude 

rozveden v podlaze a stoupací potrubí ve zdi. Celý okruh bude napojený na závěsný kotel v 

technické místnosti.  

 

 2.11.4. d) Řešení dopravy 

Příjezd bude po stávající místní komunikaci. Bude vybudováno jedno povrchové odstavné 

stání. 

 

 2.11.5. e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Okolí domu bude využíváno jako relaxační zahrada. Bude provedena výsadba stromů, keřů 

a zatravnění zbývající plochy. 

 

 2.11.6. f) Elektronické komunikace 

Hlasové, datové a TV služby poskytuje několik operátorů. Jejich výběr záleží na požadavcích 

investora. Konektivitu objektu lze zajistit přivedením zemního optického, metalického vedení 

nebo mikrovlnným, optickým pojítkem. Pro tyto technologie budou připraveny kabelové trasy 

průchody do objektu, anténová plošina, rezervy v technických místnostech pro umístění 

zařízení tak, aby mohly být v budoucnu kdykoliv realizovány. 

Pro hlavní páteřní – vertikální vedení SLP technologií musí být zřízena kabelová trasa – 

elektroinstalační drátěný žlab pro navrhované vedení s dostatečnou rezervní kapacitou pro 

dodatečné instalace kabeláží datových a telekomunikačních operátorů. Trasa musí být 

přístupná v každém poschodí. Mimo drátěný žlab musí být ve stoupačce dostatečný prostor 

pro upevnění ohni odolných kabelů. Vodorovné páteřní trasy budou provedeny 

elektroinstalačním kanálem s dostatečnou rezervou. Musí spojovat přípojné body objektu – na 

patě objektu, anténovou plošinu na střeše s vertikálním páteřním vedením a technickými 

místnostmi. Rozvody strukturované kabeláže, TV signálu a telefonů budou řešeny 

v koordinaci s vybraným operátorem telekomunikačních služeb. 
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3. C. Situace stavby 

Situace viz výkresy „C“. 
 

 

4. D. Dokladová část 

Není předmětem řešení. 
 

 

5. E. Zásady organizace výstavby 

Není předmětem řešení. 
 

 

6. F. Dokumentace stavby 

 

 6.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 6.1.1. a) Účel objektu 

Jedná se o dvoupodlažní dům o půdorysném rozměru 14 x 9 m, který je v zákrytu současné 

výstavby, žádným prvkem nevybočuje. Jižním a západním směrem je otevřen do zahrady  

za účelem soužití domu se zahradou. Významným prvkem a poznávacím aktem je 

zařezávající se schodiště ve formě kvádru, který vystupuje na střechu. Tím je rozrušena 

severní strana objektu. Budova je rozdělena na dvě podlaží. V prvním podlaží se nachází 

technická místnost, zádveří, místnost určena pro domácí práce a hala, na kterou navazuje 

schodiště. Dále je zde umístěna kuchyně s jídelním koutem spojeným s obývacím pokojem. 

V druhém nadzemním podlaží se nacházejí tři obytné místnosti, koupelna a šatna. Budova 

není pod půdorysem podsklepena, proto byla zřízená technická místnost v prvním nadzemním 

podlaží.  

 

 6.1.2. b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

Architektonický výraz objektu bude měřítkem přiměřený prostředí s hmotou, která svojí 

jednoduchostí neaspiruje na funkci výrazové dominanty. Fasáda je tvořena kompaktním 
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zateplovacím systémem. Barva je šedá, odstín Baumit Stone 3397, HBW.: 16. Sokl je 

omítaný, odstín Baumit Stone 3399, HBW.: 16. 

Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. V prvním podlaží je navrženo zádveří, technická 

místnost, místnost pro domácí práce, hala se schodištěm, společný prostor kuchyně, jídelny 

a obývacího pokoje.  

Interiéry budou řešeny jednoduchým a funkčním způsobem.  

 

 6.1.3. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace 

Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. 

Pobytové místnosti mají přirozené osvětlení okny. Hygienické prostory jsou orientovány na 

sever a severovýchod, ložnice na západ a dětské pokoje na východ a jih. Obývací pokoj je 

okny situován na západ, kuchyň na jih.  

 

Stavební program, výpočet užitných ploch 
 

místnost 
číslo 

účel místnosti 
užitná 
plocha 
celková 

obytná 
plocha 

komunikace 
technické 
vybavení 

101 zádveří 5,4   5,4   
102 hala 7,2   7,2   

103 
obývací 

pokoj/jídelna 41,6 41,6     
104 kuchyně 13,5 13,5     
105 domácí práce 8,7     8,7 
106 technická místnost 6     6 
107 koupelna/ WC 4,6 4,6     
201 dětský pokoj 17 17     
202 šatna 6     6 
203 dětský pokoj 19 19     
204 ložnice 19,5 19,5     
205 hala 9,3   9,3   
206 koupelna/ WC 17,5 17,5     

    175,30 132,70 21,90 20,70 
 

6.1.4. d) Technické a konstrukční řešení objektu 

Konstrukce objektu je koncipována jako příčný zděný objekt se světlou výškou podlaží 2,7 m. 

Tloušťky obvodových konstrukcí jsou 400 mm. Vnitřní nosné stěny mají tloušťku 300 mm 

a 150 mm. Objekt je zateplen kompaktním zateplovacím systémem z minerální vlny. Barva 
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fasády je šedá, odstín Baumit Stone 3397, HBW.: 16. Sokl je omítaný, odstín Baumit Stone 

3399, HBW.: 16. 

Objekt je založen na základových pásech o šířce 600 mm do hloubky 1200 mm. 

Střecha je navržena plochá jednoplášťová. Odvodnění je dovnitř objektu. Přístup na střechu je 

pomocí žebříku z venkovního prostoru. 

 

 6.1.5. e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou zaručeny použitím 

vhodných materiálů a stavebních prvků. 

 

 6.1.6. f) Způsoby založení objektu 

Základy objektu jsou tvořeny základovými pásy. Základová spára se nachází v nezamrzné 

hloubce 1 200 mm. 

 

 6.1.7. g) Vliv objektu na životní prostředí 

Výstavbou nedojde k dotčení ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Stavba ani užívání objektu nebude zatěžovat životní prostředí. 

 

 6.1.8. h) Dopravní řešení 

Po dobu výstavby je staveniště dopravně napojeno na ulici Pod Vysílačem - v místě bude 

zřízen sjezd. Na městskou komunikační síť je stavba dopravně napojena zprostředkovaně přes 

ulici Petřkovická, která je dále napojena na dálnici D1.  

 

 6.1.9. i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba se nenachází v povodňové ani v poddolované oblasti. Vzhledem k malému sklonu 

terénu nehrozí sesuvy půdy. Izolace proti zemní vlhkosti bude odolná proti průniku radonu. 

 

 6.1.10. j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavbou objektu nedojde k porušení požadavků na výstavbu. 
 

 6.2. Výkresová část 

Výkresová část se nachází v samostatné složce. 
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7. Specializace architektura 

 

Ve specializaci architektura je řešen interiér a vybavení kuchyně. 

 

Řešení obsahuje výkresovou dokumentaci s vyznačením rozměrů, materiálů a povrchových 

úprav jednotlivých výrobků, rozmístění navržených výrobků v budově a zpracování 

specifikací jednotlivých prvků.  

  

Podkladem pro zpracování projektu byl projekt pro stavební povolení „Rodinný dům ve 

Lhotce u Ostravy, ulice Pod Vysílačem“ a dále konzultace se zástupci investora. 

 

Řešení zabudovaného interiéru se zabývá vybavením kuchyně jako základním stavebním 

kamenem rodinné pohody. Kuchyně  je členěna  do dvou samostatných celků - kuchyňská 

linka „K01“ a kuchyňská nika „K02“. 

Prvek K01 je plnohodnotná kuchyňská linka skládající se ze spodních skříněk, ve kterých jsou 

velkokapacitní šuplíky na uložení potřebného vybavení. Dále je zde zabudovaná myčka 

nádobí. Pracovní plocha je zakončena barovým pultem pro rychlou konzumaci. Horní skříňky 

jsou koncipovány jako úložiště sklenic na nápoje.  

Kuchyňský prvek „K02“ je tvořen lednicovou věží  a troubovou věží. Mezi těmito věžemi 

vznikla malá pracovní plocha. Lednicová věž je osazena lednicí a horní skříňkou, troubovou 

věž tvoří mikrovlnná a pečící trouba. Obě věže jsou spojeny řadou horních skříněk. 

 

Návrh zabudovaného interiéru vychází stylově z moderního architektonického výrazu, který 

odpovídá kvalitnímu návrhu objektu 21.století.  

Interiér je vzhledem k originalitě stavby navržen „na míru“ se snahou poskytnout  komfortní 

podmínky k užívání. Použitím soudobých atestovaných materiálů zároveň splňuje všechny 

hygienické požadavky, vyplývající ze specifických nároků na vaření a pobyt v kuchyni. 

.  

Projekt je zpracován jako podklad pro dodavatele interiéru. Obsahuje výkresy půdorysů 

a pohledů vybavení kuchyně. Ve výkresech je uveden popis materiálového a konstrukčního 

řešení pro každou část či jednotlivý kus vybavení. Materiálové a barevné řešení bude v rámci 

zpracování dílenské dokumentace definitivně odsouhlaseno projektantem a zástupcem 
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investora. Barevnost bude upřesněna ve vazbě na dokončení studie vybavení objektu 

mobilním a ostatním interiérem. 

 

Ve výkresové části projektu jsou v legendách konstrukčního a materiálového řešení 

jednotlivých výkresů vybrány povrchy laminovaných desek firmy MAX, aro dýhy JOF 

HOLZ.  Jedná se pouze o informativní výběr standardu kvality povrchu garantovaného 

uvedenou značkou. Přesný výběr barvy a dekoru se upřesní při dílenské dokumentaci 

zpracované vybranou dodavatelskou firmou. Pokud dodávající firma použije dekory jiné 

firmy, musí tuto změnu schválit autor projektu. 

  

Kuchyně je navržena „na míru“ z plošných dřevotřískových  materiálů s laminovaným 

povrchem v tloušťkách 18 (19), 25, 30 mm hran pracovních desek kuchyňské linky, která má 

postformingovou hranu. Na dýhované desky je použita aro dýha. Hranou je vrstvená dýha 

v tl. 2 mm. 

Nábytkové závěsy u dvířek všech otevíravých skříní budou systémové a polohovatelné ve 

standardu BLUM. Zásuvky budou vybaveny pojezdem s plnovýsuvem standardu BLUM - 

tandembox. 

Konstrukční spoje musí být v pohledově exponovaných plochách prvků řešeny skrytě, ne 

ovšem plastovými krytkami nebo přetmelením. Obkladové desky se ke stěnám musí lepit. 

V případě nutnosti desku kotvit, se musí způsob kotvení a typ šroubu konzultovat 

s architektem. V případě kotvení skříněk ke stěnám  je nutno zohlednit materiál stěn. 

Předepsané dimenze nosných kovových prvků skříněk a jakékoliv změny v profilech je nutno 

nechat odsouhlasit projektantem. 

Skříňky budou na nožičkách a ty budou kryty soklovou lištou ve stejném odstínu jako korpus 

skříněk. 

 

Barevné řešení povrchů nábytku je shodné pro všechny prvky. Barevnost ABS hrany musí být 

vždy shodná s barvou hraněné desky. Barevné řešení povrchů bude předmětem samostatné 

přílohy. Přesný výběr barvy a dekoru se upřesní při dílenské dokumentaci zpracované 

vybranou dodavatelskou firmou. Kovové konstrukce budou v provedení broušený nerez.  

 

Při zpracování dílenské dokumentace a při vlastní realizaci bude prováděn autorský dozor. 

Autor požaduje předložit ke schválení dílenskou dokumentaci a veškeré navrhované úpravy 
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nebo změny oproti projektu. Autor musí být přizván k odsouhlasení první osazené vzorové 

místnosti a niky. 

 

 

8. Tepelná technika 

 

 8.1. Tepelně technické posouzení konstrukce podlahy (Teplo 2009) 

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

 Název úlohy: podlaha 
 

 8.1.1. Kontrolní tisk vstupních dat: 

 Typ hodnocené konstrukce:     Strop - tepelný tok shora 
 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  Vlysy   0.0200    0.1800  2510.0    600.0       157.0   0.0000 
  2  Beton hutný 1   0.0400    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  3  Pluvitec Maxit   0.0050    0.2100  1460.0   1230.0    200000.0   0.0000 
  4  Pěnový polysty   0.1300    0.0330  1270.0     35.0        70.0   0.0000 
  5  Skloelast Extr   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     25158.0   0.0000 
  6  Železobeton 1   0.0800    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  7  Štěrkopísek   0.2000    2.0000  1010.0   2000.0        50.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:    0.17 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:       5.0 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   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
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    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -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:           4.28 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:      0.223 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc: 0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 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. 

  
 Difúzní odpor konstrukce ZpT:    6.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny*:    312.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi*:   14.3 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p:        20.13 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p:              0.945 
 
 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    14.8   0.732    11.3   0.586    19.7   0.945    58.4 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    19.8   0.945    60.8 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.0   0.945    60.4 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.3   0.945    60.6 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.945    63.0 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.7   0.945    65.5 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.945    66.7 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.945    66.3 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.6   0.945    63.3 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.3   0.945    60.8 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.1   0.945    60.3 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.8   0.945    60.9 
           
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 73 0540: 
 (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    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   20.1   19.7   19.6   19.5    5.8    5.7    5.5    5.1 
 p [Pa]:   1367   1365   1365    801    796    739    738    732 
 p,sat [Pa]:   2355   2299   2283   2271    919    914    902    880 
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 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry Gd: 1.128E-0010 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 difúze 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. 

 
 
 

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

Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:      20,4 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:         5,0 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    Vlysy   0,020       0,180  157,0 
     2    Beton hutný 1   0,040       1,230          17,0 
     3    Pluvitec Maxitech Bar. Vapore  0,005       0,210             200000,0 
     4    Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,130       0,033          70,0 
     5    Skloelast Extra   0,004       0,210    25158,0 
     6    Železobeton 1   0,080       1,430          23,0 
     7    Štěrkopísek   0,200       2,000          50,0 
 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 

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

  
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 
mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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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. 
 
 

 

 
Obrázek č. 1 – Rozložení tlaků vodní páry v podlaze 
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Obrázek č. 2 – Rozložení teplot v podlaze 
 
 

 8.2. Tepelně technické posouzení obvodové stěny (Teplo 2009) 

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

 
 Název úlohy: obvodová stěna 
 

 8.2.1. Kontrolní tisk vstupních dat: 

 Typ hodnocené konstrukce:      Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU:     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná š   0.0150    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Porotherm 40 P   0.4000    0.1500   960.0    800.0         7.0   0.0000 
  3  weber.therm kl   0.0010    0.9000   900.0   1660.0        20.0   0.0000 
  4  Isover Fassil   0.1000    0.0390   880.0     50.0         1.4   0.0000 
  5  ispos Nr.1 Ver   0.0020    0.8000   840.0   1700.0        14.0   0.0000 
  6  Baumit Granopo   0.0400    0.7000   920.0   1700.0       121.0   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 
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 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:     0.04 m2K/W 
 dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse:     0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te:     -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:      21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe:      84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi:     55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti:    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let:      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ: 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R:         5.31 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0.182 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc:   0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 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. 

  
 Difúzní odpor konstrukce ZpT:    4.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny*:    4045.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi*:   23.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.39 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :              0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.586     8.0   0.443    20.0   0.955    46.1 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    20.0   0.955    48.4 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.2   0.955    50.3 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.4   0.955    53.4 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.7   0.955    59.0 
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    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.8   0.955    63.3 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.9   0.955    65.4 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.8   0.955    64.7 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.7   0.955    59.4 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.5   0.955    54.2 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.2   0.955    50.4 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    20.0   0.955    48.7 
           
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difúze 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]:   19.4   19.3    2.1    2.1  -14.4  -14.4  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1339    910    907    885    881    138 
 p,sat [Pa]:   2251   2234    712    712    175    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] 
           
    1   0.5160    0.5180   7.445E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.582 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.683 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 Roční cyklus č.  1 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  11   0.5160    0.5160   1.64E-0008     0.0426 
  12   0.5160    0.5160   2.83E-0008     0.1185 
   1   0.5160    0.5160   3.05E-0008     0.2001 
   2   0.5160    0.5160   2.86E-0008     0.2694 
   3   0.5160    0.5160   1.82E-0008     0.3181 
   4   0.5160    0.5160   5.06E-0010     0.3194 
   5   0.5160    0.5160  -2.34E-0008     0.2567 
   6   0.5160    0.5160  -4.26E-0008     0.1462 
   7   0.5160    0.5160  -5.29E-0008     0.0043 
   8    ---       ---    -4.91E-0008     0.0000 
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.3194 kg/m2 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
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    Poznámka: Hodnocení difúze 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. 
 
 
 

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

 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,4 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:                -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:             -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) 
  

 
 Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]     Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,015       0,800         12,0 
   2  Porotherm 40 P+D na maltu lehk  0,400       0,150           7,0 
   3  weber.therm klasik   0,001       0,900         20,0 
   4  Isover Fassil   0,100       0,039           1,4 
   5  ispos Nr.1 Verbundmörtel   0,002       0,800         14,0 
   6  Baumit Granopor omítka (Granop  0,040       0,700       121,0 
 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním   
povrchu 80 % (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

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

  možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
 Vypočtená hodnota: U =   0,18 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 0,5 kg/m2.rok, 
      nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
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Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu 
v kondenzační zóně činí: 0,170 kg/m2,rok (materiál: ispos Nr.1 Verbundmörtel). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,170 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.  
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,5823 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,6830 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 3 – Rozložení tlaků vodní páry v obvodové stěně 
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Obrázek č. 4 – Rozložení teplot v obvodové stěně 

 
 

 8.3. Tepelně technické posouzení ploché střechy (Teplo 2009) 

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

 
 Název úlohy: střecha 
 
 

8.3.1 Kontrolní tisk vstupních dat: 

 Typ hodnocené konstrukce:      Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU:     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná š   0.0150    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Beton hutný 1   0.2400    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  3  Fatrapar P dru   0.0002    0.3000  1470.0    900.0    500000.0   0.0000 
  4  Pěnový polysty   0.1500    0.0330  1270.0     35.0        70.0   0.0000 
  5  Bitulep PP 20   0.0020    0.2100  1470.0   1100.0     57042.0   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 
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 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   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -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:         4.77 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0.202 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc:   0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou 
přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT:    1.2E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny*:     374.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi*:   11.1 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p:        19.22 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p:              0.951 
 
 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    14.8   0.732    11.3   0.586    19.8   0.951    58.0 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    19.9   0.951    60.3 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.1   0.951    60.1 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.4   0.951    60.3 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.951    62.9 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.8   0.951    65.4 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.951    66.6 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.951    66.2 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.6   0.951    63.1 
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   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.4   0.951    60.6 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.2   0.951    60.0 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.9   0.951    60.5 
           
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difúze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.2   19.1   17.7   17.7  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1366   1344    807    751    138 
 p,sat [Pa]:   2227   2208   2024   2024    170    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4052    0.4052   2.030E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.015 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.023 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 Roční cyklus č.  1 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  10   0.4052    0.4052   3.14E-0011     0.0001 
  11   0.4052    0.4052   7.42E-0010     0.0020 
  12   0.4052    0.4052   1.18E-0009     0.0052 
   1   0.4052    0.4052   1.25E-0009     0.0086 
   2   0.4052    0.4052   1.20E-0009     0.0115 
   3   0.4052    0.4052   8.04E-0010     0.0136 
   4   0.4052    0.4052   1.51E-0010     0.0140 
   5   0.4052    0.4052  -7.20E-0010     0.0121 
   6   0.4052    0.4052  -1.40E-0009     0.0084 
   7   0.4052    0.4052  -1.77E-0009     0.0037 
   8    ---       ---    -1.64E-0009     0.0000 
   9    ---       ---        ---          ---   
         
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0140 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
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Poznámka: Hodnocení difúze 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. 

 
 

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

     Rekapitulace vstupních dat 
     Návrhová vnitřní teplota Ti:      20,4 C 
      Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
     Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
     Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
     Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
     Skladba konstrukce 
     Číslo  Název vrstvy   d [m]    Lambda [W/mK]  Mi [-] 
      1     Baumit jemná štuková omítka (F  0,015       0,800   12,0 
      2     Beton hutný 1   0,240       1,230   17,0 
      3       Fatrapar P druh 21   0,0002       0,300   500000,0 
      4       Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,033   70,0 
      5     Bitulep PP 20   0,002       0,210   57042,0 
 

 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 =   0,951 

  
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 mim 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) 
        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). 
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Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu 
v kondenzační zóně činí: 0,066 kg/m2,rok (materiál: Bitulep PP 20). 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,066 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0150 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0233 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. 
 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 5 – Rozložení tlaků vodní páry v ploché střeše 

 



 - 34 - 

  
 

 
Obrázek č. 6 – Rozložení teplot v ploché střeše 

 
 
 
 

9. Posouzení spolehlivosti a bezpečnosti stropního průvlaku 

 

 9.1. Úvod 

Předmětem posouzení je ocelový průvlak 2 x IPE200 z materiálu Fe360/S235. Posuzován je 

na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti pomocí přímého determinovaného 

pravděpodobnostního výpočtu (PDPV) s využitím softwaru ProbCalc. 

 

 9.2. Informace o zadání, vstupní údaje 

Průvlak je součástí stropu 2.NP rodinného domu ve Lhotce u Ostravy, navrhovaného 

v bakalářské práci. Je zatížen vlastní tíhou, skladbou střechy, užitným krátkodobým zatížením 

a sněhem. Vlastní tíha působí jako spojité zatížení, ostatní zatížení jsou přenášena 

posouvajícími silami přes stropní vložky. Průvlak působí jako prostý nosník. 
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9.2.1. Vstupní údaje: 

2 x IPE 200, Fe360/S235 

Iy = 1,943*107 mm4 = 2 * 1,943*10-5 m4 = 3,886 m4 

Wy = 1,943*105 mm3 = 2 * 1,943*10-4 m3 = 3,886 m3 

m = 22,4 kg/m2 = 2 * 22,4 kg/m2 = 44,8 kg/m2 

 

Deterministické parametry: 

délka průvlaku 5,075 m 

 

Variabilní parametry:  

stálé výpočtové zatížení Dead= 16,38 kN 

nahodilé krátkodobé výpočtové zatížení Short1 = 1,82 kN 

zatížení sněhem Snow1 = 3,12 kN 

vlastní tíha průvlaku Dead1 = 0,605 kN/m 

 

 9.3. Statické schéma 

 
Obrázek č. 7 – Statické schéma průvlaku 

 

 9.4. Zatížení 

 9.4.1. Stálé zatížení (Dead) 

- vlastní tíha IPE200 0,448  kN/m 

stálé charakteristické zatížení                      ∑ 0,448 kN/m 

stálé výpočtové zatížení (0,448*1,35) 0,605 kN/m 
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- povlaková krytina 0,030 kN/m 

- spádová vrstva (0,2*0,625*7) 0,875 kN/m 

- tepelná izolace 200mm (0,2*0,625*7) 0,875 kN/m 

- keramický strop Porotherm 240mm 2,688 kN/m 

- omítka (0,015*0,625*20) 0,188 kN/m 

stálé charakteristické zatížení                      ∑ 4,655 kN/m 

stálé výpočtové zatížení (4,655*1,35) 6,284 kN/m 

 

 

 9.4.2. Užitné zatížení (Short) 

- krátkodobé nahodilé zatížení (0,75*0,625) 0,469 kN/m 

nahodilé charakteristické zatížení               ∑ 0,469 kN/m 

nahodilé výpočtové zatížení (0,469*1,5) 0,703 kN/m 

 

 

 9.4.3. Zatížení sněhem (Snow) 

- sníh  0,800 kN/m 

zatížení sněhem                                           ∑ 0,800 kN/m 

nahodilé výpočtové zatížení (0,800*1,5) 1,200 kN/m 

 
 

 9.4.4. Výpočet posouvajících sil 

Dead = q*l/2 = 6,284*5,2/2 = 16,338 kN (charakteristická hodnota 12.133 kN) 

Short = q*l/2 = 0,703*5,2/2 = 1,828 kN (charakteristická hodnota 1.213 kN) 

Snow = q*l/2 = 1,2*5,2/2    = 3,120 kN (charakteristická hodnota 2.080 kN) 

 

 9.5. Mezní stav únosnosti 

 9.5.1. Podmínka únosnosti:  Msd ≤ Mrd 

Maximální moment se předpokládá uprostřed rozpětí nosníku. Výpočet se pro spojité zatížení 

provede pomocí vzorce M max = 1/8 * q * l2, kde 

Mmax,q … maximální ohybový moment od spojitého zatížení [kNm] 

q         … celkové výpočtové zatížení nosníku [kN/m] 

l          … rozpětí nosníku mezi podporami [m] 
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Hodnota max. momentu od osových sil se vypočte dle vzorce M max = F*x - Rce*x , kde 

Mmax,F … maximální ohybový moment od osových sil [kNm] 

F         … hodnota osové síly [kN] 

Rce      … hodnota reakce [kN] 

x         … vzdálenost maximálního momentu od podpory [m] 

 

Odolnost konstrukce je definována rovnicí: R = Wnom * W var * f y, kde 

Wnom    … normový průřezový modul [mm3] 

Wvar     … variabilní průřezový modul [mm3] 

fy          … mez kluzu oceli 

 

Pravděpodobnost poruchy je dána vztahem Pf < Pd, kde 

Pf … vypočtená pravděpodobnost poruchy 

Pd…  návrhová pravděpodobnost poruchy dle normy ČSN 73 1401 – příloha A 

 

úroveň spolehlivosti pravděpodobnost poruchy 

snížená 0,0005 

obvyklá 0,00007 

zvýšená 0,000008 

 

 

Vstupní data pro výpočet v programu ProbCalc (viz obrázek č. 8) 

FS = R-S 

S = 25.756/8 + (2.375*3*F – 2.375*Rce) 

R = fy*W var*0.1, kde 

 

FS     … funkce spolehlivost 

S       … účinek zatížení 

R       … odolnost konstrukce 

F       … kombinace zatížení od osových sil 16.338 Dead1 + 1.828 Short1 + 3.12 Snow1 

  (viz obrázek č. 9) 

Rce    … hodnota reakce 92.12 (viz obrázek č. 10) 

fy       … histogram meze kluzu oceli (viz obrázek č. 11) 
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Wvar  … variabilní průřezový modul vyjádřen jako grupa Wvar = Wnom*(1-3Epsilon)  

  (viz obrázek č. 12), kde  

Wnom  … normový průřezový modul 3.886*10-4 m3 

Epsilon ε … relativní délková chyba 

 

 9.5.2. Výpočet v programu ProbCalc 

Pomocí programu ProbCalc, ve kterém proběhlo 550 400 simulací a bylo vytvořeno 256 

intervalů, jsme získali histogram funkce spolehlivosti (viz obrázek č. 13). Při posouzení 

mezního stavu únosnosti (viz obrázek č. 14) a 3D zobrazení funkce spolehlivosti (viz obrázek 

č. 15) jsme zjistili potřebnou odolnost posuzované konstrukce. Průvlak vyhoví na únosnost 

zvýšenou Pf (0,0) < Pd (0,000008). 

 

 9.5.3. Obrázky histogramů 

 

Obrázek č. 8 – vstupní data pro výpočet v programu ProbCalc 
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Obrázek č. 9 – histogram kombinace zatížení od posouvajících sil 

 
 

 
Obrázek č. 10 – histogram reakce 
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Obrázek č. 11 – histogram meze kluzu oceli 

 
 

 
Obrázek č. 12 – histogram variabilního průřezového modulu 
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Obrázek č. 13 – histogram funkce spolehlivosti 

 

 
Obrázek č. 14 – posouzení mezního stavu únosnosti 
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Obrázek č. 15 – 3D zobrazení výpočtu funkce spolehlivosti 

 
 

9.6. Mezní stav použitelnosti 

 9.6.1. Podmínka únosnosti:  wmax ≤ wlim 

Maximální průhyb je dán vztahem wmax = w1 + w2 – w0, kde 

wmax … maximální průhyb [mm] 

w1    … průhyb od stálého zatížení [mm] 

w2     … průhyb od nahodilého zatížení [mm] 

w0    … počáteční nadvýšení [mm] 

 

Hodnota max. průhybu se vypočte dle vzorce wmax = 5/384*q*l4/E*I nom*I var, kde 

wmax … maximální průhyb [mm] 

q         … hodnota zatížení [kN/m] 

l          … rozpětí nosníku mezi podporami [m] 

E        … modul pružnosti [MPa] 

Inom    … normový moment setrvačnosti [mm4] 

Ivar     … variabilní moment setrvačnosti [mm4] 

 
Odolnost konstrukce je definována rovnicí: R = l/350, kde 

l          … rozpětí nosníku mezi podporami [m] 



 - 43 - 

 
Pravděpodobnost poruchy je dána vztahem Pf < Pd, kde 

Pf … vypočtená pravděpodobnost poruchy 

Pd… návrhová pravděpodobnost poruchy dle normy ČSN 73 1401 – příloha A 

 

úroveň spolehlivosti pravděpodobnost poruchy 

snížená 0,16 

obvyklá 0,07 

zvýšená 0,023 

 

Vstupní data pro výpočet v programu ProbCalc (viz obrázek č. 16) 

FS = R-S 

S = (8.637*Zat)/(2100*Ivar) 

R = 5.075/Kon, kde 

 

FS     … funkce spolehlivost 

S       … účinek zatížení 

R       … odolnost konstrukce 

Zat    … kombinace zatížení od osových sil 12.133 Dead1 + 1.213 Short1 + 2.08 Snow1 

(viz obrázek č.17) 

Ivar   … variabilní moment setrvačnosti vyjádřen jako grupa Ivar = Inom*(1-4Epsilon)  

(viz obrázek č. 18), kde  

Inom  … normový moment setrvačnosti 3.886*10-4 m4 

Epsilon ε … relativní délková chyba 

Kon  … histogram pro limitní průhyb průvlaku 350 (viz obrázek č. 19) 

 

Zatížení od posouvajících sil je v posouzení meze použitelnosti zadáno jako spojité zatížení 

o stejné hodnotě jako velikost posouvající síly. 
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 9.6.2. Výpočet v programu ProbCalc 

Pomocí programu ProbCalc, ve kterém proběhlo 2 200 simulací a bylo vytvořeno 256 

intervalů, jsme získali histogram funkce spolehlivosti (viz obrázek č. 20). Při posouzení 

mezního stavu použitelnosti (viz obrázek č. 21) jsme zjistili potřebnou odolnost posuzované 

konstrukce. Průvlak vyhoví na použitelnost zvýšenou Pf (0,00475) < Pd (0,023). Graf poruchy 

histogramu je zobrazen na obr. č. 22. 

 

 

 9.6.3. Obrázky histogramů 

 

 
Obrázek č. 16 – vstupní data pro výpočet v programu ProbCalc 
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Obrázek č. 17 – histogram kombinace zatížení  

 

 
Obrázek č. 18 – histogram variabilního momentu setrvačnosti 
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Obrázek č. 19 – histogram pro limitní průhyb průvlaku  

 
 

 
Obrázek č. 20 – histogram funkce spolehlivosti 
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Obrázek č. 21 – posouzení mezního stavu použitelnosti 

 

 
Obrázek č. 22 – graf poruchy histogramu  
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 9.7. Zhodnocení 

Pomocí přímého determinovaného pravděpodobnostního výpočtu PDPV byl proveden 

výpočet spolehlivosti ocelového průvlaku tvořeného profily 2 x IPE200. Průvlak byl 

posuzován na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti s využitím programu ProbCalc. 

Ocelový průvlak vyhověl na spolehlivost zvýšenou v mezním stavu únosnosti i v mezním 

stavu použitelnosti.  

 

 

10. Závěr 

 

Tématem bakalářské práce byl návrh rodinného domu v obci Lhotka u Ostravy v rozsahu 

dokumentace pro provedení stavby. Celý návrh byl proveden svědomitě a v návaznosti na 

veškeré související požadavky.  
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