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Anotace 

Tématem mé bakalářské práce je řešení penzionu pro seniory. Obyvatelstvo české 
republiky stárne, to s sebou přináší mnoho problému, sociálních i ekonomických. Jedním z nich 
je bydlení a péče o seniory.  Objekt je situován v centru obce Vřesina u Hlučína. Je v něm 
umístěn domov s pečovatelskou službou pro seniory obohacen o služby (semináře, klubovny) a 
provozy občanské vybavenosti (kavárna, kadeřník s pedikúrou a masáže). Hlavní obytnou funkci 
domu zaopatřují byty. Obytná kapacita domu je 22 místná. Všechny prostory jsou navrhovány s 
ohledem na svou cílovou skupinu - tedy seniory. Prostory jsou bezbariérové, je navržena řada 
míst určena pro setkávání, chodby jsou záměrně předimenzované - koncipované ne jako 
nezbytně nutné komunikace ale jako obytné ulice, je zde umístěna zeleň - především v zimní 
zahradě, a celý objekt se snaží komunikovat s okolím, jak prosklenými plochami, tak 
umístěnými provozy v přízemí domu lákající obyvatele obce. Objekt podporuje vznik nových 
sociálních vazeb jeho obyvatel, avšak poskytuje jim také potřebné soukromí, zaopatřuje 
společenské vyžití a spojení s přírodou. Pro pohodlí a pomoc obyvatel je určena pečovatelská 
služba umístěna v přízemí. Ta je přístupna i široké veřejnosti obce. Objekt se skládá z 3 hmot. 
Obdélníkové hmoty o 3 podlažích se sedlovou střechou, čtvercové o 2 podlažích s plochou 
střechou a jimi prostupující prosklenou hmotou. 

 

Annotation 

 The theme of my bachelor´s thesis is pension for seniors. Population in Czech Republic 
grows old and this brings many problems-social and economics. One of them is housing and 
cares for seniors. Object is situated in a centre of village Vřesina u Hlučína. Inside is pension 
with social care for seniors reached by services (seminars, clubs) and a duty of civil amenities 
(cafe and hairdresser). But main function of this is housing – with 22 beds. All spaces and rooms 
are user friendly - for seniors. Spaces are designed for immobile persons, there are many places 
to meet – corridors are over dimense – like habitable streets. There are much of green, plants. 
Especially in the winter garden. Whole object is trying to communicate with surroundings, by 
glassed areas and services in the house. Project is supporting creation of new relationship of 
seniors, but it offers also privacy. It provides social living, health living and join with a nature.   
For the help is in the object social care for seniors. Object is made from 3 masses. 3 floor mass, 2 
floors mass crossed it and glassed mass goes through them. 
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SEZNAM POUŽITÉHO OZNA ČENÍ  

a.j. – a jiné 

BOZP- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cca - cirka 
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ČR – Česká republika, stát 
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Sb. – sbírky, sbírka 
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1. ÚVOD 

Úkolem mé bakalářské práce je navrhnout penzion pro seniory v obci Vřesina u Hlučína. 
Penzion bude sloužit k bydlení, pomoci a poradenství seniorům. V objektu je umístěna kavárna a 
kadeřnictví. 

Pozemek se nachází v centru obce. Nejsou na něm postaveny žádné další objekty. 
Nachází se na něm pouze dětské hřiště, jež bude přesunuto na okraj pozemku. Penzion se skládá 
z 3 částí – hmot. Hmota s obdélníkovým půdorysem je 3 podlažní a má sedlovou střechu. 1.NP 
je určeno veřejnosti. Jsou v něm umístěny klubovny, poradenské centrum, kavárna a kadeřník. 
Hmota o čtvercovém půdorysu je 2 podlažní s plochou střechou. V 1.NP je umístěna jídelna, 
2.NP je bytové.  Domem prochází prosklená hmota, jež vstupuje do objektu ve formě schodiště, 
prochází 3.NP a částí sedlové střechy a vystupuje ve formě zahrady umístěné na střeše zelené 
střechy čtvercové hmoty. 

 Penzion bude navržen z moderních materiálů, budu se snažit o začlenění stavby do 
stávající zástavby. Stavba by měla působit moderním, avšak známým dojmem. Nenutit seniory 
zvykat si na neobvyklé prvky, nezvyklá řešení. 

 

2. PODKLADY 

2. 1. Obecná charakteristika řešeného území 

Obec Vřesina u Hlučína se rozkládá po úbočích údolní kotliny potoku Bečva v Hlučínské 
pahorkatině v nadmořské výšce 240 - 276 metrů. Nachází se v okrese Opava 6 km severně od 
Hlučína, 13 km od Ostravy-Poruby a 17 km od centra Ostravy. Patří mezi nejstarší obce 
Hlučínska. 

 

 

obr. 1 – širší vztahy 
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2. 2. Stávající stav pozemku 

Pozemek se nachází přímo ve středu obce v sousedství všech hlavních objektů občanské 
vybavenosti. Prostoru centra dominuje 4-podlažní  budova obecního úřadu.  Pozemek je 
orientován severní stranou k ulici, na jižní straně hraničí s loukou. V současné době se na 
pozemku nachází provizorní dětské hřiště. Na západní straně pozemku se nachází biokoridor. 

 

 

 

obr. 2 - stávající stav pozemku 

obr. 3 – územní plán daného místa 
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2.3.     Typologické požadavky 

Jedna osoba potřebuje pro pohodlné sezení prostor o cca 60cm šířky a 40cm hloubky. 
Odstup od naproti sedícího člověka by měl mít cca 80 - 85cm. Ideální šířka stolu je 80 – 85cm. 
Odstup od stěny by měl být větší než 75cm. Slouží-li prostor u zdi jako průchod, musí být větší 
jak 100cm. Světlá výška při ploše do 50m2  by měla být 2,5m. Světlá výška při ploše nad 50m2  
by měla být 2,75m. Světlá výška při ploše nad 100m2  by měla být 3,0m. Únikové cesty 1m šířky 
na 150 osob. Minimální šířka chodby  0,8m a dveří 0,9m. Plocha oken musí být větší než 1/10 
podlahové plochy restaurace.  

Všechny prostory penzionu pro seniory jsou řešeny bezbariérově, tzn., respektují 
vyhlášku č. 369/2001 sb. Povrch chodníků a vnitřních komunikačních prostor je pevný a 
upravený proti skluzu. Součinitel smykového tření je nejméně 0,6. Minimální rozměr 
komunikačního prostoru před vchodem při otevírání dveří ven je 1500 x 2000 mm. Vstupní 
dveře mají minimální rozměr 900 mm.  Vnitřní komunikace mají minimální rozměr 1500 mm. 
Výškové rozdíly komunikací nejsou vyšší než 20 mm. V objektu jsou zřízena hygienická 
zařízení pro imobilní občany podle vyhlášky č. 369/2001. Minimální rozměr kabiny je 1600 x 
1800 mm, horní hrana sedátka ve výši 500 mm. Po obou stranách klozetové mísy jsou sklopná 
madla od sebe vzdálená 600 mm, ve výšce 780 mm. Vedle klozetové mísy je prostor nejméně 
800 mm, mezi jejím čelem a zadní stěnou kabiny je minimální vzdálenost 700 mm. Veškeré 
ovládací prvky se nacházejí ve výšce 1000 – 1200 mm. Dveře se otevírají ven, jsou 
odemykatelné zvenku a na vnitřní straně jsou opatřeny madlem.  V kabině je umístěno umyvadlo 
s pákovou baterií. 
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3. Průvodní zpráva 

3. 1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Penzion pro seniory 

Místo stavby:   Vřesina u Hlučína 

Stupeň:   Projekt pro provádění stavby (DPS) 

Objednatel:   Obecní úřad 

Zpracovatel:   Martin Machů, MAC580 

Skupina:                          VB4AST01     

Projektová organizace:        VŠB- TUO, Fakulta stavební    

Sídlo proj. organizace:       17. listopadu, Ostrava- Poruba                           

Charakter stavby:  Novostavba 

Účel:  Zařízení pro bydlení a občanskou vybavenost-kavárna, kadeřník 

Základní údaje:  Objekt je třípodlažní a nepodsklepený. Má zděnou konstrukci. 

Střecha je plochá-zelená a sedlová.  

3. 2. Podklady 

- Architektonická studie 

- Kopie regulačního a zastavovacího plánu oblasti Vřesina 

- Snímek katastrální mapy v měřítku 1:1000 

3.3. Základní údaje charakterizující stavbu 

Objekt bude sloužit především k bydlení. Kapacita je při 18 bytech 22 lůžek. Dále v něm 
bude umístěna kavárna a kadeřník. Úkolem projektu je vyřešit otázku s umístěním seniorů do 
vhodného zařízení, poskytnout jim pomoc a poradenství, vytvořit vhodné důstojné prostředí 
zprostředkující sociální vyžití. Zároveň má objekt pomoci k oživení centra obce.  

3.3.1. Charakteristika území stavby 

Stavební pozemek se nachází v obci Vřesina u Hlučína na parcele č. 340/1 v k. ú. 
Pozemek je rovinatého charakteru a leží ve výšce 247,5 – 248 metrů nad mořem. 
Srovnávací rovina ± 0,000 = úroveň podlahy v prvním nadzemním podlaží je vztažena 
k výškové úrovni 248 metrů nad mořem. 
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3.3.2. Urbanistické řešení 

Urbanisticky objekt výrazně neovlivňuje poměry v místě. Hlavní hmota je 
navržena podélně ve směru osy komunikace tak, aby zachovala a zdůraznila uliční čáru. 
Druhá hmota rozšiřuje objekt v příčném směru a udává akcent v místě vypozorovaneném 
z urbanistické studie. Třetí prosklená hmota dále prostorově nezatěžuje objekt. Základní 
tvar objektu je tedy kříž. Tímto urbanistickým řešením opticky zkracujeme délku 
rozměrné hlavní hmoty. Zpevněné povrchy a plochy jsou tvořeny betonovou dlažbou. 

3.3.3. Architektonické a dispoziční řešení 

Architektonicky se objekt snaží zapadnout do stávající okolní zástavby. Hlavní 3 
podlažní hmota je pojata tradičně se sedlovou střechou, další hmota – dvou podlažní - je 
s plochou zelenou pohledovou střechou. Prosklená hmota do domu vstupuje jako 
schodiště a vystupuje ve formě zimní zahrady. Otvory vychází z vnitřního funkčního 
členění, které je závislé na situování domu a orientaci vůči světovým stranám. Fasáda je 
tvořena omítkou a páskovými obklady z lícových cihel. Klempířské výrobky jsou 
navrženy z hliníku bílé barvy. 

Zahradní plochy, jak terénní tak střešní, budou svěřeny odbornému zahradnímu 
architektovi. 

 Investor nemá nadstandardní požadavky na výtvarné ztvárnění pozemku ani objektu. 

Objekt je přizpůzosoben užívání osobám s omezenou schopnosti pohybu a 
orientace dle vyhlášky č. 369 2001. 

3.3.4. Stavební a konstrukční řešení 

Objekt je zděný (konstrukční systém POROTHERM), střecha sedlová – krov 
dřevěný se středovou vaznicí podepřenou sloupky, střecha plochá zelená, stropy 
POROTHERM z nosníků a vložek Miako. Schodiště prefabrikované. Příčky zděné. 
Podrobný popis viz. Technická zpráva. 

3.4. Členění stavby 

 Stavba je rozdělena na objekty: PENZION PRO SENIORY, KOMUNIKACE, 
ZAHRADNÍ ÚPRAVY. Součástí školního projektu je pouze objekt PENZIONU PRO 
SENIORY. Vazba na ostatní objekty  je patrná v ZASTAVOVACÍM PLÁNU. 

3.5.   Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

Před započetím výkopových prací pro základové konstrukce nebude nutno provést 
vykácení stromů ani jiného většího porostu. Je však třeba v předstihu provést napojení na 
všechna média - vodu, elektrickou energii atd. 
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3.6. Péče o životní prostředí 

3.6.1. Vlivy při výstavbě 

Pomineme-li vlastní stavbu jako faktor ovlivňující životní prostředí a vlivy 
vlastního provádění výstavby, pak její provoz nezhorší stávající ŽP. Stavba plní funkci 
restauračního a obytného zařízení.  

Stavba nenaruší životní prostředí vzhledem k tomu, že budou důsledně provedena 
preventivní opatření k zabránění vzniku negativních vlivů. 

3.6.2. Čistota ovzduší 

Stavba svým charakterem neovlivní čistotu ovzduší. Při stavebních pracích se 
zajistí omezení prašnosti v okolí stavby, při dopravě stavebního materiálu se použijí 
dopravní prostředky, které zajistí minimální prašnost a znečištění na přepravních cestách. 

3.6.3. Hluk a vibrace 

Stavební práce budou doprovázeny hlukem odpovídající stavební činností. Tento 
hluk bude vznikat pouze po dobu trvání stavebních prací, provoz mechanismů bude 
pouze v denní dobu. 

3.6.4. Odpadové hospodářství při výstavbě 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími 
právními předpisy. 

Odpady budou převedeny do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí, podle 
§ 12 odst. 3, zák. 185/2001 Sb. 

3.6.5. Vliv stavby na okolní zeleň 

Stavba nevyžaduje žádné odstranění stromů. 

3.6.6. Ochrana vod 

Při realizaci stavby nesmí být znečištěny spodní vody. Splaškové vody jsou 

svedeny do kanalizační sítě. 

3.6.7. Potřeba energie 

Dispoziční řešení, velikost a poloha oken a obvodový plášť budovy je navržen 

s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát objektu. Na střeše objektu je umístěna 

fotovoltaická folie Fatrafol, jež slouží pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. 
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3.7. Technické zařízení budovy 

Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu 

Pozemek je napojen na ulici 21. Dubna. Na severní straně parcely budou 
vybudována místa na stání. Z řešené lokality je dostupná pravidelná autobusová doprava. 

Zásobování pitnou vodou 

Voda povede přes vodovodní přípojku ze stávajícího vodovodního řadu do 1. NP, 
podle podmínek správců vodovodního řádu. Vodovodní podzemní potrubí vede souběžně 
s místní komunikací v zeleném pásu, mezi vozovkou a plotem.  

Předpokládaná přípojka je napojena navrtávacím pásem se zemním šoupátkem. 
Vodoměr bude instalován ve vodoměrné šachtě. Návrh a provedení přípojky bude v 
souladu s ČSN 75 5411 a zákonem č.274/2001 Sb. 

 Odkanalizování 

  V této části obce je splašková kanalizační síť. 

 Dešťové vody mohou být vsakovány na pozemku, pokud zástavba nepřesáhne 
40% celkové plochy pozemku, možnost využitelnosti dešťovky v rámci letní závlahy 
pozemku. Dešťové vody lze svést i do potoka vedoucího nedaleko od pozemku, to by 
však obnášelo minimálně vyjádření správce toku. 

 El. Energie 

Objekt je napájen z nadzemního kabelového vedení NN o jednotné dimenzi AlFe 
3x50+35.    

Ze stávajícího sloupu NN vedení bude provedena elektropřípojka přívodním 
nadzemním vedením z distribuční sítě, na hranici pozemku a dále kabelem do 
elektroměrného pilířku umístěného na severní straně domu. 

 Zásobování teplem 

Získávání tepla za účelem docílení tepelné pohody v interiéru a přípravy TUV 
bude řešeno připojením na síť el. energie. 

 Telekomunikační zařízení 

V dosahu řešeného území vede optický kabel. 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

4.1. Všeobecné informace 

Název: PENZION PRO SENIORY   místo:Vřesina u Hlučína (parcela č. 340/1) 

Investor: Obecní úřad Vřesina u Hlučína 

Projektant: Martin Machů    Ateliér: VŠB-TUO, VB4AST01 

Zastavěná plocha: 884 m2 

Obestavěný prostor: 7824 m3 

Celková podlahová plocha: 1520 m2 

4.2. Základní údaje charakterizující stavbu 

Stručný popis urbanistického, architektonického, stavebního a dispozičního řešení je 
uveden v průvodní zprávě. 

4. 3. Stavebně technické řešení 

4.3.1. Zemní práce 

Před zahájením zemních prácí není nutno odstraňovat žádný nevhodně rostlý 
porost. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce, proto nemusí být použita žádná 
zvláštní opatření. Podle podmínek určených v územním rozhodnutí a stavebním povolení 
se před zahájením zemních prací objekt vytýčí pomocí laviček a zřetelně označí výškový 
bod. Vytýčení stavby je nutné svěřit osobě s oprávněním ke geodetickým pracím. Z celé 
plochy staveniště bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm, případně dle podmínek 
stavebního povolení. Vytěžená ornice bude uložena na předem určenou deponii, kde bude 
k dispozici pro pozdější využití. Po výstavbě bude ornice sloužit k zahumusování. 
Samotné výkopové práce budou prováděny strojně, před zahájením betonáže 
základového roštu bude nutné ruční začištění až na základovou spáru. Vytěžená zemina 
se uloží na předem určenou deponii, kde bude k dispozici pro zpětné zasypání 
základových konstrukcí. Zbylá zemina se odveze na řízenou skládku. Ornice a zemina 
z výkopů základového roštu musí být uloženy odděleně, aby nedošlo k jejich 
znehodnocení. 

Zpětné zásypy pod konstrukcemi se zhutní po vrstvách max. 250 mm na               
únosnost 0,25 MPa. 
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4.3.2. Základy 

Základy jsou navrženy v souladu s normou o zakládání staveb. Objekt bude 
založen na železobetonových základových pásech, beton C25/30.Pásy jsou založeny 
v hloubce 1 000 mm a 800 mm, šíře 750 a 500 mm . K vyztužení bude použita betonářská 
výztuž typu R. Průřez základu je obdélníkový jednoduchý. Před začátkem betonáže 
dodavatel zajistí převzetí základové spáry statikem. Uzemnění objektu bude provedeno 
pomocí základového zemniče FeZn 30 x 4 mm. Tento pásek je zabetonován v základech 
a je veden 50 mm nad základovou spárou. Ze zemnícího pásku jsou provedeny vývody 
pro připojení zkušebních svorek a vývod pro připojení rozváděče. Všechny tyto vývody 
jsou připojeny pomocí dvou spojovacích svorek a provedeny z FeZn drátu průměru 10 
mm. Všechny tyto spoje jsou antikorozně ošetřeny asfaltovým nátěrem. Po zhotovení 
hromosvodu a uzemnění musí být změřen odpor a zjištěna jeho hodnota. Pokud bude vše 
v souladu s normami, může být teprve předán k užívání. 

Pod základem je navržena podkladní vrstva z prostého betonu tloušťky 100 mm. 

Betonáž základů proběhne při teplotě nad 5°C. 

 

4.3.3. Svislé konstrukce 

Nosný systém objektu bude zděný, tvořen stěnami o tloušťce 440 mm (Porotherm 

EKO plus). Vnitřní výplňové zdivo je provedeno z cihelných bloků POROTHERM 30 

AKU P+D tloušťky 300 mm na maltu POROTHERM TM. Vnitřní příčky jsou z 

cihelných bloků POROTHERM 19 AKU tloušťky 190 mm a z cihelných bloků 

POROTHERM 8 P+D tloušťky 80 mm obojí na matlu POROTHERM TM. Příčky mezi 

jednotlivými pokoji jsou z akustických důvodů z cihelných bloků POROTHERM 30 

AKU P+D na maltu POROTHERM TM. Monolitické překlady a průvlaky nesou 

monolitické sloupy. 

 

4.3.4. Stropní konstrukce 

  Stropy jsou tvořeny vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními POT 

nosníky firmy POROTHERM. Tloušťka stropu je 250 mm. Beton C25/30. 

Železobetonový monolitický věnec (po obvodu věncovka Porotherm 23,5 

s vloženou tepelně izolační vložkou z XPS) je navržen v rámci konstrukce stropů a 

je výšky 250 mm. 

  

 



~ 19 ~ 

 

 4.3.5. Schodiště 

  Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným 

pravotočivým schodištěm. Je prefabrikované, dodané firmou DNA. Schodišťová 

ramena jsou desková, jsou nesena podestami a mezipodestami. 

  

 4.3.6. Krov 

  Střecha je sedlová (půdorysny tvar I, sklon 19°) se štíty na východní a 

západní straně. Konstrukce krovu je vaznicová soustava se středovými vaznicemi. 

Středové vaznice nesou sloupky kotvené ocelovými patními plotnami s třmeny do 

stropní konstrukce. Pozednice je kotvena šrouby do věnce. Použité řezivo:smrk. 

Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny 2x ochranným nástřikem. Pozednice 

bude impregnována ze všech stran. 

 4.3.7. Sedlová střecha 

  Střešní plášť sedlové střechy je navržen v této skladbě. Hliníková krytina 

PREFALZ ALU, latě 40/60, kontralatě 40/60, pojistná hydroizolace Tyvek Solid. 

Střešní krytina je uložena suchým způsobem. 

 4.3.8. Půdní prostor 

  Vzhledem k nedostatečné výšce nebude půdní prostor využíván. Na podlaze 

půdního prostoru bude položena tepelná izolace ROCKWOOL tl. 200 mm, prostor 

mezi pojistnou hydroizolací krovu a touto izolací bude odvětráván mřížkami u 

žlabu provedenými v celé délce objektu. 

 4.3.9. Plochá střecha 

  Plochá střecha je jednoplášťová zelená, odvodněná do jedné vnitřní 

vytápěné vpusti s pojistným přepadem. Minimální sklon 1,8%. Skladba je patrná 

v půdoryse střechy, v.č.8. 

 4.3.10. Komíny 

  Objekt je vytápěn pomocí el. energie, komín se tedy v objektu nenachází.  
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 4.3.11. Příčky 

  Vnitřní příčky jsou z cihelných bloků POROTHERM 19 AKU tloušťky 190 

mm a z cihelných bloků POROTHERM 8 P+D tloušťky 80 mm obojí na matlu 

POROTHERM TM. Příčky mezi jednotlivými pokoji jsou z akustických důvodů z 

cihelných bloků POROTHERM 30 AKU P+D na maltu POROTHERM TM. 

 4.3.12. Překlady 

  Překlady POROTHERM Překlad 7. Délky a počty kusů těchto překladů 

v jednotlivých sestavách jsou detailně uvedeny ve Specifikacích překladů. Viz. 

Výkres překladů. 

 4.3.13. Podhledy 

  V 1.NP jsou provedeny podhledy ve všech prostorách. Prostor mezi 

podhledem a stropní konstrukcí (230 mm) je určen pro rozvody vzduchotechniky. 

 4.3.14. Podlahy 

  Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků, 

jednotlivé vrstvy podlah jsou uvedeny v tabulce místností. 

 4.3.15. Hydroizolace, Parozábrany a Geotextilie 

  Hydroizolace podlah 1. NP a suterénu 

 Podlahy v prvním nadzemním podlaží jsou zaizolovány pomocí 

modifikovaného asfaltového pásu SBS Pascal Solo S5-25. Tloušťka 5,4 

mm. Ten bude položen na podkladní betonovou mazaninu C16/20 tloušťky 

100 mm. 

  Hydroizolace střechy 

 Pojistná hydroizolace sedlové střechy je provedena ze superdifúzní 

pojistné hydroizolace Tyvek SOLID. Plošná hmotnost -82 g/m2. Na 

pojistnou hydroizolaci zelené střechy je použito SBS pásu PREFLEX, jako 

hydroizolace pak SBS pásy GRAVIFLEX odolné proti prorůstání kořenů. 
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 4.3.16. Tepelná, zvuková a kročejova izolace 

 Tepelná izolace 

  Tepelná izolace podlah 

 Tepelná izolace podlah 1. NP a suterénu je provedena z polystyrénu 

ROCKWOOL Z tloušťky 100 mm. Tepelný odpor = 2,70 m2K/W. 

  Tepelná izolace obvodových zdí 

 Obvodové zdi jsou provedeny bez dalšího zateplení. Tepelně 

izolační vlastnosti materiálu POROTHERM 44 EKO PLUS jsou dostačující 

a posouzení odpovídá požadavkům normy ČSN 730540. 

  Tepelná izolace střechy 

 Plochá střecha je izolována pomocí spádových tepelně izolačních 

dílců BACHL EPS 150 S STABIL tloušťky 300 mm. Součinitel tepelné 

vodivosti 0,035 W/mK. Izolace sedlové střechy je provede na podlaze 

neobytného podkroví a to ROCKWOOL tl. 200 mm. 

 Izolace zvukové 

  Dodatečná zvuková izolace nebyla shledána potřebnou. Prostory a 

odhlučnění použitými materiály splňuje požadavky ČSN 73 0532. 

 Izolace kročejové 

  Do některých skladeb podlah je navržena izolace ROCKWOOL 

STEPROCK (tl.30 mm). Prostory a odhlučnění použitými materiály splňuje 

požadavky ČSN 73 0532. 

 4.3.17. Omítky 

A, Vnitřní: zdiva a stropů – omítka vápenocementová štuková, sádrokartonové 

povrchy budou zatmeleny a přebroušeny. 

B, Vnější: skladba vrstev – cementový postřik, TO POROTHERM, uzavírací 

omítka PT univerzal (celková tloušťka 30 mm). Do výšky 500 mm je použita 

soklová omítka Baumit 
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 4.3.18.Obklady 

 A, Vnitřní: jsou umístěny v hygienických místnostech a kuchyních. 

 B, Vnější: obklad z pásků TERCA KLINKER 

 

 4.3.19.Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

  Okna a dveře dřevěné v profilaci EURO s hotovou povrchovou úpravou. 

Další specifikace viz. tabulka výrobků. 

 4.3.20.Klempířské výrobky 

  Budou prováděny z hliníku. 

 4.3.21.Malby a nátěry 

 A,  Vnitřní: malby stěn a stropů 2x Primalex Plus 

 B, Vnější: 2x akrylátová fasádní barva bílá 

  

 4.3.22.Větrání místností 

  Je navrženo přirozeně a vzduchotechnikou 

 4.3.23.Speciální konstrukce 

 Prosklená hmota 

  Skleněné zakrytí této hmoty bude provedeno POINT FITTING systémem 

(SPIDER). Zasklení je provedeno velkoformátovými izolačními skly.  

Slunolamy 

  Před prosklenou stěnou na jižní a západní straně a rovněž na její střeše jsou 

umístěny slunolamy - stínění. Ty jsou ve formě dřevěných lišt, jež jsou umístěné 

na předsazené konstrukci z dřevěných hranolů, které jsou kotveny ve spodní části 

do základu v zemi a ve střední a horní části speciálními kotvami přes sklo do nosné 

konstrukce pláště. 
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ZÁVĚR 

 Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout objekt penzionu pro seniory, v němž 

krom pečovatelské služby budou umístěny i klubovny a semináře pro zájmovou činnost 

seniorů, kavárna a kadeřnictví, přístupné široké veřejnosti. 

 Při volbě konstrukčního systému, materiálů a vnitřní dispozice jsem nebyl ničím 
vázán. Snažil jsem se však, aby stavba penzionu byla navržena z moderních materiálů, začleněna 
do stávající zástavby. Stavba by měla působit moderním, avšak známým dojmem. Nenutit 
seniory zvykat si na neobvyklé prvky, nezvyklá konstrukční řešení. 

Objekt je určen k užívání osobám s omezením pohybu a osobám imobilním, proto jsem 

se snažil dodržovat vyhlášku č. 369/ 2001 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jež se touto 

problematikou zabývá. 

Při provádění stavebních prací je rovněž nutné dodržovat bezpečnost práce dle vyhlášky 

číslo 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. 

července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích vč. jejich 

doplňků a změn a ustanovení všech norem a s nimi souvisejících předpisů. 
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1. ROZPOČET STAVBY DLE TECHNICKOHOSPODÁ ŘSKÝCH 
UKAZATEL Ů 

 
označení stavby dle JKSO – 803.5 

 

I. Stavební objekty 

 Odstranění ornice 

  844 m2  
  Cena 29 Kč/ m2 
  844 * 29 = 25 000 Kč 
 
 Obestavěný prostor 

  7710 m3 cihlový dům   - 7710*4564 (cena za m3)=35 189 000 
  630 m3 prosklené schodiště  - 630*6814   (cena za m3) = 4 293 000 
  
   

                          39 482 000 Kč 
   
 Vodovodní přípojka 

  Plast DN 32, délka 13 m 
cena = 4 210 Kč/m 

13 * 4 210 = 55 000 Kč 
 Dešťová kanalizace 

  Plast DN 200, délka 30 m 
  Cena 3 850 Kč/m 

  30 * 3 850 = 115 000 Kč 
 Splašková kanalizace 

  Plast DN 200, délka 16 m 
  Cena 3 850 Kč/m 

  16 * 3 850 = 62 000 Kč 
 Přípojka NN 

  4x50 až 70, délka 26,4 m 
  Cena 520 Kč/m 

  26,4 * 520 = 14 000 Kč 
 Komunikace 

  Chodníky 

   Zámková dlažba, 320 m2 
   Cena 851 Kč/ m2 

   320 * 851 = 273 000 Kč 
    
   Štěrk 330 m2 
   Cena 201 Kč/ m2 

   330 * 201 = 66 000 Kč 
 
   Obrubník 100/15/25 cm do betonu, 600 m 
   Cena 397 Kč/m 
   600 * 397 = 240 000 Kč 



~ 29 ~ 

 

Parkoviště 

   Zámková dlažba, 270 m2 (v ceně jsou zahrnuty i zemní práce a podíl obrubníků) 
   Cena 1 480 Kč/ m2 
   270 * 1 480 = 400 000 Kč 

 
 Představěná  terasa 

  Dlažba teracová z dlaždic 25/25/2,5 do lože z písku, 92 m2 
  Cena 318 Kč/ m2 

  120 * 318 = 38 000 Kč 

 
 Zeleň 

  Parkový trávník 980 m2 

  Cena 52 Kč/ m2 

  980 * 52 = 51 000 Kč 

 
 Dětský koutek 

  60 000 Kč 

 Fotovoltaická elektrárna 10 kwp – folie FATRAFOL 

  1 500 000 Kč 

 

 CELKEM 43 206 000 Kč 

 
II. Projektové a průzkumné práce 

- honorářová zóna III. 
- započitatelné náklady 43 206 000 Kč 

↓ 

- z tabulky vyplývá 7,61% 

   43 206 000 * 0,0761 = 3 288 000 Kč = celkový základní honorář 
 

- podíl z celkového honoráře na jednotlivé výkonové fáze 
 

č. VF název výkonové fáze perc. podíl [%] cena [Kč] 

I příprava zakázky 1 32 880 

II návrh/studie stavby 13 427 440 

III dok. pro územní řízení 15 493 200 

IV dok. pro stavební řízení 22 723 360 

V dok. pro provedení stavby 28 920 640 

VI dok. pro zadání stavby 7 230 160 

VII spolupráce při výběru dodavatele 1 32 880 

VIII spolupráce při provádění stavby 11 361 680 

IX spolupráce po dokončení stavby 2 65 760 

                                                                      Cena celkem Kč 3 288 000 

III. Náklady na umístění stavby 

 5% z celkové ceny 43 206 000 Kč 

43 206 000 * 0,05 = 2 160 000 Kč 
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IV. Náklady na provozní soubory 

 0 Kč 
V. Náklady na stroje, inventář a zařízení 

0 Kč 
 
VI. Jiné investice 

 Pozemek je ve vlastnictví obce – investora. 
 
VII. Rezerva 

 15% z celkové ceny 43 206 000 Kč 

43 206 000 * 0,15 = 648 000 Kč 
 
VIII. Ostatní náklady 

 0 Kč 

IX. Celkové náklady 
 
 

CELKEM BEZ DPH:  49 302 000 Kč 
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2. Specifikace výrobků - okna 
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3. Specifikace výrobků - dveře 
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4. Specifikace překladů 
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5. Stavební fyzika 

 

5. 1. Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce – konstrukce 
obvodového zdiva 

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

  
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Sophia – obvodové zdivo 
 Zpracovatel :  Martin Machů 
 Zakázka :   
 Datum :  22.3.2010 
 
 
 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   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Porotherm 44eko   0.4400    0.0990  1000.0    650.0         5.0   0.0000 
  3  Termo - TS   0.0100    0.0600   850.0    300.0         3.0   0.0000 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Dopln ěná skladba konstrukce (od interiéru) :  
 
 Číslo  Název  Sm ěrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redis tribuce 
  1  Porotherm Univ       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  Porotherm 44eko       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Termo - TS       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

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

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.62 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.21 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2737.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          1.0 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.17 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.949 
 
 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,R si  RHsi[%] 
           

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.8   0.949    46.5 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    19.9   0.949    48.8 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.1   0.949    50.6 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.3   0.949    53.7 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.6   0.949    59.2 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.8   0.949    63.4 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.8   0.949    65.5 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.8   0.949    64.7 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.6   0.949    59.6 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.4   0.949    54.4 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.1   0.949    50.8 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    19.9   0.949    49.1 
           
 

 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 bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         

 tepl.[C]:   19.2   19.1  -13.5  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1294    154    138 
 p,sat [Pa]:   2219   2207    189    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3246    0.3633   2.439E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.014 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       5.881 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypa řené 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:   Sophia 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 40 Si na maltu Porot  0,440       0,099  5,0 
   3  Termo - TS  0,010       0,060  3,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 8,580 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 40 Si na maltu Porot). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0139 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,8809 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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obr. 1 - Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce, ekvivalentní difuzní tloušťky. 

 
obr. 2 - Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce, tloušťky d. 
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obr. 3 - Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce, tepelné odpory R. 

obr. 
4 - Rozložení teplot v typickém místě konstrukce, ekvivalentní difuzní tloušťky sd. 
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5.2. Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce – zateplení 
stropu pod nevytápěným prostorem sedlové střechy 

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

Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Strop 
 Zpracovatel :  Martin Machů 
 Zakázka :   
 Datum :  6.4.2010 
 
 
 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  Porotherm Univ   0.0200    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Stropní konstr   0.2500    0.8900   960.0    710.0        18.0   0.0000 
  3  Tyvek VCL   0.0003    0.3500  1470.0    430.0      8000.0   0.0000 
  4  Rockwool Domro   0.2000    0.0500   840.0     31.0         1.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.31 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.22 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
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 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 :    3.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        138.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.8 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.04 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 
 
 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,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.7   0.946    58.4 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    19.8   0.946    60.7 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.0   0.946    60.4 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.3   0.946    60.5 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.946    63.0 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.7   0.946    65.5 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.946    66.7 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.946    66.3 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.6   0.946    63.2 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.3   0.946    60.8 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.1   0.946    60.3 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.8   0.946    60.9 
           
 

 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 bilanc e vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   19.0   18.8   16.6   16.6  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1318    526    174    138 
 p,sat [Pa]:   2202   2175   1894   1893    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.521E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené 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 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Strop 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,020       0,800  14,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm  0,250       0,890  18,0 
   3  Tyvek VCL  0,0003       0,350  8000,0 
   4  Rockwool Domrock  0,200       0,050  1,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  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 =   0,22 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. 



~ 42 ~ 

 

obr. 5 - Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce, ekvivalentní difuzní tloušťky sd. 

obr. 
6 - Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce, tloušťky d. 
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obr. 7 - Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce, tepelné odpory R.  
 
 
 
 

 
obr. 8 - Rozložení teplot v typickém místě konstrukce, ekvivalentní difuzní tloušťky sd. 
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5. 3. Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
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5. 4. Energetický štítek obálky budovy 

 

 
 









SEZNAM VÝKRESŮ 

Č.   NÁZEV     FORMÁT  M 

1.  ZASTAVOVACÍ PLÁN    A3          1:500 

2.  ZÁKLADY        A0          1:50 

3.  PŮDORYS 1.NP     A0          1:50 

4.  PŮDORYS 2.NP     A0          1:50 

5.  VÝKRES STROPU 1.NP    A0          1:50 

6.  VÝKRES STROPU 2.NP    A0          1:50 

7.  KROV       A0          1:50 

8.  PŮDORYS STŘECHY    A0          1:50 

9.  ŘEZ A-A      A0          1:50 

10.  ŘEZ SCHODIŠTĚM C-C    A3          1:50 

11.  POHLEDY      A0          1:100 
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