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Anotace  

 

 Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům s kanceláří právníka v obci 

Borovníky. Rodinný dům bude užíván zejména k bydlení, část bude však sloužit jako 

kancelář právníka.  

 Bakalářská práce má dvě hlavní části. První se zabývá průvodní zprávou, souhrnnou 

technickou zprávou a architektonickou a stavebnětechnickou zprávou. Druhá část se 

zabývá dokumentací stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotation 

 

Task of bachelor´s work was design the familly house with office of consellor in 

Bobrovniky. The familly house will be in service for living primarily, but part of that will be 

used as office. 

The bachelor´s work has two main parts. First part engages coincident report, whole 

technical report and architectural and building report. 

The second part engages documentation of building.bachelor´s work. 
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1. ÚVOD 
 Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům s kanceláří právníka v obci 

Borovníky. Dům bude využíván zejména k bydlení investora, část však bude využívána pro 

právnickou praxi. Úkolem je navrhnout dům, který velmi dobře zapadne do okolí a nebude 

svým vzhledem narušovat stávající zástavbu. Při návrhu je důležitým měřítkem územní plán, 

který stanovuje pravidla pro návrh objektů v Hlučíně a jeho okolí. Dalším důležitým aspektem 

jsou požadavky investora a jeho potřeby. Dům musí být navržen tak, aby v případě provozu 

kanceláře nebylo narušeno soukromí ostatních obyvatel domu.  
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

2.1. a) Identifikační údaje investora a stavby  

     

 NÁZEV STAVBY:  Rodinný dům s kanceláří právníka 

 
CHARAKTER STAVBY: Novostavba 

 

 MÍSTO STAVBY:  Borovníky, parc. č. 3621, k.ú. Hlučín 

    

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 147,1 m2 

 

 VYPRACOVAL:  Martina Brandysová 

 

2.1. b) Údaje o dosavadním využití území 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Dům bude situován jako samostatně stojící objekt na 

parc. č. 3621 v kat. území Hlučín - Bobrovníky. Dům bude využíván zejména k bydlení, část 

však tvoří kancelář právníka. V oblasti je rozptýlená zástavba rodinných domů. 

 

Stávající pozemek je nezastavěný, je využíván jako louka. Je ve vlastnictví investora. Terén je 

převážně rovinatý.  

 

2.1. c) Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu  

 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla:   

- Kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000 

- Prohlídka parcely 

- Fotodokumentace parcely 

- Územní plán 
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Objekt bude napojený přípojkou na  NN, vodovodní přípojkou na veřejný vodovod a 

plynovou přípojkou na místní plynovod. Likvidace splaškových vod bude do veřejné 

kanalizace a dešťové vody budou odvedeny do vsakovací jímky. 

Příjezd k objektu je po komunikaci parc. č. 4534 k.ú. Hlučín - Bobrovníky. 

 

2.1. d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Projektová dokumentace je navržená v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

2.1. e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Dokumentace je zpracována zejména v souladu s vyhláškou č.: 

- 502/2006 o obecně technických požadavcích na výstavbu 

- 499/2006 o dokumentaci staveb 

 

2.1. f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

 

Objekt rodinného domu je umístěn a projektován v souladu s územním plánem a 

jeho regulačními podmínkami.  

 

2.1. g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

 

Pro stavbu rodinného domu nejsou vazby na související a podmiňující stavby, případně jiná 

opatření v dotčeném území. Vlastní stavební práce budou prováděné podle zadání investora. 

 

2.1. h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:        prosinec  2010 

Předpokládaný termín ukončení výstavby:       rok 2011 

Při výstavbě se bude postupovat dle obecných zásad a postupů. 

 

2.1. i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše  

 

Předpokládaná cena novostavby: 4 743 700,- Kč  
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Zastavěná plocha RD:   147,1 m2 

Zpevněná plocha parkování:    54,3 m2 

Výměra zpevněných ploch:    77,0 m2 

Obestavěný prostor RD:  941,7 m3  
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3. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

3.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

 

3.1. a) zhodnocení staveniště a současný stav konstrukcí 

 

Rodinný dům bude realizován na pozemku využívaném jako louka. Ve svrchní části je 

využitelná ornice a podornice, která bude sejmuta a uložena na mezideponii na parcele 

investora. Terén je převážně rovinatý a pojízdný pro automobilovou dopravu. Příjezd na 

staveniště bude po stávající místní komunikaci. Při provádění stavby je nutno respektovat 

ochranná pásma inženýrských sítí.  

 

3.1. b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Hlavním předmětem tohoto projektu bylo navrhnout rodinný dům k trvalému bydlení 

investora. Část domu bude využívána jako kancelář investora. Rodinný dům je navržen jako 

samostatně stojící objekt. V okolí je rozptýlená zástavba rodinných domů.  

Dům je navržen jako dvoupodlažní objekt bez podsklepení s krytým stáním pro automobil. 

Střecha je řešená jako pultová se sklonem 35°. 

Fasáda domu bude probarvena silikonovou barvou Bauxit – odstín Holiday 3063. 

Střešní krytina bude keramická taška TONDACH – FIGARO (černá). 

 

3.1. c) Technické řešení 

 

Rodinný dům je navržen z  cihelných bloků POROTHERM 44 EKO +. Bude založen na 

monolitických základových pásech z betonu C16/20 XC2, zastřešený dřevěným krovem. 

Výplně otvorů budou tvořit dřevěná EURO okna (dle výběru investora), zaskleny izolačním 

dvojsklem U=1,0W/Km2.  

Staveniště se nachází poblíž místní komunikace, proto veškerá doprava pro stavbu bude 

prováděna z této cesty, a to ve stávajících přístupových a příjezdových trasách. Charakter 

stavby si nevyžaduje potřebu zřízení parkoviště. Budou zpevněny přístupové plochy na 

pozemku investora s umožněním odstavného stání. Odstavná a parkovací plocha se navrhuje 

jako zpevněná, cihelná dlažba KLNKER-Campus. 
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3.1. d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Příjezd na pozemek je po místní komunikaci parc. č. 4534 k.ú. Hlučín - Bobrovníky. 

Parkovaní pro majitele domu je vytvořeno krytým stáním pro automobil. Parkování pro 

návštěvníky právnické praxe je zajištěno zpevněným parkovištěm. 

Napojení plynovou přípojkou – objekt bude napojen pomocí NTL plynové přípojky. 

Napojení na NN – objekt bude napojen pomocí NN přípojky.  

Napojení vodovodní přípojkou na veřejný vodovod. 

Splaškové vody budou napojené do veřejné kanalizace. 

Dešťové vody budou ze střechy svedené pomocí žlabů a svislých svodů do vsakovací jímky. 

 

3.1. e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek stanovených pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 

Pozemek není poddolovaný a nejsou stanoveny zvláštní podmínky pro stavbu. 

 

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

 

Výstavba rodinného domu ani její budoucí provoz nemají negativní vliv na životní prostředí. 

Vytěžená ornice bude zpětně rozprostřena na pozemku investora. Přebytečná zemina bude 

odvezena na skládku zeminy. Budou produkovány pouze běžné komunální odpady, které 

budou jímány do připravených kontejnerů a popelnic. Splaškové vody budou jímány do 

veřejné kanalizace.  Dešťové vody budou svedeny do vsakovací jímky. Nejsou prováděna 

žádná další zvláštní opatření pro ochranu životního prostředí. 

 

3.1. g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

U projektovaného rodinného domu se neuvažuje s užíváním osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  

 

3.1. h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 

Není předmětem tohoto projektu. 
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3.1. i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 

Podklady pro vytyčení stavby viz. Vytyčovací výkres č. C-03. 

 

3.1. j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 

Rodinný dům zahrnuje dílčí stavební objekty: 

− rodinný dům 

− zpevněné plochy 

 

3.1. k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení , resp. jejich minimalizace 

 

Stavba nemá negativní vliv na okolní objekty. Pří provádění stavby budou dodržovány zásady 

ochrany životního prostředí, bezpečnosti, požární ochrany a zdraví. 

 

3.1. l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

Není předmětem tohoto projektu. 

 

3.2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek  

− zřícení stavby nebo její části 

− větší stupeň nepřípustného přetvoření 

− poškození jiných částí stavby nebo TZ anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce 

− poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Stavba je navržena dle ČSN EN za dodržení limitních přetvoření jednotlivých konstrukčních 

částí pro dané objekty pozemních staveb. Nepředpokládá se větší stupeň nepřípustného 
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přetvoření. V případě překročení normových hodnot zatížení může dojít i k většímu přetvoření 

konstrukcí v rozsahu pružných přetvoření, případně až plastických deformací. 

Ke zřícení může vést pouze katastrofické překročení normových hodnot zatížení, případně 

vliv neočekávané jiné katastrofy, kdy dojde k překročení meze pevnosti materiálů, vzniku 

poruch a případnému zřícení stavby nebo její části. 

 

3.3. Požární bezpečnost 

 

Požární bezpečnost je posuzována v souladu s ČSN 730802, ČSN 730833 a navazujících ČSN 

z oboru PO.  

 

Požární posouzení není součástí této PD. 

 

3.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí nejsou na stavbu RD kladeny zvláštní 

požadavky.  

 

3.5. Bezpečnost při užívání 

 

Pro zajištění bezpečnosti při užívání jsou dodrženy zejména geometrické požadavky na 

jednotlivé konstrukce a prostory, dále požadavky příslušných ČSN EN na provozování 

technického zařízení.  

 

3.6. Ochrana proti hluku 

 

Stavba svým charakterem nemá vliv na okolní chráněné prostory a není nutno provádět další 

zvláštní opatření. Rovněž se v blízkosti objektu nevyskytuje zdroj hluku, který by měl vliv na 

projektovaný objekt.  
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3.7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

3.7. a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

 

Rodinný dům bude vytápěný teplovodní otopnou soustavou, otopná tělesa budou desková. 

Jako zdroj tepla bude použit plynový kotel. Jako doplňkový zdroj tepla bude sloužit krbová 

soustava. 

 

3.7. b) Stanovení celkové energetické náročnosti stavby 

 
Není předmětem tohoto projektu 
 

3.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

 

Rodinný dům není řešen jako bezbariérový. 

 

3.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

 

Radon, agresivní spodní vody, seizmicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Požadavky na ochranu před ostatními škodlivými vlivy nejsou kladeny. 

 

3.10. Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva 

 

Zvláštní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou 

kladeny. 
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3.11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

3.11. a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Splaškové vody budou jímány do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou ze střechy svedené 

pomocí žlabů a svislých svodů do vsakovací jímky.  

Odvodňovaná plocha střechy RD je 187,6 m2. 

 

3.11. b) Zásobování vodou 

 

Napojení vodovodní přípojkou bude na veřejný vodovod. 

 

3.11. c) Zásobování plynem 

 

Napojení plynové přípojky bude provedeno na veřejný plynovod. 

 

3.11. d) Zásobování energiemi 

 

Napojení na NN – objekt bude napojen pomocí NN přípojky. 

 

3.11. e) Řešení dopravy 

 

Příjezd na pozemek je po místní komunikaci parc. č. 4534 k.ú. Hlučín - Bobrovníky. Při 

výjezdu na místní komunikaci musí být trvale zachovány rozhledové poměry dle ČSN.  

 

3.11. f) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Okolí stavby bude řešeno zahradními sadovými úpravami dle požadavků investora. Není 

předmětem projektu.  

 

3.11. g) Elektronické komunikace 

 

Nejsou předmětem projektu. Nejsou zřizovány samostatné přípojky. Případné napojení bude 

řešeno bezdrátovou sítí. 
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4. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

4.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

4.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 

4.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

 

4.1. a) Účel objektu 

 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu s kanceláří právníka v obci Bobrovníky, který bude 

využíván k trvalému bydlení investora. Jedná se o samostatně stojící objekt.  

 

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

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Dispoziční řešení domu je koncipováno v dvou nadzemních podlažích. Dle funkčních 

požadavků investora vznikne: 

− Přízemí: 

Zádveří, Chodba, Pracovna – kancelář právníka, Pokoj, Obývací pokoj, Kuchyň s jídelním 

koutem, Koupelna, Komora, WC 

− Patro: 

 Pokoj 2x, Ložnice, Technická místnost, Koupelna s WC 

 
4.1. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor 

 

Zastavěná plocha RD:   147,1 m2 

Zpevněná plocha pro stání:  54,3 m2 

Obestavěný prostor RD:  941,7 m3 
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4.1. d) Technické a konstrukční řešení, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

 

Technické a konstrukční řešení je popsáno ve stavebně konstrukční části – bod 4.2.  

 

4.1. e) Tepelně technické vlastnosti objektu a výplní otvorů 

 

− Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)] konstrukcí obvodové obálky vytápěné části vyhoví 

hodnocení dle ČSN 730540-2. 

- obvodové zdivo venkovní, POROTHERM 44 EKO +                          U = 0,250 Wm-2K-1     

- okenní otvory dřevěné(EURO)                                                               U = 1,000 Wm-2K-1              

- podlaha 1.NP (tep. izolace tl. 120 mm)                                                  U = 0,280 Wm-2K-1 

- střecha nad 2.NP (tep. izolace tl. 180 mm + 50 mm)                             U = 0,170 Wm-2K-1 

 

Posouzení podlahy na terénu viz. Příloha P-01 a P02 

 

4.1. f)Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrského a hydrogeologického 

průzkumu 

 

− Základy jsou navržené za předpokladu únosnosti zeminy Rd = 150 kPa. Tomu odpovídají 

dle ČSN 731001 zeminy třídy F1-8, konzistence pevné, případně F1-5 konzistence tuhé nebo 

S1-S4. V případě výskytu neúnosných zemin, budou tyto odtěženy a nahrazeny štěrkovým 

nebo struskovým polštářem 250 mm, hutněným na požadovanou únosnost, případně rozšířený 

základ. 

 

4.1. g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

 

− Objekt a jeho užívání nemá negativní vliv na životní prostředí. Při užívání objektu budou 

produkovány pouze běžné komunální odpady, shromažďované v popelnicích pro hromadný 

odvoz zajišťovaný obcí dle jednotlivých druhů.  
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4.1. h) Dopravní řešení 

 

− Příjezd na pozemek je po místní komunikaci parc. č. 4534 k.ú. Hlučín - Bobrovníky. 

 

4.1. i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

− V okolí RD se nenacházejí objekty produkující škodliviny mající vliv na projektovanou 

stavbu. 

 

4.1. j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

− Dokumentace je zpracována zejména v souladu s vyhláškou 268/2009 sb. O technických 

požadavcích na stavby a souvisejících vyhlášek a zákonů v ní uvedených. Dále pak v souladu 

s ostatními požadavky dotčených vyhlášek, zákonů a ČSN. Jsou dodrženy požadavky výše 

uvedené vyhlášky. Zejména jsou dodrženy požadované odstupové vzdálenosti vůči sousedním 

rodinným domům a od společných hranic. Požárně nebezpečné prostory nezasahují za hranice 

pozemků ve vlastnictví investora.  U objektu je zřízena plocha s min. jedním stáním. Rovněž 

další požadavky § 50 – Rodinné domy a stavby pro individuální výstavbu jsou splněny.  
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4.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
 
 
4.2.1. Zemní práce 

 

 Před zahájením výkopových prací se objekt domu vytyčí lavičkami, zřetelně se označí 

výškový bod, od kterého se budou určovat všechny výšky. 

 Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice o mocnosti 0,15 mm, dle podmínek 

vynětí ze ZPF, která bude uložena na pozemku staveniště, a použije se k závěrečným terénním 

a sadovým úpravám pozemku po dokončení výstavby. Z vytyčené plochy se nařizuje i 

skrývka podorniční vrstvy o mocnosti 0,15m, která bude použita na stavbu příjezdu a k 

terénním úpravám kolem stavby rodinného domu. Podorniční vrstva musí být uložena 

samostatně mimo deponii orniční vrstvy. 

 Výkopové práce se provedou strojně s ručním začištěním základové spáry těsně před 

betonáží. Vytěžená zemina se dočasně uskladní na stavební parcele a použije se k závěrečným 

terénním a sadovým úpravám. 

 

4.2.2. Základy 

 

 Základy jsou navrženy z betonu tř. C16/20 XC2.  

Základy jsou navrženy jako základové pásy. Šířka betonových základů obvodového 

nosného zdiva rodinného domu je 0,5 m. Šířka betonového základu vnitřního nosného zdiva 

tl. 450 mm je 0,75 m. Šířka betonového základu vnitřního nosného zdiva tl. 250 mm je 0,55 

m. Hloubka základů při šířce základu 0,5 m a 0,75 m je 1,0 m a hloubka základu při šířce 

základu 0,55 m je 0,5 m. Základy budou vyztužené.  

 Všechny rozměry základů jsou uvedeny ve výkrese č. B-04 – Základy. Betonáž 

základů se provede do vykopaných rýh a do bednění (výkop rýh pro základové pásy je nutno 

ihned zabetonovat).  

 

 

 

4.2.3. Svislé konstrukce 
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Obvodové nosné stěny budou zděné z porothermových tvárnic 44 EKO + tl. 440 mm 

do tepelněizolační malty Porotherm TM.  

Vnitřní nosné zdi budou zděné z porothermových tvárnic 44 P+D a 24 P+D do zdící 

malty Porotherm. 

 Příčky budou zděné z porothermových tvárnic 14 P+D  a 8 P+D do zdící zdicí malty 

Porotherm. 

 

Vnější i vnitřní překlady jsou ze systému Porotherm 7 

OZN. TYP DÉLKA PO ČET 

P1 POROTHERM překlad 7 1000 mm 25 ks 

P2 POROTHERM překlad 7 1250 mm 85 ks 

P3 POROTHERM překlad 7 1500 mm 20 ks 

P4 POROTHERM překlad 7 1750 mm   6 ks 

P5 POROTHERM překlad 7 2500 mm   5 ks 

P6 POROTHERM překlad 7 3500 mm   5 ks 

 

 Pozn. Překlady mají rozměr 70x238x1000-3500.  Porotherm překlady 7 se osazují na 

výšku svojí rovnou stranou do lože z cementové malty (oblou stranou nahoru!) a u líce obou 

podpor se k sobě zafixují měkkým drátem proti překlopení. 

 

 Komínové zdivo bude ze systému Schiedel ABSOLUT 1216, tvarovky o rozměru 360 

x 650 mm, průměr 120-160 mm. 

 

 Při provádění zdiva je nutno respektovat „Podklady pro provádění – Porotherm,    

Schiedel. 

 

4.2.4. Vodorovné konstrukce 

 

Nosné zdivo je ukončeno věncem. Otvory ve zdivu jsou překryty Porotherm 

překlady7. 

Stropní konstrukce je navržená z Porotherm stropu, který je tvořen tvarovkami MIAKO a 

keramobetonovými vyztuženými nosníky POT. Tloušťka stropu je 230 mm. Na strop bude 

kladena kročejová izolace Steprock tl. 40 mm. 
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Stropní vložky Porotherm - MIAKO 

OZN. TYP POČET 

V1 Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH 809 ks  

V2 Stropní vložka MIAKO   8/50 PTH   35 ks 

 

Stropní nosníky POT 

OZN. TYP DÉLKA PO ČET 

N1 Nosník POT 5250 mm 23 ks 

N2 Nosník POT 6250 mm 18 ks 

N3 Nosník POT 1500 mm   5 ks 

N4 Nosník POT 1250 mm   5 ks 

N5 Nosník POT 5500 mm   1 ks 

 

Věnce v RD budou provedeny v úrovni stropu +2,550 od 0,000, pod pozednicemi na 

vnějších nosných zdech v úrovni +3,550 od 0,000 a pod pozednicemi na vnitřní nosné zdi 

v úrovni +7,300 od 0,000 a v úrovni +8,180 od 0,000. Věnce budou vyztuženy 4ø R12 a 

třmínky ø E6 po 400mm. Věnce budou mít výšku 250mm.  Věnec tvoří železobeton obezděný 

věncovou Porotherm VT 8/23,8. Věnce na vnějších zdech budou opatřeny tepelnou izolací tl. 

90mm.  

 Při provádění stropů bude stavebník dbát pokynů daných výrobcem. 

 

4.2.5. Šikmé konstrukce 

 

V chodbě RD se nachází schodiště, které spojuje 1.NP a 2.NP. Schodiště bude 

provedeno z monolitického železobetonu. Nášlapná vrstva bude tvořena dřevěnými 

stupnicemi a podstupnicemi. 

 

4.2.6. Střecha 

 

 Střecha rodinného domu bude pultová se sklonem 35° s krytinou TONDACH – 

FIGARO, barva černá. 
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Vrchol střechy bude ve výšce 9,025m. Krov bude dřevěný. Krokve budou uložené na 

středových vaznicích a pozednicích. Pozednice budou kotveny k pozednímu věnci ocelovými 

šrouby B M20x400 po 1000 mm.  Středové vaznice budou podepřeny vnitřní nosnou stěnou a 

ocelovým sloupkem 2xU10. Označení a výpis všech prvků se nachází na výkrese “Půdorys 

krovu“ č. C-08.  

Závětrování v podélném směru zajistí kontralatě, pod které bude umístěna difúzní 

folie. Na kontralatě se uchytí střešní latě na které bude položena střešní krytina TONDACH – 

FIGARO. Barva černá. 

 Střešní krytina je řešena komplexně, vč. doplňkových prvků.  

 

Zastřešené bude i stání pro auto. Nosnou část u zastřešení stání - pergoly tvoří krokve, 

uložené na vaznicích. Vaznice jsou uloženy na sloupcích. Označení a výpis všech prvků se 

nachází na výkrese Řez B-B č. C-11 

 

Celá konstrukce krovu bude opatřena impregnací proti škůdcům, hnilobě a plísním – 

BOCHEMIT. 

 

4.2.7. Výplně otvorů 

 

Navržené výplně otvorů v objektu budou dřevěné, odstín dle výběru investora. Okna 

budou dřevěné-Euro jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, součinitel prostupu tepla včetně rámu 

U=1,0Wm-2K-1. Dveře na terasu budou dvoukřídlové, posuvné, součinitel prostupu tepla 

včetně rámu U=1,0Wm-2K-1. Vnější parapetní desky budou hliníkové barva–hnědá Elox, 

vnitřní parapety budou z dřevotřísky s přírodní dýhou. V koupelnách se parapety obloží 

keramickým obkladem. Vstupní dveře budou dřevěné dvoukřídlové s prosklením, osazené do 

dřevěných rámových zárubní. Vnitřní dveře budou dřevěné, dvoukřídlové nebo jednokřídlové, 

s prosklením i bez – dle výběru investora, zárubeň bude obložková. 

 

4.2.8. Úprava povrchů 

 

Vnější omítka –    omítka Porotherm TO tl. 30 mm 

– omítka Porotherm universal tl. 5 mm 

– silikonová barva Baumit – Holiday 3063 
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Vnitřní omítky – omítka Porotherm universal tl. 10 mm 

 -  malba 

 

 V koupelnách budou stěny obloženy keramickým obkladem do výšky 2000 mm. Na 

WC a v technické místnosti budou stěny obloženy keramickým obkladem do výšky 1800 mm. 

Keramický obklad bude také kolem kuchyňské linky. Do vnějších rohů obkladů budou 

vloženy rohové lišty. 

 

 Sokl fasády bude obložený obkladovými pásky Klinker, barva hnědá. 

 

4.2.9. Podlahy 

 

Při přechodech z jedné krytiny na druhou budou použity přechodové profily.  

 

Skladba podlahy S1 

- keramická dlažba  tl.   10 mm 

- tmel    tl.     8 mm 

- cementový potěr  tl.   55 mm 

- fólie 

- Isover EPS 100 S  tl. 120 mm 

- hydroizolace: 

  Rooftek AL Mineral (nataveno celoplošně)  tl. 3,5 mm 

  Glastek 35 Standart Mineral    tl. 3,5 mm 

  1 x penetrační nátěr      

- podkladní beton   tl. 100 mm 

- štěrkový podsyp  tl. 250 mm 

- zemina původní 

 

Skladba podlahy S2 

- dřevěná podlaha  tl.   15 mm 

- tmel    tl.     3 mm 

- cementový potěr  tl.   55 mm 

- fólie 

- Isover EPS 100 S  tl. 120 mm 
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- hydroizolace: 

  Rooftek AL Mineral (nataveno celoplošně)  tl. 3,5 mm 

  Glastek 35 Standart Mineral    tl. 3,5 mm 

  1 x penetrační nátěr      

- podkladní beton   tl. 100 mm 

- štěrkový podsyp  tl. 250 mm 

- zemina původní 

 

Skladba podlahy S3  

- keramická dlažba  tl.   10 mm 

- tmel    tl.     8 mm 

- hydroizolační stěrka Soudal 

- cementový potěr  tl.   55 mm 

- fólie 

- Isover EPS 100 S  tl. 120 mm 

- hydroizolace: 

  Rooftek AL Mineral (nataveno celoplošně)  tl. 3,5 mm 

  Glastek 35 Standart Mineral    tl. 3,5 mm 

  1 x penetrační nátěr      

- podkladní beton   tl. 100 mm 

- štěrkový podsyp  tl. 250 mm 

- zemina původní 

 

 Skladba podlahy S4 

 - dřevěná podlaha  tl.   15 mm 

 - Mirelon   tl.     5 mm 

- cementový potěr  tl.   60 mm 

- fólie 

- Steprock   tl.   40 mm 

- strop Porotherm  tl. 230 mm 

 

 Skladba podlahy S5 

 - koberec   tl.     5 mm 

 - Mirelon   tl.     5 mm 
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- cementový potěr  tl.   70 mm 

- fólie 

- Steprock   tl.   40 mm 

- strop Porotherm  tl. 230 mm 

 

Skladba podlahy S6 

 - keramická dlažba  tl.   10 mm 

 - tmel    tl.   10 mm 

 - hydroizolační stěrka Soudal 

- cementový potěr  tl.   70 mm 

- fólie 

- Steprock   tl.   40 mm 

- strop Porotherm  tl. 230 mm 

 

Seznam skladeb – Výpis skladeb – viz. Příloha P-04. 

 

4.2.10. Izolace proti vodě 

 

 Izolace proti zemní vlhkosti  - Rooftek AL minerál ( nataveno celoplošně) 

     - Glastek 35 standart mineral ( nataveno bodově) 

     -  1 x penetrační nátěr 

 

 Izolace ve střešní konstrukci - difuzní fólie DuPont Tyvek soft 

 

4.2.11. Izolace tepelné 

 

 Tepelná izolace podlahy na terénu bude Isover EPS 100S tl. 120 mm. 

 

 Tepelná izolace střechy bude Rockwool Airrock LD tl. 180 mm mezi krokvemi  

A Rockwool Airrock LD tl. 50 mm pod krokvemi. 

 

4.2.12 Izolace zvukové 

 

 Zvuková izolace podlahy mezi 1.NP a 2.NP bude Rockwool Steprock tl. 40 mm. 
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4.2.13.  Truhlářské výrobky 

 

 Truhlářské výrobky zahrnují: vnitřní parapetní desky, vnitřní dveřní křídla, dřevěné 

zárubně, venkovní dveře včetně zárubně, okna. Výpis truhlářských prvků viz. - Příloha P-02. 

 

4.2.14.  Zámečnické  výrobky 

 

 Zámečnické výrobky zahrnují kotvy pro ukotvení dřevěných sloupků pergoly a kotvy 

pro ukotvení pozednice. Výpis zámečnických výrobků viz. – P-03 

 

4.2.15  Klempířské výrobky 

 

 Veškeré oplechování je klasické dle ČSN 73 3610. Jedná se o oplechování střechy, 

okapů, okapových svodů a střešních prostupů. Materiál klempířských výrobků bude systém 

Lindab - Rainline. Materiál – ocelový plech hluboce žárově pozinkovaný s finální povrchovou 

vrstvou. Barva – černá. Výpis klempířských výrobků viz.– Příloha P-04 

 

4.2.16. Příjezdová komunikace 

 

 Stavební parcela se nachází u místní komunikace. Z této komunikace bude zřízena 

příjezdová cesta k hlavnímu vchodu. Bude z dlažby Klinker – Campus uložené do štěrkového 

lože. Stejná dlažba bude na parkovací ploše a terase. 

 

4.2.17. Bezpečnostní předpisy 

 

Při provádění veškerých prací je nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro provádění 

staveb, především vyhlášku č. 192/2005sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení a vyhlášku č. 309/2006 Sb., ČÚBP o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. Také bude dodržena vyhl. č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Stavebník bude dbát pokynů daných výrobcem při použití určitých materiálů 

Porotherm, Rockwoll, Schiedel, Tondach a všech dalších výrobců, jejichž materiál bude 

použitý.  
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5. ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům s kanceláří právníka v obci 

Borovníky. Snažila jsem se navrhnout dům, který vyhovuje nejen požadavkům územního 

plánu, ale zejména požadavkům investora.  

 Architektonickým návrhem domu jsem nechtěla narušit okolní krajinu. Snažila jsem 

se, aby dům zapadl do okolní zástavby. 
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SEZNAM POUŽITÝCH PRAMEN Ů: 

 

Seznam internetových zdrojů: 

 

www.porotherm.cz 

www.sapeli.cz 

www.velux.cz 

www.schiedel.cz 

www.tondach.cz 

www.lindab.cz  

 

 

Seznam použitých programů: 

 

Graphisoft ArchiCAD 11 

AutoCAD 2006 

Microsoft Office Word 2003 

Microsoft Office Excel 2003 

 

 

Seznam použité literatury: 

 

Směrnice pro vypracování bakalářské práce 

Vyhláška 499/2006 Sb. 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
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PŘÍLOHA P-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

Podlaha na terénu – S1, S3 
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    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha_S1, S3 
 Zpracovatel :  Martina Brandysová 
 Zakázka :   
 Datum :  25.3.2010 
 
 
 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  Malta cementov   0.0080    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Potěr cementov   0.0550    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  4  ISOVER EPS 100   0.1200    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 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 
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TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.31 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.28 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 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 :    3.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         39.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.7 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.13 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.931 
 
 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   0.593     8.0   0.448    19.0   0.931    48.7 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.1   0.931    51.1 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.4   0.931    52.7 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    19.7   0.931    55.6 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.1   0.931    61.0 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.3   0.931    65.2 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.4   0.931    67.1 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.931    66.4 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.1   0.931    61.4 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    19.8   0.931    56.3 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.4   0.931    52.9 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.1   0.931    51.3 
           
 

 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]:   18.1   18.0   18.0   17.5  -14.6 
 p [Pa]:   1334    982    955    772    138 
 p,sat [Pa]:   2079   2066   2058   1998    171 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.518E-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. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha_S1, S3 
 
 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  Malta cementová  0,008       1,160  19,0 
   3  Potěr cementový  0,055       1,160  19,0 
   4  ISOVER EPS 100 S  0,120       0,037  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 =   0,931 
  

  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 =   0,28 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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PŘÍLOHA P-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

Podlaha na terénu – S1, S3 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha_S2 
 Zpracovatel :  Martina Brandysová 
 Zakázka :   
 Datum :  25.3.2010 
 
 
 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  Dřevěná podlah   0.0150    0.1800  2510.0    600.0       157.0   0.0000 
  2  Potěr cementov   0.0550    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  ISOVER EPS 100   0.1200    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu :  
 
 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 
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TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.37 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.28 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 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 :    3.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         46.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.1 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.17 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.932 
 
 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   0.593     8.0   0.448    19.0   0.932    48.6 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.2   0.932    51.0 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.4   0.932    52.6 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    19.8   0.932    55.5 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.1   0.932    60.9 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.3   0.932    65.1 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.4   0.932    67.1 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.932    66.4 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.1   0.932    61.4 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    19.8   0.932    56.3 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.5   0.932    52.8 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.2   0.932    51.3 
           
 

 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]:   18.2   17.4   16.9  -14.6 
 p [Pa]:   1334    932    753    138 
 p,sat [Pa]:   2085   1981   1924    171 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.416E-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. 

 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
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 Název konstrukce:   Podlaha_S2 
 
 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  Dřevěná podlaha  0,015       0,180  157,0 
   2  Potěr cementový  0,055       1,160  19,0 
   3  ISOVER EPS 100 S  0,120       0,037  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 =   0,932 
  

  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 =   0,28 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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PŘÍLOHA P-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ 
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VÝPOČET SCHODIŠTĚ: 

 

Konstrukční výška ( KV ) = 2900 mm 

Počet stupňů ( N ) = 18 

 

h = KV/N = 2900/18 = 161,1 mm 

2h + b = 630 => b = 630 – 2h = 630 – 2*161,1 = 307,8 mm  

 

Návrh: 

b = 161,1 mm 

h = 308 mm 
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PŘÍLOHA P-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝPIS SKLADEB 
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PŘÍLOHA P-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝPIS TRUHLÁ ŘSKÝCH PRVKŮ 
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PŘÍLOHA P-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝPIS ZÁME ČNICKÝCH PRVK Ů 
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PŘÍLOHA P-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝPIS KLEMPÍ ŘSKÝCH PRVKŮ 
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PŘÍLOHA P-08 
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