
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rodinný dům s ordinací 

The family house with surgery 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

A – ZADÁNÍ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Student:         Kateřina Sladká  
Vedoucí bakalářské práce:       Doc. Ing. arch. Josef Šamánek, CSc.  

 
                                                          Ostrava 2010



 

________________________________________________________ 

A – ZADÁNÍ 

SEZNAM DOKUMENTACE 
 
 
 
 

Zadání a podklady: 
 

1.     Zadání Bakalářské práce 
2.     Místopřísežné prohlášení 
3.     Anotace 
4.     Úvod 
5.     Pracovní deník 
6.     Podrobné zadání 
7.     Seznam norem 
8.     Seznam literatury 
9.     Seznam internetové zdroje 
10.     Seznam použitých softwaru 
11.     Závěr 

 
Výkresy:  viz. přílohy 
 

A – 0.1.  Situace        M 1:2 000 
A – 0.2.  Půdorys 1.NP       M 1:100 
A – 0.3.  Půdorys 2.NP       M 1:100 
A – 0.4.  Řez        M 1:100 
A – 0.5.  Pohledy        M 1:100 
A – 0.6.  Rozvrh hlavních nosných konstrukcí   M 1:100 

 



 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodinný dům s ordinací 

The family house with surgery 

 
ZADÁNÍ A PODKLADY 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Student:         Kateřina Sladká  
Vedoucí bakalářské práce:       Doc. Ing. arch. Josef Šamánek, CSc.  

 
                                                          Ostrava 2010



 

Obsah celé bakalářské práce 

A -Zadání  

Zadání a podklady 

Zadání Bakalářské práce 

Podrobné zadání Bakalářské práce 

Místopřísežné prohlášení 

Anotace 

Úvod 

Pracovní deník 

Seznam norem 

Seznam literatury 

Seznam internetové zdroje 

Seznam použitého softwaru 

Závěr 

Výkresy 

A – 0.1. Situace        M 1:2 000 

A – 0.2. Půdorys 1. NP      M 1:100 

A – 0.3. Půdorys 2. NP      M 1:100 

A – 0.4. Řez        M 1:100 

A – 0.5. Pohledy        M 1:100 

A – 0.6. Rozvrh hlavních nosných konstrukcí   M 1:100 

B.1. – Stavební část  

B 1.1. – Část textová  

Část textová 

1 - Průvodní zpráva vedoucího Bakalářské práce  str.4 

2 - Průvodní zpráva      str.4-10 

3 - Souhrnná technická zpráva    str.11-21 

4 - Technická zpráva      str.22-40 

5 - Zásady organizace výstavby    str.41-44 

B 1.2. – Část výkresová  

Výkresy 

B.1.2 – 0.1. Vytyčovací situace     M 1:200 

B.1.2 – 0.2. Koordinační situace     M 1:200 



 

B.1.2 – 0.3. Architektonická situace    M 1:200 

B.1.2 – 0.4. Základy      M 1:50 

B.1.2 – 0.5. Půdorys 1.NP     M 1:50 

B.1.2 – 0.6. Půdorys 2.NP     M 1:50 

B.1.2 – 0.7. Strop nad 1.NP     M 1:50 

B.1.2 – 0.8. Výkres krovů     M 1:50 

B.1.2 – 0.9. Podélný řez A-A´     M 1:50 

B.1.2 – 1.0. Příčný řez B-B´     M 1:50 

B.1.2 – 1.1. Pohled na střechu     M 1:50 

B.1.2 – 1.2. Detail průčelní stěny    M 1:20 

B.1.2 – 1.3. Pohledy      M 1:100 

B.1.2 – 1.4. Koordinační výkres 2.NP    M 1:50 

B.1.2 – 1.5. Koordinační výkres pracovní části – ordinace M 1:50 

B.2 – Specializace 

Výpisy výrobků 

1. Klempířských výrobků      str.1 

2. Zámečnických výrobků      str.2 

3. Truhlářských výrobků      str.3-5 

Protokoly softwaru TEPLO a AREA 2008 

1. TEPLO – podlaha na terénu     str.1-3 

2. TEPLO – stěna s TI      str.4-6 

3. TEPLO – střecha šikmá      str.7-9 

4. AREA – stěna kout       str.10-12 

Výkresy 

B.2. – 0.1. det.A.1 - ukončení střechy u obvodové stěny  M 1:10 

      det.B.1 - provedení u hřebene    M 1:10 

B.2. – 0.2. det.A.2 - okenní nadpraží     M 1:10 

B.2. – 0.3. det.B.2 – střešní okno     M 1:10 

B.2. – 0.1. det.B.3 – provedení u pozednice    M 1:20 

      det.B.4 – provedení u základu    M 1:20 

B.2. – 0.1. Výkres podlah      M 1:10 

Svazek C – Firemní a jiné podklady 

Firemní a jiné podklady 



 

1. POROTERM zdivo      str.1-7 

2. POROTERM nosníky      str.8-12 

3. POROTHERM překlady      str.13-14 

4. Dlažba TERCA Klinker      str.15-21 

5. Lícové pásky TERCA Klinker     str.22-24 

6. RIGIPS soklová deska      str.25-26 

7. ALKORPLAN  35034      str.27-28 

8. Střešní okna VELUX      str.29 

9. VEKRA – okna, dveře      str.30-34 

10. Dlažba RAKO        str.35-37 

Svazek D – Návrhové koncepty a skici 

Výkresy 

D - 0.1. Půdorys 1.NP – architektonické řešení A   M 1:50 

D - 0.2. Půdorys 1.NP – architektonické řešení B   M 1:50 

D - 0.3. Půdorys 2.NP – architektonické řešení    M 1:50 

D - 0.4. Vizualizace          --- 

D - 0.5. Vizualizace – interiéru ordinace       --- 

D – 0.6. Vizualizace – interiéru kuchyně       --- 

 



 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava              Fakulta stavební 
 
Katedra: 226 – architektury                              Školní rok: 2009-2010
  
 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU) 

 
 
 

pro          Kateřinu Sladkou  
 
obor         Architektura a stavitelství 
 
Název tématu: Rodinný dům s ordinací 
        The Family House with a Surgery  
      
   

Z á s a d y   p r o   v y p r a c o v á n í: 
 

    1. Podklad pro bakalářskou práci  (zadání)    
          a) Přípravná část Příloha k zadání bakalářské práce z předmětu Ateliérová tvorba I: 
          obecná charakteristika obce, historie, územní plán, urbanistické a 
           architektonické vztahy, napojení komunikací a přípojek: písemná dokumentace 
           výkresovými podklady) provedené v rámci předmětu Ateliér I 
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 TZB(voda, kanalizace, topení klimatizace, osvětlení). 



 

 4. Komplexní detaily 1:5 (přerušovaný, s potřebnými podrobnějšími detaily): Det 1 
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Předmětem této bakalářské práce je realizační dokumentace rodinného domu s 

ordinací lékaře. Dům se nachází na katastrálním území Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava na 

parcele číslo 673/3, 961. Parcela je v klidné obytné lokalitě Ostrava – Zábřeh, což je území 

připravené k výstavbě rodinných domů, drobné občanské vybavenosti, stavbě pro sociální 

bydlení. 

Architektonické a dispoziční řešení klade důraz na umístění objektu a jednotlivých 

místností podle světových stran. Rodinný dům se skládá z obytné části a části pracovní – 

ordinace. Obytná část je navržena jako jednogenerační rodinný dům s jedním nadzemním 

podlažím a podkrovím, ordinace má pouze nadzemní podlaží.  
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The subject of this bachelor thesis is a documentation of a family house with a 

surgery. The house is located in cadastral land of Zábřeh nad Odrou, district of Ostrava on the 

building plot number 673/3, 961. The site is in a peaceful residential location of Ostrava-

Zábřeh, which is the territory ready for building family houses, small-scale public utilities and 

social living.  

Architectural solution and layout stresses the location of the house and separate rooms 

according to the cardinal points. The family house consists of a living space and working 

space - the surgery. The living space is designed  as  one-family  house with a ground floor, 

first floor and an attic. The surgery is only on the first floor. 

 

 

 

 

 

 



 

Úvod 
 

V této bakalářské práci zpracovávám realizační dokumentaci rodinného domu s 

ordinací lékaře. Dům se nachází v Ostravě - Zábřehu, okres Ostrava na parcele číslo 673/3, 

961. Jedná se o klidnou lokalitu, je to území připravené k výstavbě rodinných domů, drobné 

občanské vybavenosti, stavbě pro sociální bydlení. Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu 

dvě dospělé osoby, dvě děti a jednoho praktikujícího lékaře se sestrou. 

Součástí rodinného domu je obytná část a část pracovní – ordinace. Obytná část je 

navržena jako jednogenerační rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, 

ordinace má pouze nadzemní podlaží.  

Bakalářská práce zahrnuje textovou a výkresovou část. Textová část obsahuje 

průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu a zásady organizace 

výstavby. Průvodní zpráva poskytuje základní informace o stavbě. Technická zpráva obsahuje 

konstrukční stavební řešení objektu a další stavební úpravy. Zásady organizace výstavby zde 

řeší základní koncepce zařízení staveniště. K textové části jsou doplněny přílohy, které 

obsahují tepelně technické posouzení některých stavebních konstrukcí. Výkresová část pak 

řeší výkresovou dokumentaci stavby, a to od základů až po střešní konstrukci, včetně 

vybraných detailů.  

Cílem této práce je navrhnout a technicky vyřešit rodinný dům s ordinací, tak abych 

dodržela všechny požadavky na náročnost budovy, dále navrhnout technické zařízení budovy 

dle platných norem. 
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Závěr 
 

V této bakalářské práci jsem pronikla do problematiky řešení rodinného domu a řešení 

malého pracoviště (konkrétně ordinace). Smyslem této práce bylo navržení rodinného domu s 

ordinací a její bezprostřední okolí. To znamená, že jsem se pokusila navrhnout jak by měla 

být řešena zeleň v okolí domu, cesty včetně chodníků. U příjezdové cesty jsem navrhla 

způsob parkování. V technické části jsem řešila použité materiály a prováděcí výkresy. 

Projekt je řešen na úrovni dokumentace pro realizaci stavby. Cílem práce bylo dodržení 

veškeré náročnosti stavby a ty jsem zpracovala v souladu se všemi platnými českými 

normami.  
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1 Průvodní zpráva vedoucího Bakalářské práce 

Tato bakalářská práce na závěr bakalářského studia studijního programu a studijního 

oboru architektura a stavitelství podle publikace. Studijní plány studijních programů FAST 

pro akademický rok 2007/2008). slouží k ověření  vědomostí a dovedností, které student získal 

během studia a jeho schopnosti využívat je při řešení technických a odborných problému 

studovaného oboru“…. „Student prokazuje, že je schopen řešit, písemně prezentovat řešení 

zadaného úkolu a verbálně obhájit své přístupy k řešení a výsledky řešení“. Prokázat, že je 

schopen „samostatně pracovat zadané téma, ovládá technický způsob vyjadřování a umí 

pracovat s odbornou literaturou a technickými normami“. Témata  „vycházejí  z…plánu … 

profilující katedry“. 

Předmětem oboru studijního oboru architektura a stavitelství na stavební fakultě je 

průkaz schopnosti porozumět architektonickému záměru po stránce provozu a estetiky a 

dopracovat jej v realizační dokumentaci. Nežádá se provést kompletní dokumentaci – 

k prokázání požadovaných dovedností a schopností byly zadány jen příslušné dílčí části 

stavby.  

Prokázat umělecko-architektonické schopnosti se požaduje pouze u absolventů, kteří 

hodlají dále studovat architekturu. U ostatních se požaduje prokázat ve speciální části 

schopnosti a dovednosti ve specializaci, které se chtějí nadále věnovat.  

Kateřina Sladká je absolventem studijního oboru architektura a stavitelství  se 

specializací pozemní stavitelství, ve které zpracovala Rodinný dům s ordinací. Absolvent 

v předložené samostatné bakalářské práci prokazuje na  zadaných dílčích částech objektu 

dovednosti a invenci.provést hlavní části stavební realizační dokumentace a realizační 

dokumentace vybrané specializace Podkladem pro práci byly zadané části  jeho vlastního 

návrhu provedeného v rámci klasifikovaného zápočtu v předmětu Ateliér I v roce 2008/9. 

 

 

Ostrava 3. května 2010 

              …………………………………………… 

       Doc. Ing.arch. Josef Šamánek, CSc. 

        Vedoucí bakalářské práce 
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2 Průvodní zpráva 

2.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka 

Název stavby:    Rodinný dům s ordinací lékaře 

 

Místo stavby:     V Troskách 2692/6, 

Ostrava-Zábřeh, okres Ostrava 

 

Parcela číslo:     961,673/3 

 

Stupeň PD:     Dokumentace pro realizaci stavby 

 

Investor:     VŠB-TUO 

      L. Podeště  1875/17 

      Ostrava - Poruba 

      708 30 

 

Projektant:     Kateřina Sladká 

Ukrajinská 1284/48 

      Ostrava - Poruba 

      708 00 

 

Účel stavby:     Stavba bude sloužit k bydlení osob a ordinaci 
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2.2 Základní údaje 

2.2.1 Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 

Rodinný dům se skládá z obytné části a části pro účel ordinace lékaře. Obytná část je 

tvořena z prvního nadzemního podlaží s podkrovím, ordinace má pouze první nadzemní 

podlaží. Konstrukčně je objekt řešen jako vyzděný. Objekt má šikmou sedlovou střechu pod 

úhlem 35° a 30°. 

 

2.2.2 Přehled uživatelů, provozovatelů a majetkoprávních vztahů 

Parcelní číslo: 673/3, 961 

Výměra: 157 m2 , 260 m2 

Katastrální území: Zábřeh nad Odrou 714305 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zahrada 

Číslo LV: 121 

Vlastnická práva 

 

GYNET AH spol. s.r.o. Antošovická 226, Ostrava, Koblov, 711 00 

 

Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

 

Seznam BPEJ  
 

BPEJ  Výměra 

64300        157 
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2.3 Dosavadní využití území 

Parcela se nachází v lokalitě Ostrava – Zábřeh, což je území připravené k výstavbě 

rodinných domů, drobné občanské vybavenosti nebo stavby pro sociální bydlení. V území 

jsou připraveny inženýrské sítě, včetně zapojovacích míst a provedeny pozemní komunikace.  

K objektu. Pozemky vlastní soukromý investor. Území je nezastavěné, v blízkosti se 

nachází malý lesík a místní hřbitov. 

 

2.4 Přehled průzkumných prací a informace o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

2.4.1 Geodetické zaměření 

Provedené průzkumy:  

- geologický průzkum 

- hydrogeologický průzkum 

- průzkum na pronikání radonu z podloží 

 

2.4.2 Mapové podklady 

Seznam podkladů: 

- katastrální mapa z internetových stránek http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
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2.4.3 Základní informace o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

- přípojka kanalizace  

- přípojka vodovodu  

- přípojka elektřiny 

- přípojka sdělovacích kabelů 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Objekt je napojen pomocí zpevněných ploch, na ulici V Troskách, která slouží jako 

obslužná komunikace, která je napojena na ulici Rýparova a ta dále na ulici Jugoslávská. 

 

2.5 Informace o splnění požadavků dotčených orgánu 

Dotčenými orgány nebyly stanoveny žádné požadavky, které by ovlivňovali stavbu. 

 

2.6 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace byla řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

O územním plánování a stavebním řádu a také vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

 

2.7 Údaje o slnění podmínek regulačního plánu  

2.7.1 Informace o slnění podmínek uvedených v územním rozhodnutí 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 
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2.7.2 Informace o splnění dalších požadavků orgánů dotčených 

stavbou 

Umístění objektů je v souladu s územním plánem města Ostravy. 

 

2.8 Související a podmiňující stavby, věcné a časové vazby a jiná 

opatření v dotčených území  

Stavba neohrozí ani neomezí provoz a funkci stávajících objektů a nebude mít 

negativní vliv na občany a stavby v bezprostředním okolí stavby. V době výstavby nejsou 

známy žádné jiné stavební aktivity, které by stavbu samotnou nějak ovlivňovaly nebo s ní 

museli být nějak koordinovány. 

 

2.9 Předpokládané lhůty výstavby, popis postupu výstavby  

2.9.1 Předpokládaná lhůta výstavby, zkušební provoz 

V souladu se záměry investora je doba výstavby předběžně stanovena na 12 měsíce, 

zahájení zatím není specifikováno. 

V projektu je doložen položkový rozpočet i tzv. slepý rozpočet – výkaz výměr pro 

možnost porovnání při výběru zhotovitele. 

Zhotovitel bude vybrán výběrovým řízením. 

 

2.9.2 Stručný popis postupu výstavby, uvádění do provoz 

Zahájení stavby:  není specifikováno 

Ukončení stavby:  není specifikováno 



 10 

Stavba bude prováděna: Dodavatelsky na základě výběrového řízení 

zorganizovaného investorem 

2.10 Statistické údaje  

Předpokládaný náklad staveb 

V projektu je doložen položkový rozpočet i tzv. slepý rozpočet pro možnost porovnání 

při výběru zhotovitele. 

 

Zhotovitel bude vybrán na základě výběrového řízení. 

Podlahová plocha: 1.NP ………. 114,24 m2 

                               2.NP….......... 114,24 m2 

                              Ordinace ….... 114,37  m2 
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3 Souhrnná technická zpráva 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

3.1.1  Zhodnocení staveniště  

Objekt je situován na stavební parcele č. 673/3,961 o celkové výměře 420 m2 v 

katastrálním území Zábřeh nad Odrou, nachází se v obytné zóně. Vjezd na pozemek je z ulice 

V Troskách (asfaltová komunikace šíře 6 m). Parcela je situována na téměř rovném území. 

Pozemek je zatravněn. Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. 

V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 

170 cm), vjezdová brána šířky 2,5 m. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se 

zásuvkovou skříni. Vodovod je napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 2 m 

od oplocení). Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny z ulice 

Rýparova (viz příloha stavební části - zastavovací plán). 

 

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Urbanistické řešení objektu a daného pozemku je v souladu a vychází z územního 

plánu města Ostravy. Pozemek leží v klidné části Ostravy Zábřehu. Stavba je chráněna proti 

hluku z dopravy řadou rostlých stromů kolem hlavní komunikace a řady rodinných domů 

vystavěných mezi pozemkem a hlavní komunikaci. Objekt svým architektonickým řešením 

zapadá do okolní zástavby rodinných domů a nijak neovlivňuje okolní architekturu. Objekt 

bude od sousedních pozemků oddělen plotem, tím bude zajištěno soukromí majitelů výstavby 

i sousedních pozemků. 

Objekt je napojen pomocí zpevněných ploch, na ulici V Troskách, která slouží jako 

obslužná komunikace, která je napojena na ulici Rýparová ta dále na ulici Jugoslávská. 

Na hranici pozemku jsou přivedeny všechny potřebné inženýrské sítě tzn. vodovod, 

kanalizace, elektřina, sdělovací kabely. 
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Cílem bylo navrhnout architektonicky jednoduchou stavbu, na přání investora byl 

zvolen obdélníkový půdorys objektu a přistavěna ordinace. Druhé nadzemní podlaží je řešeno 

jako podkroví. Střecha je sedlová. Pro fasádu byla zvolená světle žlutá barva, která působí 

jako tzv. teplá barva, která má pozitivní vliv na psychiku člověka a nijak neovlivňuje ráz 

okolí.   

Celková architektura stavby zapadá do okolní zástavby, nijak neovlivňuje vzhled okolí 

a je tak v souladu s územním rozhodnutím o umístění stavby. 

 

3.1.3  Technické řešení 

Základy 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu C16/20. V nepodsklepené části je minimální hloubka základové spáry - 1,15 m od 

upraveného terénu. Podkladní betony (C16/20 tloušťky 100 mm). 

 

Konstrukční systém 

Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D na tepelně izolační 

maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a 

rohové). Vnitřní nosné stěny z cihelných tvárnic POROTHERM 30 P+D, POROTHERM 24 

P+D a POROTHERM 17,5 P+D P10 na MC 5 MPa. Příčky jsou navrženy zděné z 

keramických příčkovek POROTHEM 11,5 P+D na MC 5 MPa. 

 

Stropy 

Stropní konstrukce je z keramobetonových nosníků POROTHERM POT  a vložek 

MIAKO 19/50 PTH a 19/62,5 PTH. Tloušťka stropu 250 mm, beton C25/30 tl. 60 mm. 

Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 19,5 s 
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vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 150 mm) je navržen v rámci stropů 

1. NP. 

 

Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešeno jako přímé schodiště. Schodiště je 

betonové, obložené dřevem - Dub. Schodiště má 15 stupňů, výšky 180 mm a šířky 260 mm. 

Madlo je dřevěné profilu 40 mm, ve výšce 900 mm. 

 

Zastřešení 

Střecha sedlová (půdorysného tvaru obdélníka, sklon 35° a 30°) se štíty na východním 

a západním průčelí. Konstrukce krovu je vaznicová soustava. Střešní krytinu tvoří keramické 

pálené střešní tašky Roben, odstínu kaštanová glazura. 

 

Vnější plochy 

Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Nedílnou součástí 

stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou architekturou. Celé okolí stavby bude 

osázeno nízkou i vzrostlou zelení a keři. Vjezd na pozemek, parkovací stání a pěší 

komunikace je provedena z cihlové dlažby TERCA Klinker, 250/160/30 mm. 

 

3.1.4  Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. 

Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 90 PE v ulici V 

Troskách v majetku SMVaK. 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 
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Napojení k STL plynovodu nebude potřeba. 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Rýparova. 

 

3.1.5  Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Rýparova. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

 

3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění domku bude probíhat pomocí tepelného čerpadla (vzduch-voda), které 

zajišťuje ohřev teplé vody a topné vody, čerpadlo pracuje v režimu ekvitermní regulace a je 

tak zajištěna nezanedbatelná úspora energie. Tepelné čerpadlo využívá tepelné energie ze 

vzduchu, tzv. alternativní obnovitelný zdroj a je tak šetrné, že nijak nezatěžuje životní 

prostředí.  

Splaškové vody budou odvedeny veřejné kanalizace. 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. 

Stavební síť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku 

dle příslušných předpisů - zajistí dodavatelská stavební firma. 

Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry. 

K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci 

likvidace pevného domovního odpadu v městě. 

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
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3.1.7  Bezbariérové řešení okolí stavby 

Objekt řeší tuto problematiku. Je zajištěn přístup do ordinace pomocí rampy. 

 

3.1.8  Průzkumy a měření 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

 

3.1.9  Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

 

3.1.10  Členění stavby 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 - Novostavba objektu 

SO 02 - Zpevněné plochy 

SO 03 - Jímka na vybírání 

SO 04 - Kanalizace 

SO 05 - Přípojka vody 

SO 06 - Přípojka NN 

 



 16 

3.1.11  Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

 

3.1.12  Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci (č. 309/2006 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické 

postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět 

speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 

vykonávat. 

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. 

Pro kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Projektová dokumentace není podložena žádným statickým výpočtem. Projektant však 

bere na vědomí možné rizika a svým podpisem stvrzuje, že stavba v průběhů výstavby a 

užívání nebude mít za následek: 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

- zříceni stavby nebo její části,  

- poškození jiných části stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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3.3 Požární bezpečnost 

Stavba je v dostatečné vzdálenosti od okolní zástavby, tudíž nejsou v případě požáru 

tyto stavby bezprostředně ohroženy. Evakuace osob při požáru je zajištěna dostatečně 

širokým schodištěm, komunikačními prostory a vstupními dveřmi. Na pozemku se 

nepředpokládá chov zvířat, tato problematika není řešena. Pomocí dostatečně širokých vrat na 

pozemek je zajištěn zásah jednotek požární ochrany. V objektu budou nainstalovány hlásiče 

požáru. 

 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je převážně vystavěna z přírodních, zdravotně nezávadných materiálů. Dle 

všech platných hygienických požadavků, které zaručují výrobci. Do objektu není přiveden 

plyn což zaručuje bezpečnost negativním účinkům při nesprávné manipulaci a nesprávném 

užívání. V objektu zajišťuje vytápění a ohřev teplé užitkové vody tepelné čerpadlo vzduch – 

voda, které má prakticky nulové emise. Objekt neobtěžuje okolí, nadměrným hlukem, 

vibracemi, ani jinými negativními vlivy ovlivňující kvalitu životního prostředí. 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 
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Kategorizace odpadů 

 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání: 

 (t/rok) kategorie odpadu 

17 01 01 Beton 1,0t O 

17 02 01 Dřevo 3,5t O 

17 02 02 Sklo 0,5t O 

17 02 03 Plasty 0,2t O 

17 04 05 Železo a ocel 1,0t O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady   

 

Odpady vzniklé provozem 

 (t/rok) kategorie 

odpadu 

nakládání s 

odpadem 

20 01 21* Zářivky 0,01t N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,8t O  

 

3.5 Bezpečnost při užívání 

Objekt jako stavba samotná neklade větší důraz na zvláštní druhy zabezpečení při 

užívání stavby.  

Nášlapná podlahová vrstva je v požadovaných místnostech s úpravou proti uklouznutí 

a následnému pádu, jedná se o keramickou dlažbu s protiskluzovou úpravou, v koupelně v 

obou podlažích, WC v druhém nadzemním podlaží, zádveří, dále schodišťové stupně při 

vstupu do objektu, a terasa.  

Schodiště je vybaveno zábradlím do výšky 900 mm. Svislé latě jsou od sebe vzdáleny 

120 mm což je bezpečnostní vzdálenost proti prostrčení dětské hlavy. Vodorovné laťování 

zábradlí tvoří pouze dolní lať ve výšce 250 mm nad podlahou a madlo, aby nedošlo 

k možnosti žebříkovému použití.  

V objektu jsou instalovány bezpečnostní protipožární hlásiče. 
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3.6 Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny se standardní 

zvukovou izolací 

 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Celý rodinný dům byl navržen tak aby byly dodrženy všechny požadavky a na tepelně 

technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí a materiálu. Při správném návrhu těchto 

materiálu a konstrukcí můžeme dosáhnout snížené energetické náročnosti budov a tak výrazně 

přispět k ušetření energie na vytápění. 

K výrobě tepelné energie je na vrženo tepelné čerpadlo vzduch – voda, které zajišťuje 

ohřev teplé vody a topné vody, čerpadlo pracuje v režimu ekvitermní regulace a je tak 

zajištěna nezanedbatelná úspora energie. Tepelné čerpadlo využívá tepelné energie ze 

vzduchu, tzv. alternativní obnovitelný zdroj a je tak šetrné a nijak nezatěžuje životní prostředí.  

 

3.8 Bezbariérové řešení stavby 

Objekt řeší tuto problematiku. Je vyřešen vstup do objektu , toalety a přístup do 

jednotlivých místností. Viz výkresová část. 

 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy  

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 
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3.10 Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveniště. Situování a stavební řešení stavby splňuje 

všechny základní požadavky na ochranu obyvatelstva 

 

3.11 Inženýrské stavby (objekty) 

3.11.1  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. 

Splašková kanalizace bude svedena veřejné kanalizace. 

Spotřeba vody: 

- množství odpadních vod:  Qsp = Qp = 0,007 l/s = 0,58 m3/den, 

- množství dešťové vody:  Qd = 3,85 l/s. 

 

3.11.2  Zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 90 PE v ulici  

V Troskách v majetku SMVaK. 

Spotřeba vody: 

- průměrná spotřeba vody:  Qp= 920 l/den = 0,007 l/s, 

- maximální denní potřeba:  Qm = 0,007 x 1.5 = 0,01051/s, 

- maximální hodinová potřeba: Qh = 0,0105 x 1.8 = 0,0189 l/s. 
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3.11.3  Zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 

Spotřeba elektřiny: 

- instalovaný příkon cca 2 kW, soudobý výkon 3 kW, 

- roční spotřeba cca 3 000 kW. 

Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umístěna skříň s HUP. 

 

3.11.4  Řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z chodníku (součástí 

akce Vybudování chodníků na ulici V Troskách), není součástí této PD. 

 

3.11.5  Povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny z cihlové dlažby TERCA Klinker. 

Plocha mezi vjezdem na pozemek a zpevněnou plochou pro stání vozidel bude 

vydlážděna betonovou zámkovou dlažbou. 

 

3.11.6  Elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 
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4 Technická zpráva 

4.1 Účel a popis objektu 

Objekt je situován na stavební parcele č. 673/3,961 o celkové výměře 420 m2 v 

katastrálním území Zábřeh nad Odrou se nachází v obytné zóně . Vjezd na pozemek je z ulice 

V Troskách (asfaltová komunikace šíře 6 m). Parcela je situována na téměř rovném území). 

Pozemek je zatravněn. Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. 

V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 

170 cm), vjezdová brána šířky 2,5 m. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se 

zásuvkovou skříni. Vodovod je napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 2 m 

od oplocení). Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny z ulice 

Rýparova (viz příloha stavební části - zastavovací plán). 

 

4.2 Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

4.2.1 Urbanistické řešení 

Urbanistické řešení objektu a daného pozemku je v souladu a vychází z územního 

plánu města Ostravy. Pozemek leží v klidné části Ostravy Zábřehu. Stavba je chráněna proti 

hluku z dopravy řadou rostlých stromů kolem hlavní komunikace a řady rodinných domů 

vystavěných mezi pozemkem a hlavní komunikaci. Objekt svým architektonickým řešením 

zapadá do okolní zástavby rodinných domů a nijak neovlivňuje okolní architekturu. Objekt 

bude od sousedních pozemků oddělen plotem, tím bude zajištěno soukromí majitelů výstavby 

i sousedních pozemků. 

Objekt je napojen pomocí zpevněných ploch, na ulici V Troskách, která slouží jako 

obslužná komunikace, která je napojena na ulici Rýparová ta dále na ulici Jugoslávská. 

Na hranici pozemku jsou přivedeny všechny potřebné inženýrské sítě tzn. vodovod, 

kanalizace, elektřina, sdělovací kabely. 
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4.2.2 Architektonické a dispoziční řešení 

Cílem bylo navrhnout architektonicky jednoduchou stavbu, na přání investora byl 

zvolen obdélníkový půdorys objektu a přistavěna ordinace. Druhé nadzemní podlaží je řešeno 

jako podkroví. Střecha je sedlová. Pro fasádu byla zvolená světle žlutá barva, která působí 

jako tzv. teplá barva, která má pozitivní vliv na psychiku člověka a nijak neovlivňuje ráz 

okolí.   

Celková architektura stavby zapadá do okolní zástavby, nijak neovlivňuje vzhled okolí 

a je tak v souladu s územním rozhodnutím o umístění stavby. 

Objekt je rozdělen na dvě části, pracovní – ordinace a část k bydlení. Dispozice 

pracovní části je přizpůsobena k pracovnímu procesu. Hlavní vstup do ordinace je z průčelí 

domu. Vstup pro ZTP je zajištěn rampou. Za vstupem se dostaneme do čekárny, ze které je 

přístup do sesterny a následně do ordinace lékaře. V prostoru pro čekání jsou k dispozici 

toalety pro pacienty a úklidová místnost, toalety jsou přizpůsobeny ZTP. Ze sesterny se po 

pravé straně dostaneme do šatny pro personál.  

Hlavní vstup do rodinného domu je taktéž z průčelí domu. Za vstupem se nachází 

zádveří, ze kterého se dostaneme do chodby, kde po levé straně jsou toalety a po pravé straně 

pracovna. Z chodby se přímo dostaneme do obývacího pokoje, kde je současně po levé straně 

prostor pro jídelní stůl. Následuje kuchyňsky kout se spíží. Druhé nadzemní podlaží je 

takzvaná odpočinková část. Nachází se zde pokoje pro děti, ložnice, koupelna s WC a 

prádelna. 

 

4.3 Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 184 m2 

Obestavěný prostor:  570 m3 

Podlahová plocha celkem: 234 m2 
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4.4 Technické a konstrukční řešení 

Objekt je zděný (konstrukční systém Porotherm), střecha sedlová - krov dřevěný 

(vaznicová soustava se sloupky), stropy v 1. NP v systému Porotherm z nosníků a vložek 

Miako. Schodiště je betonové. Příčky zděné z příčkovek Porotherm. Součástí realizace 

objektu rodinného domu s ordinací je zahradní úprava, komunikace a oplocení. 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

 

4.4.1 Zemní práce 

Před zahájením zemních prací bude na staveništi proveden hydrogeologický průzkum, 

který určí výskyt podzemních vod, případně její vzdálenost od základové spáry a její 

agresivitu. Průzkum výskytu radonu a případně jeho koncentrace. Dále bude proveden 

geologický průzkum, který určí podrobné informace o únosnosti základové půdy, jejím 

složení a dalších vlastnostech, které by mohli nějakým způsobem ovlivnit stav budoucího 

objektu. Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050. 

 

4.4.2 Sejmutí ornice 

Před zahájením výkopů bude asi z 60 % pozemku sejmuta ornice v mocnosti 0,3 m, 

která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím. Ostatní plocha pozemku zůstává bez úprav. Před zahájením zemních prací a 

výkopů je nutné vytyčit inženýrské sítě a ochranná pásma. 

 

4.4.3 Výkopy a odvoz zeminy 

Výkopové práce budou provedeny strojně podle projektové dokumentace. Stavební 

rýhy budou vyhloubeny do hloubky 1000 mm pod úroveň upraveného terénu a do šířky 500 
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mm. Stavební rýhy budou po strojním vyhloubení ručně dočištěny. Základová spára bude -

1,150 pod úrovni ± 0,000. Vykopaná zemina bude uložena na hranici pozemku a bude z části 

použita pro vyrovnání terénu na požadovanou výškovou kótu dle projektové dokumentace a 

na dodatečné terénní úpravy, z části bude odvezena na nedalekou skládku, která je ve 

vzdálenosti do 10 km.     

     

4.4.4 Základy 

Založení stavby je navrženo dle projektové dokumentace ze základových pásů, pod 

nosnými obvodovými a vnitřními stěnami. Základová deska je navržena pod celou plochou 

budoucí stavby. Základová spára bude po strojním odkopu ručně dočištěna a dále znovu 

přeměřena odpovídá li projektové dokumentaci. Hloubka základové spáry je - 1,150 m od 

±0,000 a šířka základového pásu je 500 mm + 80 mm tepelné izolace podrobněji ve výkresu 

základů. 

Základové pásy budou vyhotoveny z prostého betonu C 16/20 a budou betonovány 

přímo do stavební rýhy bez jakéhokoli pažení. Celkový objem betonávky činí  6,77 m3. 

Základová deska bude vyhotovena z prostého betonu C 16/20 v hloubce - 0,250 m  od 

± 0,000. Celkový objem betonávky činí 30,43 m3.  

Beton bude na stavbu dovezen domíchávačem, betonáž bude provedena strojně a 

ručně dokončena. Betonárka ručí za požadovanou kvalitu betonu. Vybetonována základová 

deska a základové pásy budou po dokončení betonáže správně ošetřovány a chráněny proti 

povětrnostní vlivům především slunci. Zatížení konstrukcí bude provedeno po 28 dnech doby 

tuhnutí betonu. 

 

4.4.5 Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce se rozdělují na nosné a nenosné konstrukce. Nenosné konstrukce 

mají především funkci oddělující a zvukově izolační. Nosné konstrukce musí splňovat 

především požadavek na únosnost. Konstrukce musí bezpodmínečně přenést veškerá 
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namáhání, aby nedošlo k jejímu poškození a tak případnému porušení stability a poškození 

celé budovy.  

U nosných konstrukcí jsou také dále důležitá kromě statických vlastností kritéria 

tepelně technická, akustická a protipožární. 

 

4.4.6 Obvodové stěny 

Obvodové stěny musí plnit požadavky na pevnost, tepelnou izolaci, chránit proti 

povětrnostním vlivům, před hlukem a požárem. Musí mít dostatečnou životnost. Obvodové 

zdivo musí mít dobré akumulační schopnosti, tato schopnost zdiva zajišťuje schopnost zdiva 

akumulovat teplo a tak přispívá k rovnoměrnému a přirozenému klimatu uvnitř budovy, jak 

v studeném zimním období tak v teplém letním.  

Obvodové zdivo je navrženo z keramických cihel POROTHERM 44 P+D, rozměru 

247/440/249 mm na maltu POROTHERM TM do tzv. maltového lože. Na obvodovém zdivu 

je navržen fasádní systém DEKTHERM. Povrchová úprava fasády byla navržena dekorativní 

probarvenou silikonovou omítkou barvy světle oranžové. Místy jsou použity cihlové 

obkladové pásky TERCA KLINKER. 

 

4.4.7 Vnitřní zdivo 

Vnitřní nosné stěny byly navrženy z keramických cihel PROTOTHERM 30 P+D, 24 

P+D a 17,5 P+D. Výškový a podélný modul zdiva je 250 mm. Zdivo je kladeno na maltu 

POROTHERM CB do tzv. maltového lože. Povrchovou úpravou byla navržena omítka 

POROTHERM UNIVERSAL. 

Vnitřní nenosné stěny ( příčky ) byly navrženy z keramických cihel PROTOTHERM 

11,5 P+D. Výškový a podélný modul zdiva je 250 mm. Zdivo je kladeno na maltu 

POROTHERM CB do tzv. maltového lože. Povrchovou úpravou byla navržena omítka 

POROTHERM UNIVERSAL. 
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4.4.8 Vodorovné konstrukce 

Rozdělují objekt po výšce na podlaží a vytvářejí tak nosnou konstrukci pro uvažovaný 

provoz. Přenášejí zatížení do svislých nosných konstrukcí. Kromě funkce statické musí také 

zajišťovat funkci akustickou, protipožární a tepelně technickou. 

 

4.4.9 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukci 1.NP tvoří POROTHERM strop tvořený POT nosníky a stropními 

vložkami MIAKO 19/50 PTH a 19/62,5 PTH. Stropní nosníky jsou osazeny na nosné zdivo 

do maltového lože na maltu cementovou v tloušťce min. 10 mm. Délka uložení nosníků bude 

na každé straně min 125 mm, podrobně viz výkres stropů. Osová vzdálenost nosníků byla 

navržena ve vzdálenosti 500 a 625 mm. Při montáži je nutno nosníky provizorně podepřít, 

nejlépe ocelovými podpěrami vzdálenými osově maximálně 2 m.  

Stropní vložky budou kladeny mezi nosníky na sucho, rozměr vložky odpovídá osové 

vzdálenosti mezi nosníky. Po osazení všech vložek bude na konstrukci stropů vylitá betonová 

zálivka C25/30 o tl. 60 mm. Vznikla tak prefamonolitická stropní konstrukce. Stropní 

konstrukci bude možno zatížit po ukončení doby tuhnutí betonové zálivky a zároveň mohou 

být odstraněny statické podpěry pod POT nosníky. 

Součástí stropu je monolitický železobetonový věnec výšky 250 mm tvořený 4ØV12 

s třmínky ØE5,5 á 250 mm, který bude betonován současně se stropní betonovou zálivkou. 

Třída betonu železobetonového věnce je tak C 25/30. Bednění věnce bude tvořit 

z vnější strany dřevěné bednění z fošen, za které bude vložen EPS 100 fasádní tloušťky 90 

mm. Z druhé vnitřní strany bude jako bednění sloužit samotná stropní konstrukce.  

Za kvalitu betonu a betonové zálivky odpovídá dodatečně dohodnuta betonárka. 

Použity nosníky: 

- POT nosník, výztuž 2xØ12, rozměry 160/60/42500 mm, počet kusů 22 

- POT nosník, výztuž 2xØ12, rozměry 160/60/4500 mm, počet kusů 15 
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- POT nosník, výztuž 2xØ10  , rozměry 160/60/5500 mm, počet kusů 7 

 

Použité vložky: 

- MIAKO vložka, 19/62,5 PTH, rozměry 525/250/190 mm, počet kusů 35 

- - MIAKO vložka, 19/50 PTH, rozměry 400/250/190 mm, počet kusů 570 

  

4.4.10  Překlady 

Překlady nad otvory jsou navrženy ze systému POROTHERM a jedná se o překlad 

23,8 rozměrů 70/238, a překlad 11,5 rozměrů 70/115, délky a umístění dle druhu otvoru, viz. 

Výkresy půdorysů.  

Použité překlady pro 1.NP:  

- PTH překlad 23,8, rozměry 70/238/1000 mm, počet kusů 2 

- PTH překlad 23,8, rozměry 70/238/1250 mm, počet kusů 7 

- PTH překlad 23,8, rozměry 70/238/1750 mm, počet kusů 6 

- PTH překlad 23,8, rozměry 115/71/2250 mm, počet kusů 6 

- PTH překlad 11,5, rozměry 70/115/1250 mm, počet kusů 7 

- PTH překlad 11,5, rozměry 70/115/1000 mm, počet kusů 1 

Použité překlady pro 2.NP:  

- PTH překlad 23,8, rozměry 70/238/2250 mm, počet kusů 4 

- PTH překlad 23,8, rozměry 70/238/1250 mm, počet kusů 1 

- PTH překlad 11,5, rozměry 70/115/1250 mm, počet kusů 5 
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4.4.11  Schodiště 

V objektu se nachází pouze jedno schodiště a to z 1.NP do 2.NP. Jedná se o betonové, 

jednoramenné schodiště. Schodiště má 15 stupňů, výška každého stupně je 180 mm a šířka 

stupně je 260 mm. 

Schodiště je po obou stranách opatřeno dřevěným zábradlím, na obou stranách 

schodiště je kotveno do nosných schodišťových stěn. Madlo zábradlí je dřevěné ve výšce 900 

mm. 

Výpočet schodiště: 

- konstrukční výška ……………….… 2 950 mm 

- počet stupňů ………………………...15 

- výška schodišťového stupně ( h )….. 2 950/15 = 196,6 mm = 180 mm 

- šířka schodišťového stupně ( b )  630 = 2xh + b 

       b = 630 – 2xh 

       b = 630 – 2x180 

       b = 260 mm, navrženo b = 260 mm 

- 630 ….. délka průměrného lidského kroku 

- výpočet úhlu schodišťového ramene…. 








b

h
tg  = 









260

180
tg  = 32,5° 

- výpočet minimální podchodné výšky..h1 = 
αcos

750
1500 +  = 2 390 mm 

- výpočet minimální průchozí výšky….h2 = 750 + 1500 x cosα = 2 015 mm 

Velikost schodišťového prostoru: 

- šířka ramene……… 1 000 mm 

- délka ramene……… 15 x b = 15 x 260 = 3 900 mm 
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4.4.12  Střešní konstrukce 

Střecha završuje stavbu, chrání ji proti povětrnostním vlivům, hlavně před větrem a 

deštěm. Střecha musí plnit funkci jak statickou tak tepelně izolační, a tak chránit prostory 

objektu před vnějšími vlivy. 

Střecha nad obytnou části domu je sedlová ve sklonu 35º. Střešní krytinu tvoří pálené 

tašky značky Roben. Plocha střechy je 140,5 m2 . Konstrukci krovu tvoří krokve 100/200 

mm, které jsou uloženy na pozednici 160/140 mm a středové vaznici 140/160 mm, spřaženy 

jsou dvěmi kleštinami 60/180 mm. Středová vaznice je podepřená dřevěnými sloupky 

140/140 mm, které jsou kotveny ocelovými šrouby v hmoždince a ocelovou L destičkou do 

konstrukce stropu.  

Přesah střechy podél obvodové zdi je 700 mm.  

Střecha nad pracovní části domu je sedlová sklonu 30º. Střešní krytina Roben plochy 

135,2 m2. Konstrukci krovu tvoří krokve 100/200 mm, které jsou uloženy na pozednici 

160/140 mm, spřaženy jsou dvěmi kleštinami 60/140 mm. Přesah střechy podél obvodové zdi 

je 700 mm.  

Dřevo pro střešní konstrukci bude na stavbo dovezeno z nejbližší pily, která zaručí 

požadovanou vlhkost a impregnaci dřeva. 

Skladba střešní konstrukce: 

- střešní krytina Roben 

- latě 40 x 40 mm 

- kontralatě 40 x 60 mm 

- vzduchová mezera 

- pojistná hydroizolace DELTA – MAXX TITAN 

- tepelná izolace ROCKWOOL AIRROCK ND, tl. 200 mm, 

- mezi krokve 100 x 200 mm 
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- tepelná izolace ROCKWOOL AIRROCK ND, tl. 40 mm 

- parotěsná zábrana DELTA – REFLEX 

- sádrokarton Rigips 12,5 

 

4.4.13  Půdní prostor 

Vzhledem k tomu, že druhé nadzemní podlaží je vytvořeno jako podkroví, půdní 

prostor tímto zaniká. 

 

4.4.14  Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah v 1.NP budou provedeny v obytné části na toaletě a ve veřejné 

části na toaletách a v úklidové místnosti z keramické dlažby RAKO – SPIRIT. V obývacím 

pokoji, kuchyni, chodbě a pracovně budou dřevěné klasické parkety z dubového dřeva. 

Dřevěné klasické parkety budou také v čekárně, sesterně a ordinaci. 

V 2.NP bude nášlapná vrstva z keramické dlažby Rako - Spirit, WC a prádelně, ve 

zbytku místností bude nášlapnou vrstvu tvořit dřevěné klasické parkety. Keramická dlažba 

Rako bude ve všech případech řešena jako protiskluzová.  

Skladby jednotlivých podlah v mm: 

Skladba A: 

- keramická dlažba RAKO – SPIRIT 440x440x10 mm 

- lepidlo OSTOFIX N tl. 2 mm 

- betonová mazanina tl. 50 mm, vyztužena 

- samonivelační vrstva – CEMIX tl. 3 mm 

- separační vrstva – PENEFOL 650 tl. 1 mm 
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- tepelná izolace – STEPROCK ND tl. 80 mm 

- geotextilie 

- hydroizolace proti vodě – ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm 

- geotextilie 

- podkladový beton tl. 100 mm 

- štěrkový zhutněný podsyp 

Skladba B: 

- dřevěné klasické parkety – bud tl. 15 mm 

- samonivelační vrstva – CEMIX tl. 3 mm 

- betonová mazanina tl. 50 mm 

- separační vrstva – PENEFOL 650 tl. 1 mm 

- tepelná izolace – STEPROCK ND tl. 80 mm 

- geotextilie 

- hydroizolace proti vodě – ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm 

- geotextilie 

- podkladový beton tl. 100 mm 

- štěrkový zhutněný podsyp 

Skladba C: 

- dřevěné klasické parkety – bud tl. 15 mm 

- samonivelační vrstva – CEMIX tl. 3 mm 

- betonová mazanina tl. 50 mm 
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- separační vrstva – PENEFOL 650 tl. 1 mm 

- tepelná izolace – STEPROCK ND tl. 80 mm 

- hydroizolace proti vodě – ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm 

- strop POROTHERM tl. 250 mm 

- POROTHERM omítka universal tl. 10 mm 

Skladba D: 

- keramická dlažba RAKO – SPIRIT 440x440x10 mm 

- lepidlo OSTOFIX N tl. 2 mm 

- samonivelační vrstva – CEMIX tl. 3 mm 

- betonová mazanina tl. 50 mm 

- separační vrstva – PENEFOL 650 tl. 1 mm 

- tepelná izolace – STEPROCK ND tl. 80 mm 

- hydroizolace – PENEFOL 650 tl. 1 mm 

- strop POROTHERM tl. 250 mm 

- POROTHERM omítka universal tl. 10 mm 

 

4.4.15  Hydroizolace 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena jako asfaltový pás ALKORPLAN 

35034. Hydroizolace je lepená za tepla na základovou desku, která je opatřená penetračním 

nátěrem PENEFOL 650. Penetrační nátěr se nanáší ručně pomocí stírací štětky nebo smetáku. 

Nátěr musí být rozetřený po celé ploše konstrukce, nesmí vznikat volná místa. Penetrace se 

nanáší na důkladně očištěnou plochu. Hydroizolace se klade v pásech na zaschlý penetrační 

nátěr. Spoje hydroizolačních pásů se zataví, tak aby nevznikali žádné mezery. Pod obvodové 
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zdivo se pásy lepí ve dvou vrstvách a vytáhnou se 300 mm nad terén na obvodové zdivo, 

které je taktéž opatřeno penetračním nátěrem. 

Na střešní konstrukci je použitá pojistná hydroizolace DELTA-MAXX TITAN, která 

je přichycena na krokve kontralatěmi tl. 40 mm. Pojistná hydroizolace slouží především jako 

ochrana proti dešťové vodě v době výstavby objektu a v době užívání slouží jako pojistná 

hydroizolace pod střešní krytinu. 

 

4.4.16  Parozábrana 

Parozábrana slouží k ochraně střešní konstrukce proti vlhkosti, a tak zabraňuje 

následnému kondenzování vodní páry uvnitř střešní konstrukce. Parozábrana byla navržena 

pod tepelnou izolaci ve třešní konstrukci a bude přichycena k hliníkové konstrukci, mezi 

kterou je vložena tepelná izolace a slouží jako nosný rošt pro sádrokartonový podhled. 

Parozábrana byla navržena Delta – Reflex. 

 

4.4.17  Tepelná izolace 

Tepelná izolace slouží proti úniku tepla v zimním období z budovy a zároveň 

zabraňuje prostupu tepla dovnitř budovy v letních měsících.  

Ve střešní konstrukci byla navržena tepelná izolace Rockwool Airrock ND. Aby bylo 

dosažena hodnota součinitele prostupu tepla v hodnotě dvou třetin doporučené normové 

hodnotě, byl navržen pokrokevní, mezikrokevní systém tepelné izolace. Do všech těchto částí 

byly navrženy maximální dovolené hodnoty určené výrobcem.  

Skladba tepelné izolace v konstrukci střechy od exteriéru: 

- tepelná izolace ROCKWOOL AIRROCK ND, tl. 200 mm,  

- mezi krokve 100 x 200 mm 

- tepelná izolace ROCKWOOL AIRROCK ND, tl. 40 mm 
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Tepelná izolace spodní stavby byla navržena z expandovaného polystyrénu tloušťky 

80 mm, viz. skladba podlahy 1.NP. 

Tepelná izolace základové konstrukce byla navržena z extrudovaného polystyrénu 

Perimetr v tloušťce 80 mm. Tato izolace je vytažena 400 mm nad terén a chrání konstrukci 

nejen proti tepelným ztrátám, ale i proti vlhkosti.  

Tepelná izolace obvodového pláště bude proveden fasádním systémem DEKTHERM. 

Bude použit pěnový polystyrén EPS 70 F. 

 

4.4.18  Vnitřní úprava povrchu 

Vnitřní omítky na všech stěnách budou provedeny ze systému Porotherm Universal. 

Celková tloušťka ve všech místnostech bude 10 mm. Barevné provedení bude provedeno 

dodatečně na přání investora. 

 

4.4.19  Obklady 

V hygienických prostorách, v koupelně s WC v prvním podlaží budou obklady do 

výšky 1 500 mm. V kuchyni budou obklady ve výšce 800 mm až 1400 mm pouze v místě 

kuchyňské linky. V 2.NP v koupelně budou obklady do výšky 1 500 mm. 

Rozměry a vzor obkladů budou dodatečně vybrány investorem. 

 

4.4.20  Vnější úprava povrchu 

Jako vnější úprava byla navržena dekorativní tenkovrstvá omítka DEKTRADE LINE 

UNIVERSAL barvy LU1F.Omítka je od firmy DEKTRADE. V barevné úpravě LU1F. 

Celková tloušťka omítky je 5 mm. Omítka je nanášena na Skleněnou síťovinu, která slouží 

jako tzv. nosný rošt a je opatřen penetračním nátěrem. 
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Do výšky 300 mm nad terén byla navržena povrchová úprava DEKTRADE – 

BAUMIT barvy OU7C. Tato povrchová úprava je odolnější proti nečistotám. 

Ve vybraných místech budou použity obkladové pásky TERCA KLINKER, barvy 

KASTANJEBRUIN. 

 

4.4.21  Malba a nátěry 

Vnitřní malba stěn a stropů 2x Primalex Plus, barva bude upřesněna jednotlivých 

místností bude upřesněna investorem. Nátěry venkovních výrobků ze dřeva budou opatřeny 

nátěrem Sokrates Primer barvy tmavě hnědé. 

 

4.4.22  Zpevněná plocha 

Pojízdné i pochozí plochy byly navrženy z cihlové dlažby Klinker 250/160/30 mm. 

Uložené do struskového lože frakce 4/8 mm tloušťky 50 mm a do štěrkového lože frakce 

16/22 mm tloušťky 100 mm. Tyto plochy jsou opatřeny po stranách obrubníky šířky 500mm. 

Terasa bude upravena z cihelných dlažeb Klinker 160/160/30 mm. 

 

4.4.23  Terénní úpravy 

Veškeré terénní úpravy jsou prováděny ze zeminy vykopané při stavbě budovy 

uskladněné po dobu stavby na pozemku investora.  

 

4.4.24  Truhlářské výrobky 

Okna byla navržena, jako dřevěné eurookna od firmy VEKRA s.r.o.. Druh okna byl 

zvolen profil IV 92 Pasiv extra plus. Tyto okna mají součinitel prostupu tepla rámu U = 1,50 

W/m2k a okna U = 1,10 W/m2k. Jedná se o okno s rozšířeným profilem, který umožňuje 
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zasklení izolačním trojsklem typu Swisspacer, které má součinitel prostupu tepla U = 0,5 

W/m2k. Rám a křídlo okna se skládá z vícevrstvého, lamelového, smrkového dřeva. 

Střešní okna byla navržena, jako dřevěné okna firmy Velux, s.r.o.. Materiál oken je 

severská borovice. Dřevěné části oken jsou opatřeny impregnací, vrstvou transparentního 

laku. Součinitel prostupu tepla celého okna je U = 0,77 W/m2k,zasklení má součinitel 

prostupu tepla U = 0,50 W/m2k. 

Vstupní dveře byly navrženy dřevěné, od firmy VEKRA s.r.o.. Jedná se o typ TVT 

klasik IV 68, součinitel prostupu tepla U = 1,1 W/m2k. 

 

4.4.25  Zámečnické výrobky 

Patří se veškeré kování oken a dveří. Kování zajišťuje dodavatelská firma těchto 

výrobků. 

 

4.4.26  Klempířské výrobky 

Oplechování střechy, venkovních parapetů oken, materiál byl navržen pozinkovaný 

plch tloušťky 0,8 mm. Okapový systém byl navržen firmy VELUX, s.r.o. Okapové žlaby byly 

navrženy z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 mm, průměru 150 mm, dle 

výpočtu. Svody včetně kolen byly navrženy v průměru 100 mm, dle výpočtu, a je dodáván 

výrobcem k danému žlabu. 

 

4.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 

Vyhlášky č. 291/2001. 
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4.6 Způsob založení objektu 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu - C16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). V 

nepodsklepené části je minimální hloubka základové spáry 1,15 m od upraveného terénu. 

Podkladní betony (C16/20 tloušťky 100 mm). 

 

4.7 Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životni prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 

17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů, 

- separovat jednotlivé druhy odpadů, 

- uplatňovat zásady maximální recyklace, 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 
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Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání: 

 

 (t/rok) kategorie odpadu 

17 01 01 Beton 1,0t O 

17 02 01 Dřevo 3,5t O 

17 02 02 Sklo 0,5t O 

17 02 03 Plasty 0,2t O 

17 04 05 Železo a ocel 1,0t O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady   

 

Odpady vzniklé provozem 

 (t/rok) kategorie odpadu nakládání s 

odpadem 

20 01 21* Zářivky 0,01t N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,8t O  

 

 

4.8 Dopravní řešení 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník z cihlové dlažby KLINKER napojený na 

stávající pěší komunikaci. 

Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

 

4.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Zůstávají stávající a nemění se. 
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4.10 Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV 

č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Všichni zúčastněni pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále 

povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 

předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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5 Zásady organizace výstavby 

5.1 Charakteristika staveniště 

Objekt je situován na stavební parcele č. 673/3, 961 o celkové výměře 420 m2 v 

katastrálním území Zábřeh nad Odrou se nachází v obytné zóně. Vjezd na pozemek je z ulice 

V Troskách (asfaltová komunikace šíře 6 m). Staveništěm objektu je venkovní prostor po 

celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. 

Charakter stavby nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových 

příjezdů a přístupů. Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové 

komunikace. Vlastní práce budou prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen 

mobilním oplocením jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení 

staveniště si projedná a domluví investor sám s příslušným městským úřadem. 

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 

materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební 

materiál. 

 

5.2 Inženýrské sítě a jiné zařízení 

Nebudou dotčeny. 

 

5.3 Napojení staveniště na energie 

Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 

součástí zápisu o převzetí staveniště. 
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5.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací 

je nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby. Mezi 

prvořadé požadavky po dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně na 

vzdálenost ohraničeného staveniště. 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou dále 

povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 

předpisů. 

 

5.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

 

5.6 Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty - staveništní 

kontejner, chemické WC a kontejner na stavební suť. Část materiálu je na staveništi 

skladována na vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál bude uskladněn na staveništi 

pouze krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s 

dostatečným zajištěním proti poškození větrem. Další část materiálu je uskladněna ve 
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staveništním kontejneru, kterou určí správce objektu. Tato místnost bude po dokončení stavby 

uvedena do původního stavu. 

 

5.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery nevyžadující 

základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou kontejnery odvezeny. 

Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení. 

 

5.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí 

být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 

zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 

Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

 

5.9 Vliv stavby na životní prostředí 

Projekt zastřešení a zateplení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů 

a technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných 

negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 
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zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad 

je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou 

skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 

znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti staveniště, 

musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší 

pálením gumy, ropných produktů apod. 

Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 

12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 

2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 

13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 

 

5.10 Orientační lhůta výstavby 

Lhůta výstavby je 24 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem 

dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení staveniště je 

dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 
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Výpis klempířských výrobků      

        
        

ozn. schéma popis 
rozvinutá 

šířka 
(mm) 

ks 
povrchová 

uprava barevný 
odstín 

poznamka 

K1 

 
Oplechování 
parapetu, 
délky 0,750 m 
tl. 0,8 mm 

220 3 

parapet hliníkový 
ohýbaný s 
plastovou 

upravou, barvy 
mahagon 

  

K2 

 

  

 

Oplechování 
parapetu, 
délky 1,50 m tl. 
0,8 mm 

220 14 

parapet hliníkový 
ohýbaný s 
plastovou 

upravou, barvy 
mahagon 

  

K3 

 
Oplechování 
parapetu, 
délky 1,0 m   tl. 
0,8 mm 

220 1 

parapet hliníkový 
ohýbaný s 
plastovou 

upravou, barvy 
mahagon 

  

KL   

Hliníkové 
lemování 

střešních oken 
systém Velux 
EDW 1000 

  6 neutrální šedá 
barva   

K4   

Žlab z 
pozinkovaného 

plechu s 
ochrannou 
barevnou 
vrstvou 

Ø 150 
mm             

délka 4 
m 

13 odstín hnědý   

K5   

Svodná roura 
z 

pozinkovaného 
plechu s 

ochrannou 
barevnou 
vrstvou 

Ø 100 
mm             

délka 1 
m 

12 odstín hnědý   

 
 



 

 

Výpis zámečnických výrobků      

ozn. schéma popis 
rozměry 

dveří      
(mm) 

rozměry 
otvoru 
(mm) 

ks povrchová uprava                 
barevný odstín 

Z4 

 

Obložková 
kovová 
zárubeň 

900/2100 1000/2150 2 

obloženo 
dřevotřískovou 
deskou s vysoce 
odolnou vrstvou 
CPL fólie,                       
CPL 0,2 mm - Dub 

Z5 

 

Obložková 
kovová 
zárubeň 

900/1970 1000/2020 1 

obloženo 
dřevotřískovou 
deskou s vysoce 
odolnou vrstvou 
CPL fólie,                       
CPL 0,2 mm - Dub 

Z6 

 

Obložková 
kovová 
zárubeň 

1650/2100 1750/2150 1 

obloženo 
dřevotřískovou 
deskou s vysoce 
odolnou vrstvou 
CPL fólie,                       
CPL 0,2 mm - Dub 

Z7 

 

Obložková 
kovová 
zárubeň 

800/1970 900/2020 12 

obloženo 
dřevotřískovou 
deskou s vysoce 
odolnou vrstvou 
CPL fólie,                       
CPL 0,2 mm - Dub 

Z8 

 

Obložková 
kovová 
zárubeň 

600/1970 700/2020 1 

obloženo 
dřevotřískovou 
deskou s vysoce 
odolnou vrstvou 
CPL fólie,                       
CPL 0,2 mm - Dub 

Z9 

 

Obložková 
kovová 
zárubeň 

900/1970 1000/2020 2 

obloženo 
dřevotřískovou 
deskou s vysoce 
odolnou vrstvou 
CPL fólie,                       
CPL 0,2 mm - Dub 



 

 

Z10 

 

Obložková 
kovová 
zárubeň 

800/1970 900/2020 2 

obloženo 
dřevotřískovou 
deskou s vysoce 
odolnou vrstvou 
CPL fólie,                       
CPL 0,2 mm - Dub 

 



 

 

Výpis truhlářských výrobků         

            
            

ozn. schéma popis rozměry            
(mm) 

podlaží             
1.NP 
2.NP 

rám kování zasklení tepelný odpor typ doplňky 

T1 

 

Jednokřídlé 
okno Vekra - 

otevíravé, 
sklápěcí 

750x800 3   

rámy a křídla 
zhotoveny z 
třívrstvých 

resp.čtyřvrstvých 
lepených 

eurohranolů 
hloubky 68 mm 

celoobvodové 
kování TITAN 
AF,bezpeč. 

kování s 
mikroventilací 

a pojistkou 
proti chybné 

funkci 

Izolační dvojsklo 
s teplým 

nerezovým 
rámečkem 

CHROMATECH® 

rám-1,5 
W/m2K       

okno-1,1 
W/m2K 

dřevo - 
meranti  
lazura - 

mahagon 

žaluzie - 
bílé,                      
vnitřní 
parapet  
mahagon - 
250 mm  

T2 

 

  

 

Dvoukřídlové 
okno Vekra - 

otevíravé, 
sklápěcí 

1500x1500 11 3 

rámy a křídla 
zhotoveny z 
třívrstvých 

resp.čtyřvrstvých 
lepených 

eurohranolů 
hloubky 68 mm 

celoobvodové 
kování TITAN 
AF,bezpeč. 

kování s 
mikroventilací 

a pojistkou 
proti chybné 

funkci 

Izolační dvojsklo 
s teplým 

nerezovým 
rámečkem 

CHROMATECH® 

rám-1,5 
W/m2K       

okno-1,1 
W/m2K 

dřevo - 
meranti  
lazura - 

mahagon 

žaluzie - 
bílé,                      
vnitřní 
parapet  
mahagon - 
250 mm  

T3 

 

Jednokřídlé 
okno Vekra - 

otevíravé, 
sklápěcí 

1000x800    1 

rámy a křídla 
zhotoveny z 
třívrstvých 

resp.čtyřvrstvých 
lepených 

eurohranolů 
hloubky 68 mm 

celoobvodové 
kování TITAN 
AF,bezpeč. 

kování s 
mikroventilací 

a pojistkou 
proti chybné 

funkci 

Izolační dvojsklo 
s teplým 

nerezovým 
rámečkem 

CHROMATECH® 

rám-1,5 
W/m2K       

okno-1,1 
W/m2K 

dřevo - 
meranti  
lazura - 

mahagon 

žaluzie - 
bílé,                      
vnitřní 
parapet  
mahagon - 
250 mm  



 

 

T4 

 

Vstupní 
dveře Vekra 
- levé, členité 

900x2100 1   
rám profil 
EURO 68 
Classic 

Na 
vchodových 

dveří je 
použit 

tříbodový 
zámek, 

celoobvodové 
kování TITAN 

AF 

Kazeta nebo 
izolační sklo, 
vhodné sklo 

bezpečnostní, 
možnost 

kombinace se 
sklem 

dekoračním 

  

dřevo - 
meranti  
lazura - 

mahagon 

hliníkový práh 

T4 

 

Vstupní 
dveře Vekra 

- pravé, 
členité 

900x2100 1 

  

rám profil 
EURO 68 
Classic 

Na 
vchodových 

dveří je 
použit 

tříbodový 
zámek, 

celoobvodové 
kování TITAN 

AF 

Kazeta nebo 
izolační sklo, 
vhodné sklo 

bezpečnostní, 
možnost 

kombinace se 
sklem 

dekoračním   

dřevo - 
meranti  
lazura - 

mahagon 

hliníkový práh 

T5 

 

Vnitřní dveře 
Vekra - levé, 
členité 

900x1970 1   
rám profil 
EURO 68 
Classic 

celoobvodové 
kování TITAN 

AF 
bez zasklení   

dřevo - 
meranti  
lazura - 

mahagon 

dřevěný práh 

T5 

 

Vnitřní dveře 
Vekra - 

pravé, členité 
900x1970 2   

rám profil 
EURO 68 
Classic 

celoobvodové 
kování TITAN 

AF 
bez zasklení   

dřevo - 
meranti  
lazura - 

mahagon 

dřevěný práh 



 

 

T6 

 

Venkovní 
dveře Vekra 

- 
dvoukřídlové, 

členité 

1750x2100 1   
rám profil 
EURO 68 
Classic 

Na 
vchodových 

dveří je 
použit 

tříbodový 
zámek, 

celoobvodové 
kování TITAN 

AF 

Kazeta nebo 
izolační sklo, 
vhodné sklo 

bezpečnostní, 
možnost 

kombinace se 
sklem 

dekoračním 

  

dřevo - 
meranti  
lazura - 

mahagon 

hliníkový práh 

T7 

 

Vnitřní dveře 
Vekra - levé, 
členité 

800x1970 1 1 
rám profil 
EURO 68 
Classic 

celoobvodové 
kování TITAN 

AF 
bez zasklení   

dřevo - 
meranti  
lazura - 

mahagon 

dřevěný práh 

T7 

 

Vnitřní dveře 
Vekra - 

pravé, členité 
800x1970 6 4 

rám profil 
EURO 68 
Classic 

celoobvodové 
kování TITAN 

AF 
bez zasklení   

dřevo - 
meranti  
lazura - 

mahagon 

dřevěný práh 

T8 

 

Vnitřní dveře 
Vekra - levé, 
členité 

600x1970 1   
rám profil 
EURO 68 
Classic 

celoobvodové 
kování TITAN 

AF 
bez zasklení   

dřevo - 
meranti  
lazura - 

mahagon 

dřevěný práh 



 

 

SO 

 

Dřevěné 
výklopně-

kyvné střešní 
okno Velux 

660x1180 6 ks 

    

Izolační dvojsklo 
s teplým 

nerezovým 
rámečkem, 
speciální 

technologické 
výrobky („warm 

edge“)  

rám-0,77 
W/m2K       

okno-0,5 
W/m2K 

dřevo - 
meranti  
lazura - 

mahagon 

Hliníkové 
lemování 
střešních 

okensystém 
Velux EDW 

1000 

Z 

 
Dřevěné 

madlo horní 
hrana 

zaoblena 
R16 mm 

40x80 
1 ks 

délky 4 
m 

        dřevo - 
dub 

středem 
oboustrané 
vybrání na 

prsty 

SK-
1 

 

Vestavěná 
dřevěná 

skříň  
1600x750x2200 1 ks          

dřevěná 
dýha, 

odstín - 
dýha 

wenge 
alpi - 
0115 

  



 

 

SK-
2 

 

Vestavěná 
dřevěná 

skříň  
1320x750x2200 1 ks          

dřevěná 
dýha, 

odstín - 
dýha 

wenge 
alpi - 
0115 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Kateřina Sladká 
 Zakázka :  VŠB – TU OSTRAVA 
 Datum :  21.4.2010 
 
 
 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  Dlažba keramic   0.0100    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Lepidlo ostafi   0.0020    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Betonová mazan   0.0500    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  4  Penefol 650   0.0010    0.3300  1470.0    920.0     94000.0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100   0.0800    0.0330  1270.0     20.0        30.0   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 :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 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   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -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 :         2.48 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.37 W/m2K 



 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.39 / 0.42 / 0.47 / 0.57 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 :    5.3E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         31.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.38 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.910 
 
 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   0.593     8.0   0.448    18.5   0.910    50.1 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    18.7   0.910    52.5 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.0   0.910    53.9 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    19.5   0.910    56.5 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    19.9   0.910    61.6 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.2   0.910    65.5 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.3   0.910    67.3 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.3   0.910    66.7 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.0   0.910    62.0 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    19.6   0.910    57.2 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.1   0.910    54.1 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    18.7   0.910    52.8 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   17.4   17.3   17.2   16.7   16.7  -14.5 
 p [Pa]:   1334   1310   1309   1297    167    138 
 p,sat [Pa]:   1984   1968   1966   1905   1900    173 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.404E-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. 
 
 
 STOP, Teplo 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepidlo ostafix  0,002       1,160  19,0 
   3  Betonová mazanina  0,050       1,300  20,0 
   4  Penefol 650  0,001       0,330  94000,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,080       0,033  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,910 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,37 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. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 



 

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Stěna s TI 
 Zpracovatel :  Kateřina Sladká 
 Zakázka :  VŠB – TU OSTRAVA 
 Datum :  20.4.2010 
 
 
 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  Porotherm Univ   0.0150    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Porotherm 44 P   0.4400    0.1490   960.0    800.0         7.0   0.0000 
  3  Rigips EPS 70   0.0700    0.0390  1270.0     15.0        20.0   0.0000 
  4  Baumit vnější   0.0150    0.8000   850.0   1800.0        12.0   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 :    20.6 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   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -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 :         4.79 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 :    2.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       4717.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.85 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    11.3   0.593     8.0   0.448    19.5   0.951    47.3 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.6   0.951    49.7 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.7   0.951    51.5 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.0   0.951    54.7 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.2   0.951    60.4 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.951    64.8 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.951    66.9 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.951    66.2 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.951    60.9 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.0   0.951    55.5 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.8   0.951    51.8 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.6   0.951    50.0 
           
 

 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     e 
         

 tepl.[C]:   18.8   18.7   -2.0  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1282    526    183    138 
 p,sat [Pa]:   2175   2157    517    171    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   0.4874    0.5133   1.841E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.011 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       3.589 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 nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2008 
 
 



 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Stěna s TI 
 
 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu lehk  0,440       0,149  7,0 
   3  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,070       0,039  20,0 
   4  Baumit vnější štuková omítka (  0,015       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  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 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 =   0,20 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). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,032 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,032 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0105 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,5892 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 

 



 

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Střecha šikmá 
 Zpracovatel :  Kateřina Sladká 
 Zakázka :  VŠB – TU OSTRAVA 
 Datum :  21.4.2010 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Dörken Delta-R   0.0003    0.1700  1000.0   1100.0    400000.0   0.0000 
  3  Rockwool Airro   0.0400    0.0350   840.0     84.0         3.5   0.0000 
  4  Rockwool Airro   0.2000    0.0520  1007.0    135.6         3.5   0.0000 
  5  Dörken Delta-M   0.0004    0.1700  1000.0   1100.0       500.0   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 :    20.6 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   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   59.3  1438.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   66.0  1600.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   67.6  1639.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   67.0  1624.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   63.1  1530.3    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   59.7  1447.8     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -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 :         5.05 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.19 W/m2K 



 

 

 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.4E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         92.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.93 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 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    19.5   0.953    59.1 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.6   0.953    61.4 
    3    15.5   0.707    12.1   0.509    19.8   0.953    61.2 
    4    15.8   0.615    12.4   0.338    20.0   0.953    61.5 
    5    16.7   0.470    13.3  ------    20.3   0.953    64.1 
    6    17.5   0.265    14.0  ------    20.4   0.953    66.8 
    7    17.9   0.034    14.4  ------    20.5   0.953    68.1 
    8    17.8   0.137    14.3  ------    20.4   0.953    67.6 
    9    16.8   0.458    13.3  ------    20.3   0.953    64.4 
   10    15.9   0.598    12.5   0.301    20.1   0.953    61.7 
   11    15.5   0.699    12.1   0.494    19.8   0.953    61.1 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    19.6   0.953    61.6 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   18.9   18.6   18.5   10.9  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1333    151    149    141    138 
 p,sat [Pa]:   2187   2136   2135   1305    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.363E-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. 
 
 
 STOP, Teplo 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha šikmá 
 
 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Dörken Delta-Reflex  0,0003       0,170  400000,0 
   3  Rockwool Airrock ND  0,040       0,035  3,55 
   4  Rockwool Airrock ND  0,200       0,052  3,55 
   5  Dörken Delta-Maxx Titan  0,0004       0,170  500,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  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 =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 



 

 

 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2008 
 
 
 Název úlohy :  Stěna kout                     
 Zpracovatel :  Kateřina Sladká                
 Zakázka :  VŠB – TU OSTRAVA 
 Datum :  21.4.2010       
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     89 
 Počet vodorovných os:     89 
 Počet prvků:  15488 
 Počet uzlových bodů:   7921 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
 0.00000 0.00500 0.01375 0.02250 0.04000 0.05750 0.07500 0.10250 0.13000 0.15750  
 0.18500 0.21250 0.24000 0.26750 0.29500 0.32250 0.35000 0.37750 0.40500 0.43250  
 0.46000 0.48750 0.50125 0.51500 0.52500 0.54063 0.55625 0.57188 0.58750 0.60313  
 0.61875 0.63438 0.65000 0.66563 0.68125 0.69688 0.71250 0.72813 0.74375 0.75938  
 0.77500 0.79063 0.80625 0.82188 0.83750 0.85313 0.86875 0.88438 0.90000 0.91563  
 0.93125 0.94688 0.96250 0.97813 0.99375 1.00938 1.02500 1.04063 1.05625 1.07188  
 1.08750 1.10313 1.11875 1.13438 1.15000 1.16563 1.18125 1.19688 1.21250 1.22813  
 1.24375 1.25938 1.27500 1.29063 1.30625 1.32188 1.33750 1.35313 1.36875 1.38438  
 1.40000 1.41563 1.43125 1.44688 1.46250 1.47813 1.49375 1.50938 1.52500  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
 0.00000 0.00500 0.01375 0.02250 0.04000 0.05750 0.07500 0.10250 0.13000 0.15750  
 0.18500 0.21250 0.24000 0.26750 0.29500 0.32250 0.35000 0.37750 0.40500 0.43250  
 0.46000 0.48750 0.50125 0.51500 0.52500 0.54063 0.55625 0.57188 0.58750 0.60313  
 0.61875 0.63438 0.65000 0.66563 0.68125 0.69688 0.71250 0.72813 0.74375 0.75938  
 0.77500 0.79063 0.80625 0.82188 0.83750 0.85313 0.86875 0.88438 0.90000 0.91563  
 0.93125 0.94688 0.96250 0.97813 0.99375 1.00938 1.02500 1.04063 1.05625 1.07188  
 1.08750 1.10313 1.11875 1.13438 1.15000 1.16563 1.18125 1.19688 1.21250 1.22813  
 1.24375 1.25938 1.27500 1.29063 1.30625 1.32188 1.33750 1.35313 1.36875 1.38438  
 1.40000 1.41563 1.43125 1.44688 1.46250 1.47813 1.49375 1.50938 1.52500  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  Baumit termo om     0.130     0.130     8.000     8.000    1   89    1    2 
    2  Baumit termo om     0.130     0.130     8.000     8.000    1    2    2   89 
    3  Rigips EPS 70 F     0.037     0.037        30        30    2   89    2    7 
    4  Rigips EPS 70 F     0.037     0.037        30        30    2    7    7   89 
    5  Porotherm 44 P+     0.149     0.149     7.000     7.000    7   89    7   24 
    6  Porotherm 44 P+     0.149     0.149     7.000     7.000    7   24   24   89 
    7  Porotherm Unive     0.800     0.800        14        14   24   89   24   25 
    8  Porotherm Unive     0.800     0.800        14        14   24   25   25   89 
 
 
 
 
 



 

 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   2161   7857     20.60        0.13      1.33     10.00 
     2   2161   2225     20.60        0.13      1.33     10.00 
     3      1   7833    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4      1      2    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5      2     89    -15.00        0.04      0.14     20.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
  
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.6        0.13   50   17.91      16.78466       0.47148 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -16.78495       0.47149 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.81    17.91   0.925  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0003 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     33.5696 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 STOP, Area 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Stěna kout                     
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,925 
  

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

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

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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