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Anotace 

Otázku potřeby energií bychom mohli datovat již do období lidské evoluce, kdy si člověk 

začal uvědomovat sám sebe. Historie, ale i budoucnost, nám stále tuto otázku připomínají. Ať 

už šlo o průmyslovou krizi, o otázku globálního oteplování, zastavení dodávek ropy nebo 

o obnovitelnost a neobnovitelnost mnohých zdrojů.   

Od 20. století znamenáváme zásadní změnu v přístupu k energiím.  Začínáme si klást otázku: 

„Jak jejich potřebu snížit?“. Důvodem je omezení vlivů na klima, zmírnění případných krizí 

nebo zvýšení využívání volně dostupných obnovitelných zdrojů energií, rovněž vzhledem ke 

snaze snížit finanční náklady za jejich užívání. 

Z hlediska množství spotřebované energie jsou jednou z nejnáročnějších složek budovy. Dnes 

se proto již závaznými právními předpisy snažíme energetickou náročnost objektů snížit.  

Cílem práce je posoudit novou administrativní budovu z hlediska její energetické náročnosti, 

provést návrh opatření k zajištění požadovaného stavu a navrhnout zásobení budovy vodou a 

odvod splaškových a dešťových vod. Práce obsahuje části týkající se stavebně-konstrukčního 

a architektonického řešení, tepelně technické posouzení a návrh a dimenze vodovodu a 

kanalizace. Výkresová část a jednotlivé podrobné výsledky se nachází v části příloh.  

 

Annotation 

Dealing with power consumption issues has been with us since the times of human evolution, 

when humans began to realize their existence. Both, history and future are still reminding us 

of this matter as for the industrial revolution, global warming, and termination of oil supply or 

possibility of restoring many of the energy sources. 

 

Since the 20.th century we have been experiencing significant change in attitude towards the 

energies. We ask ourselves the question “How to decrease their consumption?” The purpose 

is to cut down the influence on the climate, reduce potential crisis or increase freely available 

and restorable natural power resources as well as lower the financial costs of their usage. 

 

The amount of consumed energy is one of the most financially demanding items of a building. 

Therefore today, we are following the binding legal enactments and trying to reduce energy 

intensity of buildings. 



 

The aim of the work is to assess a new office building regarding energy intensity, suggest 

measures to be taken to ensure required status and also suggest the water supply with the rain- 

and waste-water sewerage. The work includes parts related to construction and architectonical 

solutions, thermal technical analysis and proposal and dimension of the water supply and 

sewerage. Drawings and detailed results are to be found in the appendix parts. 
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Seznam značení 

Značka Veličina Jednotka 

A Plocha m2 

A Účinná plocha střechy m2 

A/V Faktor tvaru budovy; geometrická charakteristika budovy m2/m3; 1/m 

b Činitel teplotní redukce - 

b Šířka m 

B Tepelná jímavost podlahy (W.s0,5)/(m2.K) 

B´ Charakteristický rozměr podlahy m, m2/m 

C Součinitel odtoku  

c Měrná tepelná kapacita J/(kg.K) 

D Činitel denní osvětlenosti % 

De Vnější odražená složka činitele denní osvětlenosti % 

Di Vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti % 

Dmin Nejmenší činitel denní osvětlenosti % 

DU Výpočet odtoků l/s 

ev Měrná potřeba tepla na vytápění kWh/m3 

fRsi Teplotní faktor vnitřního povrchu - 

HT Měrná tepelná ztráta prostupem tepla W/K 

K Součinitel současnosti odtoků l/s 

kd Koeficient denní nerovnoměrnosti potřeby vody - 

Kh Koeficient hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody - 

l Délka m 

L2D Tepelná propustnost stanovená výpočtem dvojrozměrného 
teplotního pole 

W/K; 
W/(m2.K) 

n Intenzita přirozené výměny vzduchu v místnosti 1/h; (m3/(m3.h) 

n Intenzita výměny vzduchu budovy při přetlaku 50 Pa 1/h; (m3/(m3.h) 

ni Počet uživatelů - 

nd Počet dávek - 

nu Počet (výměr) ploch 1/osobu 

nv Počet výtokových zařízení - 

P Exponovaný obvod podlahy m 

pd Součinitel prodloužení doby dávky - 

pv Částečný tlak vodní páry Pa 
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Značka Veličina Jednotka 

pvi Částečný tlak vodní páry vnitřního vzduchu Pa 

pve Částečný tlak vodní páry venkovního vzduchu Pa 

pv,sat Částečný tlak nasycené vodní páry Pa 

Q Potřeba energie na vytápění W.h 

Q Odtok dešťových vod l/s 

Qh Roční potřeba tepla na vytápění W.h 

Qpv Potřeba tepla na vytápění W.h 

Qp Průměrná denní potřeba vody m3/den 

Qm Maximální denní potřeba vody m3/den 

Qh Maximální hodinová potřeba vody m3/h 

Qr Roční potřeba vody m3/rok 

Qww Průtok odpadních vod l/s 

qv  tepelný výkon přítoku jednoho výtokového zařízení kWh 

R Tepelný odpor vrstvy, konstrukce (m2.K)/W 

R Rovnoměrnost denního osvětlení - 

r Intenzita deště  l/s 

Rsi Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (m2.K)/W 

Rse Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (m2.K)/W 

S Plocha m2 

s Součinitel současnosti potřeby vody - 

τs Činitel prostupu světla sklem nebo jiným materiálem - 

τz Činitel znečištění - 

τze Činitel znečištění na vnější straně konstrukce - 

τzi Činitel znečištění na vnitřní straně konstrukce - 

td Doba dávky h 

U Součinitel prostupu tepla W/(m2.K) 

U3 Objemový průtok teplé vody o teplotě Θ3do výtoku m3/h 

Uem Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy W/(m2.K) 

Uid Součinitel prostupu tepla ideálního výseku konstrukce W/(m2.K) 

ΔU Korekční součinitel prostupu tepla W/(m2.K) 

ΔUtb Zvýšení součinitele prostupu tepla vlivem tepelných vazeb, 
tepelných mostů W/(m2.K) 

V Objem; obestavěný prostor budovy, vytápěné zóny m3 

Vo Potřeba teplé vody pro mytí osob m3 
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Značka Veličina Jednotka 

Vd Objem dávky m3/osobu 

Vu Potřeba teplé vody pro úklid a mytí podlah v uvažované 
periodě m3 

Zp Difuzní odpor vztažený k částečnému tlaku páry m2.s.Pa, m.s 

Zv Difuzní odpor vztažený k absolutní vlhkosti vzduchu s/m 

Zpi Odpor při přestupu vodní páry na vnitřní straně m/s 

Zpe Odpor při přestupu vodní páry na vnější straně m/s 

δp Součinitel difuzní vodivosti, součinitel difuze vodní páry, 
vztažený k částečnému tlaku vodní páry kg/(m.s.Pa), s 

δv Součinitel difuzní vodivosti, součinitel difuze vodní páry, 
vztažený k absolutní vlhkosti vzduchu m2/s 

Θ Celsiova teplota oC 

Θae Teplota venkovního vzduchu oC 

Θai Teplota vnitřního vzduchu oC 

ΔΘai,max Nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti v letním 
období K 

Θe Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období oC 

ΔΘ10 Pokles dotykové teploty s chladnějším povrchem (podlahy) oC 

ΔΘsi Bezpečnostní přirážka k nejnižší požadované vnitřní 
povrchové teplotě K 

Θ1 Teplota studené vody oC 

Θ2 Teplota teplé vody za ohřívačem oC 

λ Součinitel tepelné vodivosti W/(m2.K) 

μ Faktor difuzního odporu - 

φa Relativní vlhkost vzduchu % 

φe Relativní vlhkost venkovního vzduchu % 

φi Relativní vlhkost vnitřního vzduchu % 

φi,cr Kritická relativní vlhkost vzduchu % 

Φ Tepelný tok, tepelný zisk W 

Ψ Lineární činitel prostupu tepla W/(m.K) 
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Úvod 
Posuzování budov z hlediska jejich energetické náročnosti je disciplínou poměrně novou. 

Snahou je snižovat potřebu a spotřebu energií v oblasti, která je jednou z nejvýraznějších 

z hlediska objemu spotřebovávaných energií a tou je bydlení.  

V České republice je legislativní řešení snižování potřeby energií dáno zpracováním 

příslušných předpisů Evropských společenství, směrnice Rady č. 93/76/EHS a omezování 

emisí oxidu uhličitého prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, do českých právně závazných 

předpisů jakými jsou např. zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění a 

příslušné vyhlášky.  

 

Na jednotlivých úrovních státu se k problematice hospodaření energií zpracovávají různé 

dokumenty, které osvětlují spotřebu, potřebu a budoucí vývoj v energetickém hospodářství. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovává státní energetickou koncepci s výhledem na 30 

let. Koncepce vyjadřuje cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami 

hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí. Zároveň slouží 

pro zpracování územních energetických koncepcí, které jsou na úrovni krajů. Tyto se 

zpracovávají na kratší období a to na 20 let. 

Cílem těchto koncepcí je provést jakýsi rozbor očekávaného vývoje poptávky energií, jejich 

zdrojů a způsobu nakládání s nimi, hodnotit využitelnost obnovitelných a druhotných 

energetických zdrojů, včetně kombinované výroby elektřiny a tepla, zhodnotit využitelnost 

energetického potenciálu komunálních odpadů, vyhodnotit dosažitelnost úspor. 

 

Dílčím posudkem pak je zpracování průkazu energetické náročnosti. Tímto krokem se budova 

klasifikuje z hlediska energetické účinnosti. Sleduje se hospodárnost výroby a distribuce 

energie tak, aby byly zachovány optimální účinnosti při provozu zdroje pro výrobu tepelné 

energie a jejího rozvodu.  

 

Uvedené kroky nám dávají možnost směrovat budoucí vývoj této oblasti do stavu vyrovnání 

nabídky a poptávky, při udržení stavu životního prostředí na přijatelné úrovni. Je jen na nás, 

jakým směrem půjdeme a na jakém stupni vyrovnanost nabídky a poptávky udržíme. 
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Práce je rozdělena do tří samostatných částí, které řeší dané úkoly. První část je věnována 

architektonickému a stavebně konstrukčnímu řešení budovy, s určením a popisem základních 

vstupních hodnot, které budou užity v následujících výpočtech. Druhá část je věnována 

posouzení splnění normových požadavků na tepelnětechnické a energetické úrovni. Jednotlivé 

hodnoty budou posuzovány z hlediska splnění či nesplnění normových požadavků. U 

parametrů, které nebudou splněny, bude proveden návrh úpravy a ten bude následně znovu 

posouzen na splnění požadovaných hodnot. Třetí část je zaměřená na návrh TZB – vodovod a 

kanalizace s dimenzí potrubí a posouzení splnění požadavků. 
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ČÁST I 
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
A  Účel objektu 
Jedná se o novostavbu, která bude trvalou stavbou. Záměrem investora je vybudovat objekt, 

který bude sloužit jako služebna ostatní složky integrovaného záchranného systému (dále jen 

IZS). Objekt bude vybudován v areálu budov složek IZS, ze kterého budou prováděny 

výjezdy do oblasti Ostravy-Přívozu a okolí, dle potřeby rovněž na dálniční tah ve směru na 

Bohumín a Brno. Objekt bude sloužit pracovníkům Městské policie Ostrava, kteří budou 

v dané lokalitě zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku a plnit další úkoly dané 

zákonem. Zároveň budou ve spolupráci se složkami IZS zajišťovat bezpečnost a plnit úkoly 

k ochraně občanů a jejich majetku.   

 

 

B Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení úprav vegetace v okolí objektu, včetně řešení přístupu 

k objektu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

B.1 Architektonické a výtvarné řešení 

Budova architektonicky respektuje okolní výstavbu. Stavba je třípodlažní. Zastřešena plochou 

střechou, odvodněná po fasádě. Obvodový plášť tvoří železobetonový skelet s vyzdívkami a 

kontaktním zateplovacím systémem s probarvenou omítkou ve stejném barevném odstínu 

jako stávající objekty. Fasádu nad terénem do výšky 300 mm tvoří sokl navazující na zbytek 

fasády.  

Okna jsou navržena plastová, stejně tak i vstupní dveře. Nad vstupem do objektu je umístěna 

skleněná stříška zavěšená na nerezových táhlech. 

Na objektu bude umístěný světelný baner s logem městské policie a systém pro uchycení 

vlajek České republiky, Evropské unie a heraldického znaku města Ostravy. 
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B.2  Dispoziční řešení 

Rozhodující pro vzniklé dispoziční řešení byly požadavky a limity investora hlavní 

typologické zásady pro navrhování administrativních budov.   

Byl použit skeletový nosný systém podélný se třemi trakty.  

 

Půdorys 1.NP 

Obsahuje zádveří, chodbu s recepcí, 4 kanceláře, skladový prostor, sociální zařízení, 

kuchyňku, technickou místnost, úklidovou komoru. 

 

Půdorys 2.NP 

Obsahuje chodbu, 4 kanceláře, sociální zařízení, kuchyňku, úklidovou komoru. 

   

Půdorys 3.NP 

Obsahuje chodbu, 2 šatny, sušárnu, sociální zařízení, odpočinkovou místnost. 

 

Všechna podlaží jsou komunikačně propojena dvouramenným schodištěm. 

 

B.3 Vegetační úpravy v okolí objektu 

V lokalitě se nenachází žádná vzrostlejší vegetace. Po ukončení stavebních prací na 

stavebních objektech a inženýrských sítích bude provedeno vyrovnání území, osetí travním 

semenem a provedena výsadba okrasných keřů.  

 

B.4 Přístup k objektu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Objekt slouží pro potřeby městské policie, u které se nepředpokládá zaměstnávání osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace, vzhledem ke splnění zákonem stanovených 

podmínek o zdravotní způsobilosti zaměstnanců.  Přesto se mohou k městské policii dostavit 

občané, kteří zde mohou řešit podněty, poznatky a přestupková jednání, případně 

problematiku bezpečnosti. Proto je přístup do objektu a celá plocha 1NP řešena bezbariérově. 

Kanceláře mohou využit osoby s omezenou schopností pohybu. V 1NP je situováno WC pro 

osoby s omezenou schopností pohybu.  

Uživatel v objektu zabezpečí provedení informačního grafického značení prostor k užívání 

osobami s omezenou schopností a na vhodném místě umístí orientační tabuli s označením 

přístupu k nim. 
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C Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěná plocha, 

orientace, osvětlení a oslunění 
 

C.1 Kapacity, užitkové plochy 

KATEGORIE 
PLOCHA 

[m2] 
1NP 2NP 3NP 

Hygienické zařízení 120,35 25,63 41,56 53,16 

Kanceláře 322,52 126,5 196,02 0 

Komunikační plochy 146,18 87,67 35,79 22,72 

Úklidová místnost 15,88 3,99 3,15 8,74 

Kuchyně 30,68 8,36 22,32 0 

Technické místnosti 12,71 12,71 0 0 

Dozorčí služba 25,83 25,83 0 0 

Šatna 161,21 0 0 161,21 

Sušárna 15,2 0 0 15,2 

Sklad 8,6 8,6 0 0 

Odpočinková místnost 39,01 0 0 39,01 

Celkem 872,04 299,29 298,84 300,04 

 

C.2 Obestavěný prostor 

Obestavěný prostor objektu  3904,56 m³ 

 

C.3 Zastavěná plocha 

Zastavěná plocha objektu  336,6 m2 

 

C.4 Orientace ke světovým stranám 

Okna kanceláří jsou orientována na jihozápadní, jihovýchodní, severovýchodní a 

severozápadní stranu.  

 

C.5 Osvětlení, oslunění 

V blízkosti budoucího objektu se nachází objekt další složky IZS, která se nachází v 

jihovýchodní části areálu. Tento objekt nebrání oslunění objektu městské policie. Všechna 

okna budou opatřena standardními horizontálními žaluziemi světlé barvy.   
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D Technické a konstrukční řešení objektu 
 

D.1 Všeobeně 

Úroveň ±0,000 m, úroveň 1NP budovy městské policie, byla stanovena s ohledem na stoletou 

vodu (Q100 = 204,7 m n.m.) a zároveň s ohledem na výšku 1NP okolních objektů na 205,8 m 

n.m. 

 

D.2 Příprava území 

Celé území určené pro zástavbu je převážně zatravněno a je bez výraznějších terénních 

zlomů.  

Na základě průzkumu bude provedena skrývka ornice v tloušťce 150 mm a bude uložena na 

mezideponii na staveništi. Vytěžená zemina bude použita na terénní úpravy v okolí objektu, 

kvalitní zemina bude použita pro zpětné ohumusování zasažených ploch.  

 

D.3 Výkopy 

Základové poměry staveniště jsou na základě provedeného inženýrsko-geologického 

průzkumu hodnoceny jako jednoduché. Jedná se o 1. geotechnickou kategorii. 

Rozsah a způsob provádění zemních prací v rámci výstavby objektu vychází z charakteru 

předmětného území a výsledků inženýrsko-geologického průzkumu. Předmětem zemních 

prací bude výkop stavební jámy a vyhloubení rýh pro budoucí základové konstrukce.  

Povrchovou vodu je nutné ihned odstranit, protože nesmí dojít k rozbřednutí podloží 

základové spáry. 

Základová spára musí být dokonale ručně dočištěna na výslednou úroveň až před samotným 

položením textilie, např. Geolon a následným provedením hutněného podsypu z drceného 

kameniva frakce 0-32 mm. 

Vykopaný materiál bude odvezen na skládku. 

Zakreslené průběhy podzemních sítí je nutno považovat za přibližné a před zahájením 

stavebních prací je nutné nechat jejich přesné vedení vytýčit příslušnými správci přímo 

v terénu. 

 

Základová spára se nachází nad úrovní hladiny spodní vody. 
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D.4 Ochranná pásma 

Stavební práce je nutné provádět v návaznosti na dodržení veškerých požadavků na ochranná 

pásma v blízkosti inženýrských sítí, dle vyjádření státních orgánů a organizací. Stávající 

inženýrské sítě musejí být chráněny např. betonovými panely proti poškození při pojíždění 

mechanizační techniky. U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm je 

ochranné pásmo 1,5 m a u vodovodů a kanalizací nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 

m. Pro potrubí nad DN200 a hloubku uložení více než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje 

vždy o 1 m. Při křížení a soubězích s jinými sítěmi musí být dodrženy příslušné předpisy.  

 

D.5 Základové konstrukce 

Před provedením základových konstrukcí budou provedeny veškeré inženýrské sítě pod 

stavbou, včetně chrániček sítí. Na ručně dočištěnou základovou spáru bude položena tkaná 

geotextílie např. Geolon.  

Vzhledem k jednoduchým základovým podmínkám jsou základové konstrukce navrženy jako 

plošné základy – pásové, tvořící uzavřený obousměrný rošt a dosahující nezámrzné hloubky a 

současně vyhovující únosnosti základové půdy. 

  

Pod pásy bude provedena podkladní betonová vrstva tloušťky 100 mm. Pás bude proveden 

jako monolitická železobetonova kontrukce. Beton C25/30 XC2, ocel 10 505 (R) 95 kg/m3. 

Podkladní betonová deska podlahy bude provedena jako monolitická železobetonová deska tl. 

150 mm. Beton C 25/30 XC2. Výztuž svařovaná síť 6x100 mm/6x100 mm. Podkladem bude 

hutněný násyp z drceného kameniva fr.  8/32 tl. 100 mm a fr. 32/64 tl. 100 mm.   

 

D.6 Izolace proti vodě 

Na základě průzkumu možného rizika výstupu důlních plynů na povrch je nutné provést 

kolem všech základů a v ploše objektu průběžnou hydroizolaci za pomocí hydroizolačního 

pásu Foalbit AL S 40 tloušťky 8,5 mm. Jde o klasický asfaltový hydroizolační pás s vložkou 

z hliníkové fólie proti radonu a pronikání plynů. Z vrchní strany je opatřen minerálním 

posypem a ze spodní strany je opatřen PE fólií. 

 

D.7 Vrchni stavba 

Budova je navržena jako trojpodlažní, trojtraktová, železobetonová, monolitická konstrukce 

v modulu 6,0 + 3,2 + 6,0 m, s konstrukční výškou podlaží 3,79 m. V opačném směru je modul 

6,0 m. 
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D.8 Svislé nosné konstrukce, překlady 

Nosná konstrukce bude skeletová z železobetonových sloupů. Beton C 25/30 XC1, ocel 

10 505 (R) 400 kg/m3. Výplňové obvodové zdivo bude provedeno z přesných tvárnic 

YTONG P4-500 250x249x599, pevnost v tlaku 4,0 N/mm2.   

 

Překlady otvorů jsou navrženy z typových překladů YTONG PSF z pórobetonu, vyztužené 

svařovanou betonářskou výztuží BSt 500. Výpis překladů je uveden v příloze č. 3. 

 

D.9 Vodorovné konstrukce 

Stropy budou provedeny z monolitické železobetonové desky. Mezi sloupy jsou průvlaky 

s protilehlými trámy zajišťujícími prostorovou tuhost. Bude použit beton C 25/30 XC1, 

výztuž ocel 10 505 (R) 110 kg/m3.   

 Všechna podlaží budou komunikačně propojena dvouramenným schodištěm. 

 

D.10 Obvodový plášť 

Obvodový plášť je navržen jako certifikovaný kontaktní zateplovací systém, s tepelnou 

izolací z minerálních vláken umístěnou na výplňové zdivo YTON tl. 250 mm, s povrchovou 

úpravou tenkovrstvou, probarvenou, silikátovou omítkou. Tepelné izolace obvodového pláště 

zaruší požadovanou normovou hodnotu součinitele prostupu tepla UN = 0,38 W.m-2.K-1. Bude 

použita tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 100 mm. Hodnota součinitele prostupu 

tepla UN = 0,043 W.m-2.K-1. Jako tepelná izolace bude použita minerální plsť ISOVER 

ORSIL TF. V oblasti soklu a základů pak ISOVER EPS SOKL tl. 100 mm, který bude 

vytažen 300 mm nad úroveň terénu. Povrchová úprava bude silikátovou probarvenou 

omítkou. V  oblasti soklu bude použita mozaiková omítka ALFADEKOR (popř. 

MARMOLIT), která bude prováděna ručním nanášením.  

 

Kontaktní zateplovací systém bude použit od specializovaného dodavatele, který má 

všechny certifikáty a oprávnění pro provádění těchto typu fasád. Součásti dodávky 

zateplovacího sytému budou všechny systémové doplňky, jako jsou rohové lišty, 

špaletové lišty, ukončovací profily, okapnice, dilatační lišty apod.  

 

Nad vstupem do objektu bude umístěna skleněná stříška zavěšená na nerezových táhlech. 

Sklo bude bezpečnostní. Zároveň bude na objektu umístěn baner s logem městské policie. 
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D.11 Příčky 

Vnitřní dělící příčky budou zděné z tvárnic YTONG P2-500 100x249x599. Příčky budou 

vyzdívány na maltu tenkovrstvou YTONG. Budou založeny na podkladní beton tl. 150 mm, 

nebo na stropní konstrukci.  

  

D.12 Podlahy 

Podlaha v 1.NP bude z monolitické železobetonové desky tl. 150 mm. Beton C 25/30 XC2. 

Výztuž svařovaná síť 6/100 mm x 6/100 mm. Na tuto desku bude provedena hydroizolace 

v tomto složení: penetrační asfaltový nátěr a poté bude natavena hydroizolace z 2 vrstev 

asfaltových modifikovaných pásů FOALBIT AL S 40 sloužících současně jako ochrana proti 

pronikání radonu z podloží. Jde o klasický asfaltový hydroizolační pás s vložkou z hliníkové 

fólie proti radonu a pronikání plynů. Z vrchní strany je opatřen minerálním posypem a ze 

spodní strany je opatřen PE fólií. 

Pak bude položena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu BASF STYRODUR 3035 

CS, separační folie a provedena betonová mazanina vyztužená svařovanými sítěmi. Na tuto 

vrstvu bude položena nášlapná vrstva dle účelu místnosti. Tloušťka podlahové konstrukce 

bude 210 mm.  

 

Betonová mazanina podlahy bude srovnána samonivelačními potěry.  

 

Přechody na rozhraní různých nášlapných vrstev budou řešeny přechodovými lištami 

z ušlechtilých materiálů. 

Podrobný popis podlah viz Příloha technické zprávy - Skladby konstrukcí. 

 

D.13 Podhledy 

Pohledy stropů budou upraveny sádrokartonovými deskami na kovové konstrukci, systém 

KNAUF RED. Požární odolnost podhledu EI zdola 30 min, tloušťka sádrokartonové desky 

12,5 mm. Maximální osová vzdálenost uchycení 500 mm.  

 

D.14 Schodiště 

V komunikačním prostoru objektu je navrženo dvouramenné monolitické železobetonové 

schodiště.  

Schodiště bude provedeno jako zalomená deska z betonu C 25/30 a oceli 10 505 (R).  
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Na stupně schodiště a podstupnice bude položeno podlahové linoleum. Schodiště bude 

doplněno zábradlím a madly. Výpočet schodiště je uveden v příloze č. 1. 

 

D.15 Střecha 

Objekt bude zastřešen plochou střechou. Bude běžně nepochúzí, určena jen pro údržbu. Na 

střešní železobetonové desce z betonu C 25/30, vyztužené ocelí 10 505 (R) bude položena 

parozábrana Foalbit, na které bude spádová vrstva z polystyrénu EPS 100 S, na kterém bude 

položena tepelná izolace z polystyrenu RIGIPS EPS 200 S Stabil, a izolace proti vodě 

Elastodek 40 Standard. Jde o hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou 

z polyesterového rouna a s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Spodní 

vrstvu tvoří PE fólie. Aplikuje se za pomocí plamene  

 

Odvod dešťových vod ze střešního pláště je zajištěn gravitačním systémem. Střecha je 

vyspádována do podokapních žlabů.     

 

V předpokládaném místě pohybu osob budou na střechu lepeny ochranné pryžové desky. 

V návaznosti na požadavky úřadu pro bezpečnost práce bude pohyb osob na střeše zajištěn 

umístěním kotevních ok podél atiky na určených místech o nosnosti min. 1,5 kN, mezi 

kterými bude napnuto ocelové bezpečnostní lanko. To bude sloužit k zaháknutí karabin 

bezpečnostních postrojů při vstupu osob na střechu při údržbách a opravách. 

  

D.16 Tepelné izolace 

Fasáda bude izolována samotnými pórobetonovými tvárnicemi YTONG P4-500 a navíc 

kontaktním zateplovacím systémem z minerální plsti ISOVER ORSIL TF tl. 100 mm. Sokl a 

základy budou izolovány polystyrénem ISOVER EPS SOKL tl. 100 mm, který bude 

mechanicky přikotven. Střecha bude izolována polystyrenem RIGIPS EPS 200 S Stabil v tl. 

180 mm. 

Podlahové konstrukce 1.NP jsou izolovány deskami polystyrenu BASF STYRODUR 3035 

CS. 150 mm.   

 

D.17 Hydroizolace 

Na podkladní železobetonovou desku podlahy 1.NP bude proveden penetrační asfaltový nátěr 

a poté bude natavena hydroizolace z 2 vrstev modifikovaných pásů FOALBIT AL S 40 

sloužících současně jako ochrana proti pronikání radonu z podloží. Jde o klasický asfaltový 
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hydroizolační pás s vložkou z hliníkové fólie proti radonu a pronikání plynů. Z vrchní strany 

je opatřen minerálním posypem a ze spodní strany je opatřen cpe fólií. 

 

V místnostech sociálního zařízení bude pod keramickou dlažbou provedena stěrková 

hydroizolace.  

 

Střecha bude izolována modifikovaným asfaltovým pásem Elastodek 40 Standard. Jde o 

hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rouna a s povrchovou 

úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Spodní vrstvu tvoří PE fólie. Aplikuje se za 

pomocí plamene. 

 

D.18 Akustické izolace 

Veškeré konstrukce jsou navrženy a posouzeny v souladu s normou ČSN 73 0532 Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – 

Požadavky. Požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost jsou splněny. 

 

D.19 Úpravy povrchů - vnější 

Fasáda bude provedena taženou silikátovou omítkou. Sokl fasády bude opatřen omítkou 

z kamenné drti ALFADEKOR (popř. MARMOLIT). Barevné řešení viz výkres pohledů. 

 

D.20 Úpravy povrchů - vnitřní 

Vnitřní povrchové úpravy spočívají v provedení omítek u zděných a betonových konstrukcí. 

Budou taktéž provedeny keramické obklady stěn dle účelu místností. 

Vnitřní omítky budou použity od fa YTONG. V místnostech WC a koupelnách bude 

keramický obklad do výše 2,0 m. Nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby a podlahového 

linolea.  

 

D.21 Výplně otvorů 

Okna budou plastová, z šestikomorového profilu, s izolačním dvojsklem 4-16-4. Vnitřní 

parapetní desky budou plastové a budou součástí dodávky oken. Okna budou cloněna proti 

slunci vnitřními horizontálními žaluziemi. Vstupní dveře budou plastové s izolačním 

dvojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné protipožární, s požární odolností 30 min., do ocelové 

zárubně. Dveře do místností WC budou obyčejné, dřevěné do ocelové zárubně. Výpis 

otvorových výplní užitých v projektu je uveden v příloze č. 2.  
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D.22 Okapový chodník 

Kolem objektu, mimo vstup, bude proveden okapový chodník se spádem 2o ve složení 

geotextílie proti prorůstání zeleně a kačírek z běžného vymývaného kameniva frakce 16-32 

mm tloušťky 150 mm. 

 

D.23 Zámečnické výrobky 

V objektu bude použito typických zámečnických prvků. Většina zámečnických výrobků bude 

opatřena nátěrovým systémem pro venkovní respektive vnitřní prostředí. Přesný typ 

nátěrového systému bude navržen konkrétním dodavatelem ve výrobní dokumentaci 

jednotlivých prvků.  

 

D.24 Truhlářské výrobky   

Kromě truhlářských výrobků výše uvedených jako výplně otvorů budou v objektu dále, madla 

zábradlí. Výpis truhlářských výrobků je uveden v příloze č. 4. 

 

D.25 Klempířské výrobky 

Klempířské práce budou prováděny dle platných předpisů – Klempířské práce stavební, dle 

technologických postupů pro používané materiály. 

Oplechování okenních parapetů bude z pozinkovaného plechu s polyesterovým lakem, např. 

LINDAB. Oplechování střechy, střešních prostupů apod. bude provedeno z pozinkovaného 

plechu s polyesterovým lakem. Střešní žlaby a svody budou provedeny taktéž. Výpis 

klempířských výrobků je uveden v příloze č. 4. 

 

 

E Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

Veškeré konstrukce jsou navrženy a posouzeny v souladu s normou ČSN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov – Část 2: Požadavky. Jsou dodrženy požadované hodnoty pro součinitele 

prostupu tepla U. Hodnoty součinitelů prostupu tepla tepelně izolačních materiálů 

obvodových konstrukcí překračují požadované normové hodnoty. Energetická náročnost 

budovy je vyjádřena v samostatném posudku. 
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F  Založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 
 

V ploše základové spáry objektu se předpokládají standardní sedimenty F6-F4 (prachové 

polotuhé až pevné jíly). Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní základové spáry. Při 

provádění roznášecích hutněných polštářů nesmí dojít k rozbřednutí nebo porušení základové 

spáry v žádném rozsahu. 

 

 

G Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí, řešení negativních 

účinků 
 

Nově budovaný objekt nebude svým provozem rušit okolní zástavbu a okolní životní 

prostředí.  

 

Rovněž průběh výstavby by neměl ovlivnit své okolí a ohrozit životní prostředí. Hluk spojený 

s výstavbou při stavební činnosti by měl být nízký. 

 

Vyprodukované odpadní vody budou standardním způsobem zpracovávány a odváděny do 

oddílné kanalizace. 

 

 

H Dopravní řešení 
 

V okolí objektu se nachází dálnice, pozemní komunikace, která je součástí okruhu města a 

jedna nově vybudovaná pozemní komunikace spojující okruh s jihovýchodní lokalitou území.   

Areálová komunikace bude využívána všemi složkami IZS.  

Součástí stavby je i realizace parkovacích míst v prostoru areálu a přístupové komunikace 

k nim a od nich k objektům areálu. 
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I Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 
 

I.1  Radon 

Radonový průzkum byl proveden. Bylo zjištěno střední radonové riziko. Hydroizolace z 2 

vrstev asfaltových modifikovaných pásů FOALBIT AL S40 bude sloužit současně jako 

ochrana proti pronikání radonu z podloží. Jde o klasický asfaltový hydroizolační pás 

s vložkou z hliníkové fólie proti radonu a pronikání plynů. Z vrchní strany je opatřen 

minerálním posypem a ze spodní strany je opatřen cpe fólií. 

Veškeré prostupy technických instalací přes podkladní betonovou desku musí být vyřešeny 

proti průniku radonu. 

 

I.2 Poddolování 

Zájmová lokalita spadá do oblasti, v níž lze očekávat hodnoty makroseismických účinků 

dosahujících 7º dle stupnice MSK-64. Dimenzování nosných konstrukcí stavby zohledňuje 

výše uvedenou charakteristiku zájmového území.  

 
I.3 Povodně 

Úroveň ±0,000 m, úroveň 1NP budovy městské policie, byla stanovena s ohledem na stoletou 

vodu (Q100 = 204,7 m n.m.) a zároveň s ohledem na výšku 1NP okolních objektů 

na 205,8 m n.m. 

Objekt není podsklepen 

 

I.4 Sesuvy půdy 

Lokalita stavby se nachází v rovinatém území. Z tohoto titulu se předpokládá, že nejsou v 

zájmové lokalitě ani v přilehlém okolí registrována sesuvná území a zájmový prostor tak není 

ohrožen těmito vlivy. Z výše uvedeného proto není důvod přistupovat při výstavbě 

k ochranným opatřením vůči těmto vlivům. 

 

I.5 Výstup důlních plynů 

Při Atmogeochemickém průzkumu byl zájmovému území přiřazen 1. klasifikační stupeň 

nebezpečí výbuchu metanu. Při provádění stavby proto musí být zajišťována bezpečnostní 

opatření a také podzemní stavební konstrukce musí být proti průniku plynu zajištěny. 

Bezpečnostní opatření: měření koncentrace metanu, sledování tlakové tendence 
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barometrického tlaku. Z prováděných měření a sledování musí být proveden písemný zápis do 

stavebního deníku.  

Všichni pracovníci na stavbě musejí být prokazatelně seznámení s nebezpečím výbuchu 

metanu při provádění prací na stavbě a přijatými opatřeními. 

 

I.6 Protikorozní ochrana 

Betonové a ocelové konstrukce je nutné chránit proti agresivitě prostředí. 

 

 

J Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Stavba svým návrhem vyhovuje stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. a vyhlášce č. 268/2009  

o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky 491/2006 Sb. a vyhlášky 

č. 502/2006 Sb. Konstrukční systém a ostatní konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly 

svou funkčností danému typu provozu.  

Součinitelé prostupu tepla UN vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov – Požadavky. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 148/2007 Sb., o energetické 

náročnosti budov. 

Budou dodrženy požadavky na vybavení a umístění jednotlivých zařízení, dle vyhlášky č. 

369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

A Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

 

A.1 Všeobecně 

Objekt se bude nacházet v areálu výjezdového centra složek integrovaného záchranného 

systému v Ostravě-Přívoze, které svou činností pokrývají oblast Přívozu, centra města a 

dálničního tahu. Jedná se o novostavbu. 
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A.2 Navržený konstrukční systém 

Budova je navržena jako trojpodlažní, železobetonová, monolitická konstrukce členěná na 

trojtakt v modulu 6,0 + 3,2 + 6,0 m a v opačném směru v modulu 6,0 m. Konstrukční výška 

podlaží je 3,79 m.  

Nosná konstrukce je standardní skeletová monolitická železobetonová, ztužená stropními 

deskami na průvlacích a trámech ve všech patrech.  
 
 
B Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky   

 
Všechny výrobky použité při stavbě splňují požadavky, dle platných právních předpisů, 

kterými se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky.  

Všechny konstrukce jsou popsány v technickém řešení této zprávy. 

 

 

C Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce   

 
C.1 Užitné zatížení 

Užitné zatížení kanceláří, dle ČSN 73 0035, je stanoveno na 200 kg/m2. 

Užitné zatížení na střeše je stanoveno na 75 kg/m2, toto zatížení je rovněž jako mezní 

půdorysné při revizích vedení hromosvodů apod.  

 

C.2 Klimatické zatížení 

Zatížení sněhem je dle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 oblast výstavby zařazena do sněhové 

oblasti II. 

Zatížení větrem je dle přílohy 1 ČSN 73 0035 oblast výstavby zařazena do oblasti III. 

 

Území výstavby se nachází v oblasti mírně teplé. Dlouhodobý roční srážkový úhrn neklesá 

pod 750 mm.  
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D Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů   

 
Žádné zvláštní neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily ani technologické postupy nejsou 

použity. 

 

 

E Technické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby   
Při provádění výkopových prací nesmí dojít k porušení základové spáry vlivem 

povětrnostních podmínek (déšť apod.). 

Výstavba a jednotlivé konstrukce musí být prováděny v souladu s platnými právními a 

technickými předpisy standardním způsobem, od nižších podlaží k vyšším, za dodržení všech 

stanovených atestovaných technologických postupů a technologických podmínek 

prováděných prací. 

Pracovní postupy betonáže po jednotlivých podlažích musí být zajištěny atestovaným 

bedněním včetně zábran proti pádu pracovníku při montáží výztuží nebo betonáži. 

Zděné konstrukce musí být prováděny dle platné normy. Předpokládá se, že malta dosáhne 

požadované pevnosti nejpozději po 28 dnech při teplotě na stavbě nejvýše +15 oC. Šířka 

zděných spár zdiva nesmí být větší než stanovují deklarované hodnoty výrobce, dle 

technologických požadavků. 

 

 

F Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňování konstrukcí či postupů   

 
Před samotnou betonáží stropních konstrukcí se musí ověřit stojky a nosníky, zda odpovídají 

příslušným normám, vzhledem k provádění bednění konstrukce, v návaznosti na únosnost. 

Jejich rozmístění musí být závazně stanoveno technologickým postupem zhotovitele ve 

výrobní dokumentaci pro provádění podpěrného bednění a lešení.  
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G Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 
Před zakrytím konstrukcí nebo před betonáží konkrétních konstrukcí je stavební dozor 

povinen provést kontrolu správnosti provedení příslušných konstrukcí – provedení výztuže, 

dle realizačního projektu apod. 

Musejí být provedeny všechny předepsané zkoušky, zejména vodotěsnost a tlakové zkoušky. 

K daným zkouškám musí být vyhotoven protokol o provedení zkoušky, který je dokladem 

kvality provedeného díla.  

Nejsou li zkoušky provedeny před provedením zakrytí díla, provede práce spojené 

s následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní 

náklady zhotovitel. 
Pozornost je třeba věnovat provádění zatěžovacích zkoušek hutněné základové spáry a 

jednotlivých hutněných vrstev zásypových materiálů. 

Další zkoušky budou provedeny dle požadavku technického dozoru investora nebo budoucího 

správce díla. 

 

 

H Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

 
Byly použity platné právní a technické předpisy a literatura spojená s prováděním stavby. 

K vypracování zadání byly použity softwary v rozsahu školních verzí nebo demo verzí 

AutoCad, Wdls, a Stavební fyzika (Teplo, Area, Stabilita, Energie, Ztráty), Office Word, 

Excel.    

 

 

I Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 
Dokumentace k realizaci staveb dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
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ČÁST II 

POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 
 

A  Tepelně-technické vlastnosti jednotlivých stavebních konstrukcí 
 

A.1 Všeobecně 

Následné hodnoty, které budou ověřovány, jsou veličinami, jež plní základní požadavky 

na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, poukazují na úsporu energií a schopnost 

tepelné ochrany. 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukcí 

Součinitelem prostupu tepla konstrukce U [W/(m2.K)] se hodnotí šíření tepla prostupem 

jednotlivými konstrukcemi. Stanoví se pro podmínky šíření tepla při zimních návrhových 

okrajových podmínkách. Zároveň zjistíme hodnoty tepelného odporu dané konstrukce R 

[(m2.K)/W], jež vypovídá o schopnosti bránit teplu v prostupu do sousedního chladnějšího 

prostoru. Výpočtem je nutné zohlednit vliv tepelných mostů, který zásadně ovlivňuje tepelně-

technickou vlastnost konstrukce. 

U = Uid + ΔUtbk [W/(m2.K)] 

Uid – součinitel prostupu tepla ideálního výseku konstrukce stanoveného pro skladbu mimo 

tepelné mosty postupem pro jednorozměrné šíření tepla 

ΔUtbk – celkové zvýšení součinitele prostupu tepla vlivem všech tepelných mostů v konstrukci  

ΔUtbk = ∑ ΔUtbk,j 

ΔUtbk,j – tepelné mosty v konstrukci lineární nebo bodové 

 

Tepelné vazby konstrukcí 

Součástí posouzení budovy je splnění požadavků na maximální hodnoty lineárních tepelných 

vazeb ψj mezi konstrukcemi. 

 

Teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukcí 

Veličinou fRsi se hodnotí teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukce, jehož nedodržením 

může na povrchu kondenzovat vodní pára, čímž by mohlo dojít k růstu plísní nebo 

kondenzaci vodní páry a tím by došlo ke zhoršení hygienických podmínek místnosti. 
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Kondenzace vodní páry v konstrukci 

Tato veličina podstatně ovlivňuje hygienické, tepelně technické a statické vlastnosti 

konstrukcí. Základní ohrožení spočívá ve snížení vnitřní povrchové teploty, což přináší vznik 

plísní, objemové změny, zkrácení životnosti, snížení únosnosti. Výskyt a oblast kondenzace 

vodní pásy se stanoví pro ustálené šíření tepla a vodní páry, při zimních návrhových 

okrajových podmínkách. Posuzuje se roční bilance zkondenzované Mc,a a vypařitelné vodní 

páry Mev,a konstrukce, ve které kondenzace neohrozí požadovanou funkci. 

 

Pokles dotykové teploty 

Poklesem dotykové teploty ΔΘ10 [oC] se hodnotí množství odnímaného tepla při dotyku mírně 

chráněného lidského těla s chladnějším povrchem stavební konstrukce, tedy podlahy. Tato 

hodnota se stanoví jako výsledek neustáleného šíření tepla při zimních návrhových 

okrajových podmínkách. Významnou veličinou je tepelná jímavost podlahy B 

[W.s0,5/(m2.K)]. 

 

Ohřev místnosti v letním období 

Posuzují se místnosti, jež jsou z pohledu přehřátí nejkritičtější. Jde o místnosti orientované na 

východ, jih a západ. Posudek bude proveden na nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu 

ΔΘai,max [oC]. Stanoví se pro letní návrhové podmínky. 

 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Stavebně energetické vlastnosti budovy se hodnotí průměrným součinitelem prostupu tepla 

budovy Uem [W/(m2.K)] na systémové hranici budovy. Jde zároveň o základní hodnotu 

užívanou pro komplexní hodnocení energetické náročnosti budovy, která zohledňuje stavební 

řešení budovy z hlediska ustáleného stavu. 

 

Denní osvětlení místností 

Další veličinou, která zohledňuje hygienické parametry místností a jež byla součástí posudku 

při vypracování této zprávy, je denní osvětlení místností Dmin [%] a rovnoměrnost denního 

osvětlení. 

 

K výpočtům jednotlivých veličin je možné použít několik programů. Já jsem pracovala 

s programy Teplo 2009, Area 2009, Stabilita 2009, Wdls 4.1, Ztráty 2009 a Energie 2009. 
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A.2 Normové požadavky na stavební konstrukce 

Jednotlivé stavební konstrukce musí splňovat normové požadavky tepelně-technických 

vlastností. Posudek se porovnává s normovými hodnotami uvedenými v ČSN 73 0540-2,3 

Tepelná ochrana budov – Požadavky, Návrhové hodnoty veličin. Hraniční, požadované 

hodnoty, které jsou závazné, jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

1. Tab. Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce 

Popis konstrukce 

Součinitel prostupu tepla – 

požadované hodnoty 

UN,20 [W/(m2.K)] 

Stěna vnější těžká 0,38 

Podlaha přilehlá k zemině nad vzdálenosti 1 m od rozhraní 

zeminy a venkovního vzduchu 
0,45 

Podlaha přilehlá k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní 

zeminy a venkovního vzduchu 
0,38 

Střecha do 45o včetně 0,24 

Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 oC 

včetně 
2,2 

Okna 1,7 

Dveře 1,7 

 
2. Tab. Požadované hodnoty na lineární činitel prostupu tepla tepelných vazeb mezi konstrukcemi ψk,N  

Typ lineární tepelné vazby ψk,N [W/(m.K)] 

Vnější stěna navazující na další konstrukci 0,60 

Vnější stěna navazující na výplň otvoru 0,10 

 
3. Tab. Požadované hodnoty kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi, cr pro relativní vlhkost 

vnitřního vzduchu φi = 50 %, návrhové teplotě vnitřního vzduchu Θai = 21 oC a návrhovou teplotou 

venkovního vzduchu Θe = -15 oC 

Druh konstrukce fRsi, cr  + ΔfRsi 

Výplň otvoru 0,670 

Ostatní konstrukce 0,793 
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4. Tab. Požadované hodnoty na bilanci celoročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř 

konstrukce Mc,a,N  

Typ konstrukce Mc,a,N  [kg/(m2.rok)] 

Střecha, konstrukce s vnějším izolačním 

systémem 

0,10 nebo 0,5 % plošné hmotnosti 

materiálu 

Pro ostatní konstrukce (nižší z hodnot) 
0,5 nebo 0,5 % plošné hmotnosti 

materiálu 

 
5. Tab. Požadované hodnoty poklesu dotykové teploty ΔΘ10, N [oC] 

Druh budovy a místnost ΔΘ10 [oC] 

Občanská budova, kanceláře do 5,5 včetně 

Občanská budova, koupelna, WC do 6,9 včetně 

 
6. Tab. Požadované hodnoty nejvyššího denního vzestupu teploty vzduchu v místnosti  

v letním období ΔΘai,max,N 

Druh budovy  ΔΘai,max,N [oC] 

Nevýrobní 5,0 

 
 

A.3 Tepelné vlastnosti stavebních materiálu konstrukcí 

Při zpracování jednotlivých posudků veličin konstrukcí jsem vycházela z výkresové, 

technické dokumentace a stavebně konstrukčního řešení budovy. 

 
Obvodová konstrukce  

Materiál od interiéru di [m]  λi [W/(m.K)] 

omítka Ytong vnitřní 0,010 0,350 

přesné tvárnice Ytong P4-500 0,250 0,120 

tepelná izolace Isover Orsil TF 0,100 0,043 

silikátová omítka Weber pas 0,004 0,860 

Pozn.: tepelná izolace je vedle lepení připevňována i kotvami s pozink. ocel. šroubem 

s hlavou potaženou plastem v počtu 3 ks na m2 – korekce součinitele prostupu tepla 0,012 

W/(m2.K).  

 
Z důvodu vlhkosti v místě soklu je na obvodové konstrukci do výše 0,030 m použita tepelná 

izolace z expandovaného polystyrenu určeného k tomuto účelu Isover EPS Sokl v tloušťce 
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0,100 m. Hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace je 0,034 W/(m.K). Vnější 

omítka bude použita Alfadekor příp. Marmolit. 

 

Podlaha na terénu 

Materiál od interiéru di [m]  λi [W/(m.K)] 

Podlahové linoleum/Dlažba keramická 0,003/0,007 0,170/1,010 

Lepidlo 0,007/0,003 0,960/0,960 

Cementový potěr 0,040 0,960 

Fólie PVC 0,0005 0,160 

Tep. izolace BASF Styrodur 3035 CS 0,150 0,038 

Izolace Foalbit AL S 40 0,0085 0,210 

Asfaltový nátěr 0,0010 0,210 

Železobeton 0,1500 1,430 

Podlaha na terénu byla posuzována pro povrchové materiály – podlahové linoleum, které je 

použito v komunikačních prostorách a kancelářích a keramickou dlažbu, která je použita 

v koupelnách a prostorách WC. 

 

Střecha 

Materiál od interiéru di [m]  λi [W/(m.K)] 

Podhled 0,0125 0,220 

Vzduchová mezera 0,310 0,588 

Železobeton 0,100 1,430 

Parozábrana Foalbit 0,0034 0,210 

Spádový polystyrén EPS 100 S (min.tl.) 0,020  0,037 

Tep. izolace RIGIPS EPS 200 S Stabil 0,180 0,034 

Hydroizolace Elastodek 40 Stand. Miner. 0,004  0,210 

 
Strop v interiéru 

Materiál od interiéru di [m]  λi [W/(m.K)] 

Linoleum/keramická dlažba 0,003/0,007 0,170/1,010 

Lepidlo 0,007/0,003 0,960/0,960 

Cementový potěr 0,050  0,960 

Fólie PVC 0,0005 0,160 

Izolace kročej. BASF STYR. 3000 S  0,050 0,030 
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Železobeton 0,100 1,430 

Vzduchová mezera 0,310 0,588 

Podhled 0,0125 0,220 

 
A.4 Okrajové podmínky 

Pro posouzení tepelné ochrany budov a energetické náročnosti jsou důležité okrajové 

podmínky, které charakterizují klimatické podmínky v dané lokalitě a požadavky na vnitřního 

prostředí budov, vzhledem k provozu dané budovy. 

Lokalita, ve které bude budova vystavěna, se nachází v letní teplotní oblasti B s teplotou θem = 

18,2 oC, teplota venkovního vzduchu v zimním období je -15 oC. Návrhová vnitřní teplota 

v zimním období θi = 20 oC, návrhová teplota vnitřního vzduchu je θai = 21 oC. Relativní 

vlhkost vnitřního vzduchu je 50 %, v koupelnách 60 %, venkovního prostředí 84 % a zeminy 

99 %. 

 

7. Tab. Návrhové hodnoty odporu při přestupu tepla na vnější straně konstrukce a na vnitřní straně 

konstrukce bez povrchové kondenzace – pro výpočty šíření tepla 

Druh konstrukce Směr tepelného toku Rsi [(m2.K)/W] Rse [(m2.K)/W] 

Vnitřní konstrukce vodorovný 0,13 0,04 

 zdola nahoru 0,10 0,04 (střecha) 

 shora dolů 0,17 
0,00 (zemina) 

0,10 (interiér) 

Otvorová výplň vodorovný 0,13 0,04 

 
8. Tab. Návrhové hodnoty odporu při přestupu tepla na vnější straně konstrukce a na vnitřní straně 

konstrukce bez povrchové kondenzace – pro výpočty šíření vlhkosti a rizika růstu plísní 

Druh konstrukce Směr tepelného toku Rsi [(m2.K)/W] Rse [(m2.K)/W] 

Vnitřní konstrukce vodorovný 0,25 0,04 

 zdola nahoru 0,25 0,04 (střecha) 

 shora dolů 0,25 0,00 (zemina) 

Otvorová výplň vodorovný 0,13 0,04 
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A.5 Součinitel prostupu tepla konstrukcí 

Výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcí U [W/(m2.K)] byl proveden programem Teplo 

2009. Výskyt tepelných mostů v konstrukci ∑ΔUtbk,j bylo zohledněno připočtením hodnoty 

odpovídající výskytu mírných tepelných mostů ve výši 0,02  [W/(m2.K)].  

Podrobné výstupy výpočtů součinitele prostupu tepla včetně okrajových podmínek 

jednotlivých konstrukcí je přiložen k této práci, v příloze 6.  

 
9. Tab. Souhrnné výsledky výpočtu programu Teplo k jednotlivým konstrukcím 

(k hodnotě součinitele prostupu tepla byla připočtena hodnota 

 vlivů tepelných mostů ∑ΔUtbk,j= 0,02 W/(m2.K)) 

Konstrukce 
U 

W/(m2.K) 
Vyhodnocení 

Obvodová konstrukce/sokl 0,25/0,22 POŽADAVEK 
SPLNĚN 

Podlaha na terénu do rozhraní 1 m - 

linoleum 0,26 POŽADAVEK 
SPLNĚN 

Podlaha na terénu do rozhraní 1 m - 

dlažba 0,26 POŽADAVEK 
SPLNĚN 

Strop interiér 0,39 POŽADAVEK 
SPLNĚN 

Střecha 0,18 POŽADAVEK 
SPLNĚN 

Otvorové výplně budovy splňují normové požadavky na hodnotu součinitele prostupu tepla. 

Okna i vstupní dveře mají hodnotu U = 1,4 W/(m2.K). 

 
A.6 Tepelné mosty a tepelné vazby v konstrukcích 

V programu AREA 2009 byly vypočteny přesné hodnoty tepelných mostů a tepelných vazeb 

na styku interiéru a exteriéru. Tepelným mostem je ta část obvodové konstrukce budovy, kde 

je tepelný odpor významně změněn například odlišným materiálem s rozdílnou tepelnou 

vodivostí a proniká částečně nebo celkovou obalovou konstrukcí, změnou tloušťek vrstev 

nebo rozdílem mezi vnitřními a vnějšími plochami. Tepelnou vazbou se nazývají styky dvou 

nebo více druhů stavebních konstrukcí. V programu byly jednotlivé tepelné mosty a tepelné 

vazby vymodelovány a výsledky hodnot byly následně použity v dalších výpočtech. Zároveň 

byly tyto hodnoty posouzeny vzhledem k normovým požadavkům. Podrobné výstupy 

programu AREA k jednotlivým konstrukcím jsou součástí přílohy č. 7. 
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Lineární tepelný most - obvodové zdivo/sloup 

Obvodovou konstrukci tvoří výplňové zdivo z přesných tvárnic Ytong tloušťky 250 mm a 

vnější zateplovací kontaktní systém z minerální vlny o tloušťce 100 mm. Nosnou konstrukcí 

tvoří železobetonový sloup o rozměrech 400 x 400 mm. Délka výseku je 2,4 m.  

Z grafického zadání byla vypočtena hodnota lineární tepelné propustnosti L2D = 0,603 W/K. 

 

Lineární činitel prostupu tepla Ψ = L2D – Uid . bj = 0,603 – (0,23 . 2,4) = 0,051 W/(m.K) 

ΔUtbk,j = Ψ . (l / A) = 0,051 . (173,6 / 848,22) =  0,01 W/(m2.K). 

Součinitel prostupu tepla obvodové konstrukce vychází U + ∑ΔUtbk,j = 0,23 + 0,01 = 0,24 

W/(m2.K). 

 
Lineární tepelná vazba - svislý kout v obvodové konstrukci 

Obvodovou konstrukci tvoří výplňové zdivo z přesných tvárnic Ytong tloušťky 250 mm a 

vnější zateplovací kontaktní systém z minerální vlny tloušťky 100 mm. Nosnou konstrukcí 

tvoří železobetonový sloup o rozměrech 400 x 400 mm. Délka výseku je 2,0 m. 

 

Z grafického zadání byla vypočtena hodnota lineární tepelné propustnosti L2D = 0,915 W/K.  

Lineární činitel prostupu tepla Ψ = L2D - ∑Uj . bj = 0,915 – (2 . 0,24 . 2) = -0,045 W/(m.K), 

což splňuje normou stanovený požadavek, jelikož je hodnota nižší než požadovaná hodnota              

0,60 W/(m.K). 

 

Lineární tepelná vazba – obvodové zdivo/věnec 

Obvodovou konstrukci tvoří výplňové zdivo z přesných tvárnic Ytong tloušťky 250 mm a 

vnější zateplovací kontaktní systém z minerální vlny tloušťky 100 mm. Nosnou konstrukcí 

tvoří železobetonový strop. Délka výseku na výšku je 2,41 m a na šířku 1,345 m. 

 

Z grafického zadání byla vypočtena hodnota lineární tepelné propustnosti L2D = 0,593 W/K. 

Lineární činitel prostupu tepla Ψ = L2D - ∑Uj . bj = 0,593 – (0,24 . 2,41 + 0,39 . 1,354) =                     

= -0,513 W/(m.K), což splňuje normou stanovený požadavek, jelikož je hodnota nižší než 

požadovaná hodnota 0,60 W/(m.K). 

 

Lineární tepelná vazba – obvodové zdivo/střecha 

 Obvodovou konstrukci tvoří výplňové zdivo z přesných tvárnic Ytong tloušťky 250 mm 

a vnější zateplovací kontaktní systém z minerální vlny tloušťky 100 mm. Nosnou konstrukcí 
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tvoří železobetonová deska zateplená izolací tloušťky 180 mm. Délka výseku na výšku je 

2,4 m a na šířku 1,354 m. 

 

Z grafického zadání byla vypočtena hodnota lineární tepelné propustnosti L2D = 0,749 W/K. 

Lineární činitel prostupu tepla Ψ = L2D - ∑Uj . bj = 0,749 – (0,24 . 1,25 + 0,18 . 1,354) =                  

= 0,205 W/(m.K), což splňuje normou stanovený požadavek, jelikož je hodnota nižší než 

požadovaná hodnota 0,60 W/(m.K). 

 

Lineární tepelná vazba – obvodové zdivo/podlaha na terénu 

Obvodovou konstrukci tvoří výplňové zdivo z přesných tvárnic Ytong tloušťky 250 mm 

a vnější zateplovací kontaktní systém z minerální vlny tloušťky 100 mm. V místě soklu do 

výšky 300 mm je použita tepelná izolace Isover EPS Sokl tloušťky 100 mm. Podlahu tvoří 

železobetonová deska zateplená izolací tloušťky 150 mm. Délka výseku na výšku je 1,0 m, 

délka interiéru = ½ šířky budovy = 17/2 = 8,5 m a výsek vně budovy a pod terénem = 20 m. 

 

Z grafického zadání byla vypočtena hodnota lineární tepelné propustnosti L2D = 0,812 W/K a 

L2D,Z = 0,811 W/K. 

Lineární činitel prostupu tepla Ψ = L2D - Uj . bj - L2D,Z = 0,812 – 0,26 . 1,0 - 0,811 =                              

= -0,259 W/(m.K), což splňuje normou stanovený požadavek, jelikož je hodnota nižší než 

požadovaná hodnota 0,60 W/(m.K). 

 

Lineární tepelná vazba – obvodové zdivo/okno 

Obvodovou konstrukci tvoří výplňové zdivo z přesných tvárnic Ytong tloušťky 250 mm 

a vnější zateplovací kontaktní systém z minerální vlny tloušťky 100 mm. Okno je plastové 

s izolačním dvojsklem 4-16-4 mm. Délka výseku 2,115 m. 

 

Z grafického zadání byla vypočtena hodnota lineární tepelné propustnosti L2D = 1,484 W/K. 

Lineární činitel prostupu tepla Ψ = L2D - ∑Uj . bj - L2D,Z = 1,484 – (0,24 . 1,0 + 1,4 . 1,115) =             

= -0,317 W/(m.K), což splňuje normou stanovený požadavek, jelikož je hodnota nižší než 

požadovaná hodnota 0,10 W/(m.K). 

 

A.7 Teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukcí 

Výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu konstrukcí f,Rsi,m byl proveden programem 

Teplo 2009.  
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Podrobné výstupy výpočtu faktoru vnitřního povrchu konstrukcí jsou obsahem přílohy č. 6.  

 
10. Tab. Souhrnné výsledky výpočtu programu Teplo k jednotlivým konstrukcím 

Konstrukce f,Rsi,m Vyhodnocení 

Obvodová konstrukce/sokl 0,944/0950 POŽADAVEK SPLNĚN 
Podlaha na terénu do rozhraní 1 m – 

linoleum 
0,942 POŽADAVEK SPLNĚN 

Střecha 0,961 POŽADAVEK SPLNĚN 
 

Výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu konstrukcí f,Rsi,m v místě tepelné vazby byl 

proveden programem Area 2009.  

Podrobné výstupy výpočtu faktoru vnitřního povrchu konstrukcí jsou obsahem přílohy č. 7.  
 

11. Tab. Souhrnné výsledky výpočtu programu Area k jednotlivým konstrukcím 

Konstrukce f,Rsi,m Vyhodnocení 

Svislý kout 0,798 POŽADAVEK SPLNĚN 
Podlaha na terénu do rozhraní 1 m – 

linoleum 

0,908 
POŽADAVEK SPLNĚN 

Střecha 0,809 POŽADAVEK SPLNĚN 
Věnec 0,900 POŽADAVEK SPLNĚN 
Okno zeď/sklo 0,826/0,760 POŽADAVEK SPLNĚN 

 

A.8 Kondenzace vodní páry v konstrukcích 

Výpočet kondenzace vodní páry v konstrukcí Mc,a [kg/(m2.rok)]byl proveden programem 

Teplo 2009.  

Podrobné výstupy výpočtů kondenzace vodní páry v konstrukcích jsou obsahem přílohy č. 6.  

 

12. Tab. Souhrnné výsledky výpočtu programu Teplo k jednotlivým konstrukcím 

Konstrukce Mc,a < Mc,a,N 

Mc,a < Mev,a 
Vyhodnocení 

Obvodová konstrukce/sokl 
0,089/0,053 

11,645/0,983 POŽADAVEK SPLNĚN 

Střecha 
0,061 

0,120 POŽADAVEK SPLNĚN 
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A.9 Pokles dotykové teploty 

Výpočet poklesu dotykové teploty ΔΘ10 [oC] byl proveden programem Teplo 2009. Podrobné 

výstupy výpočtů poklesu dotykové teploty podlah jsou obsahem přílohy č. 6.  

 
13. Tab. Souhrnné výsledky výpočtu programu Teplo k jednotlivým konstrukcím 

Konstrukce ΔΘ10 [oC] Vyhodnocení 

Podlaha na terénu - linoleum 5,37 POŽADAVEK 
SPLNĚN 

Podlaha na terénu - dlažba 4,48 POŽADAVEK 
SPLNĚN 

Strop vnitřní rozdíl teplot do 5 oC - 

linoleum 
5,20 POŽADAVEK 

SPLNĚN 

Strop vnitřní rozdíl teplot do 5 oC - dlažba 4,32 POŽADAVEK 
SPLNĚN 

 

 

B Stabilita místností v letním období 

 
B.1 Všeobecně  

Posouzení splnění požadavku na maximální denní vzestup teploty ΔΘai,max [oC] v kritických 

místnostech, kancelářích orientovaných na východ, jih a západ, v letním období byl proveden 

programem Stabilita 2009. Podkladem pro výpočet tohoto ukazatele byla výkresová 

dokumentace, technická dokumentace a stavebně konstrukční řešení budovy.  

 

B.1 Okrajové podmínky  

Okrajové podmínky jsou společné pro posouzení všech místností 

Teplotní oblast v letním obdobní je B – sever SR a část Moravy. 

Venkovní teplota v zimním období Te je -15 oC, návrhová vnitřní teplota Ti je 20 oC. Přirážka 

ΔTai na rozdíl teplot mezi Ti a Tai je 0,6 oC. 

Měrné objemové teplo vzduchu c,v 1217 J/(m3.K). 

Násobnost výměny vzduchu v místnosti je 1,5/h. 

Součinitel prostupu tepla oken 1,4 W/(m2.K), celková propustnost slunečního záření oken 

vzhledem k typu skel a stínění horizontálními žaluziemi světlé barvy je 0,34. 
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B.2 Souhrn výsledků zvolených místností z programu stabilita 2009  

Z místností v budově byly k posouzení zvoleny kanceláře, jejíž orientace je na jihovýchodní, 

jižní a jihozápadní stranu. Zde se dá předpokládat v letním období vyšší vzestup denních 

teplot. Posudkem se ověří, zda stávající návrh místností bude splňovat normový požadavek 

na maximální hodnotu denního vzestupu teploty v letním období. 

 

Zvolené místnosti k posouzení: 

1.01 – stálá služba - objem vzduchu 97,9 m3 – plocha oken 5,4 m2 

1.05 – podatelna -  objem vzduchu 68,4 m3 – plocha oken 4,95 m2 

2.01 – kancelář -  objem vzduchu 103,49 m3 – plocha oken 5,4 m2 

2.05 – kancelář  -  objem vzduchu 147,84 m3 – plocha oken 6,55 m2 

3.03 – odpočinková místnost - objem vzduchu 147,84 m3 – plocha oken 6,55 m2 

 
Souhrn výsledku programu Stabilita 2009: 

1.01 stálá služba -  ΔTa,max=5,21 oC > ΔTa,max,N=5,0 oC   

POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 

1.05 podatelna - ΔTa,max=5,91 oC > ΔTa,max,N=5,0 oC  

POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 

2.01 kancelář - ΔTa,max=5,04 oC > ΔTa,max,N=5,0 oC  

POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 

2.05 kancelář - ΔTa,max=3,73 oC > ΔTa,max,N=5,0 oC  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

3.03 odpočinková místnost - ΔTa,max=3,74 oC > ΔTa,max,N=5,0 oC  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

Podrobné výstupy z programu Stabilita 2009 jsou uvedeny v příloze č. 8. 

 

Z výsledku vyplynulo, že současný návrh některých místností nezajistí teplotní stabilitu 

v letním období. Řešením mohou být venkovní žaluzie nebo volba skla výplní otvorů 

s reflexní vrstvou odrážející sluneční paprsky, čímž by došlo k zmírnění přehřívání místnosti. 

Obě varianty s sebou nesou finanční náklady. Další variantou je úprava rozměrů otvorových 

výplní a jejich rozmístění.  
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Před samotným návrhem úprav bylo provedeno posouzení denního osvětlení a rovnoměrnosti 

osvětlení jednotlivých místností programem Wdls 4.1, aby byla zjištěna potřeba rozmístění 

otvorových výplní vzhledem ke splnění normových požadavků denního osvětlení místností a 

rovnoměrnosti denního osvětlení a určení rozměrů otvorových výplní. 

 

 

C Denní osvětlení budov 

 
C.1  Všeobecně  

Podkladem pro výpočet denního osvětlení byla použita dokumentace: 

- celková situace stavby 

- půdorysy objektu 1-3NP 

Zároveň byly zohledněny funkční prostory jednotlivých místností, dle budoucího 

dispozičního řešení jednotlivých místností, v návaznosti na požadavek investora a výsledky 

z programu Stabilita 2009 

 

C.2 Osvětlovací systém 

Denní osvětlení jednotlivých posuzovaných místností bude zajišťováno svislými plastovými 

okny prosklenými čirým dvojsklem 4-16-4 mm.   

 

C.3 Zrakové činností dle ČSN 730580-1 

V posuzovaných místnostech, které budou sloužit jako kanceláře, byla zvolena třída zrakové 

činnosti IV – středně přesná (Dmin = 1,5 %), rovnoměrnost denního osvětlení minimálně 0,2 

a v odpočinkové místnosti třída zrakové činnosti V – hrubší (Dmin = 1,0 %), rovnoměrnost 

denního osvětlení minimálně 0,15. 

 

C.4 Výpočet denního osvětlení - vstupní údaje 

Činitel prostupu světla otvorových výplní při užití oken s čirým tabulovým sklem – 0,92. 

Činitele znečištění pro osvětlovací otvory svislé je pro vnitřní stranu použita hodnota - 0,95, 

pro vnější stranu je použita hodnota – 0,90.  

Čištění konstrukcí se předpokládá 2x ročně. 

Odraznost ploch hlavních povrchů vnitřních prostorů 

 - stěny s činitelem odrazu světla – 0,5 
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 - strop s činitelem odrazu světla – 0,7 

 - podlaha s činitelem odrazu světla – 0,3 

Kontrolní body byly zvoleny dle rozteče – 1 m od vnitřních povrchů stěn. 

Srovnávací rovina byla umístěna ve výšce 0,85 m. 

U posuzovaných místností se předpokládá užívání v průběhu celé pracovní doby, tedy 8 nebo 

12 hodinové pracovní doby. Jde tedy, dle normy, o obytné místnosti.  

 

C.5 Výpočet denního osvětlení a rovnoměrnosti denního osvětlení stávajícího stavu 

Nejprve tedy byl posouzen stávající stav, aby bylo ověřeno splnění požadavku na denní 

osvětlení a rovnoměrnost denního osvětlení obytných místností, který nám nastíní potřebu 

úpravy a rozmístění oken vzhledem k orientaci a velikosti k jednotlivým světovým stranám. 

Stávající stav otvorových výplní, dle výkresové dokumentace, je uveden v následující tabulce. 

 

14. Tab. Původní návrh výplní otvorů v místnostech 

Místnost Okna 

1.01 
1800 x 1500 (1140) – východ 

1800 x 1500 (1140) - jihovýchod 

1.05 
1800 x 1500 (1140) – jihovýchod 

1500 x 1500 (1140) - jih 

2.01 
1800 x 1500 (1140) – východ 

1800 x 1500 (1140) - jihovýchod 

2.05 

800 x 1000 (1640) - jihovýchod 

1800 x 1500 (1140) – jihovýchod 

1500 x 1500 (1140) – jih 

800 x 1000 (1640)- jih 

3.03 

800 x 1000 (1640) - jihovýchod 

1800 x 1500 (1140) – jihovýchod 

1500 x 1500 (1140) – jih 

800 x 1000 (1640)- jih 
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Z výsledků výpočtu programu Wdls 4.1 vyplynulo, že v některých místnostech nebyly 

požadované hodnoty splněny. Podrobné výsledky jsou uvedeny v příloze č. 9. 

 
15. Tab. Výpočet hodnot za stávajícího stavu otvorových výplní 

Místnost 
Činitel denního 

osvětlení 

Vyhodnocení 

splnění 

normového 

požadavku 

Rovnoměrnost 

denního 

osvětlení 

Vyhodnocení 

splnění 

normového 

požadavku 

1.01 1,7 % SPLNĚNO 0,129 NESPLNĚNO 

1.05 3,2 % SPLNĚNO 0,367 SPLNĚNO 

2.01 1,2 % NESPLNĚNO 0,134 NESPLNĚNO 

2.05 1,4 % NESPLNĚNO 0,167 NESPLNĚNO 

3.03 1,4 % NESPLNĚNO 0,167 NESPLNĚNO 

 

C.6 Návrh úprav otvorových výplní  

V návaznosti na předešlé výsledky byly navrženy úpravy rozměrů otvorových výplní a jejich 

rozmístění v konstrukcích. Podrobné zakreslení je uvedeno ve výkresové dokumentaci 

půdorysu 1NP, 2 NP, 3NP a pohledů na budovu, které jsou přiloženy k této práci. 

 
16. Tab. Návrh úprav otvorových výplní 

Místnost 
Okna rozměr (výška 

parapetu) 

1.01 2 x 1500x1500 (1140) 

1.05 
1500x1500 (1140) 

800x1500 (1140) 

2.01 
1500x1500 (1140) 

2 x 800x1500 (1140) 

2.05 
1500x1500 (1140) 

3 x 800x1500 (1140) 

3.03 
1500x1500 (1140) 

3 x 800x1500 (1140) 
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C.7 Výpočet denního osvětlení a rovnoměrnosti denního osvětlení upraveného stavu 

Podrobný výpočet, včetně grafického zobrazení výsledku je součástí práce – příloha č. 10. 

 
17. Tab. Výpočet hodnot upraveného stavu otvorových výplní 

Místnost 
Činitel denního 

osvětlení 

Vyhodnocení 

splnění 

normového 

požadavku 

Rovnoměrnost 

denního 

osvětlení 

Vyhodnocení 

splnění 

normového 

požadavku 

1.01 2,0 % SPLNĚNO 0,273 SPLNĚNO 

1.05 1,9 % SPLNĚNO 0,272 SPLNĚNO 

2.01 1,7 % SPLNĚNO 0,245 SPLNĚNO 

2.05 1,5 % SPLNĚNO 0,224 SPLNĚNO 

3.03 1,3 % SPLNĚNO 0,188 SPLNĚNO 

 

C.8 Zábrany proti oslnění 

Okna všech místností budou opatřena klasickými vnitřními horizontálními žaluziemi se 

světlým povrchem. 

 

 

D  Stabilita místností v letním období - posouzení upraveného stavu 

programem Stabilita 2009 

 

Na základě úpravy rozměrů a počtu otvorových výplní bylo znovu provedeno posouzení 

požadavku na nejvyšší denní vzestup teploty v místnosti v letním období.  

 

D.1 SOUHRN VÝSLEDKŮ ZVOLENÝCH MÍSTNOSTÍ Z PROGRAMU 

STABILITA 2009 

1.01 stálá služba -  ΔTa,max = 4,34 oC > ΔTa,max,N = 5,0 oC  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

1.05 podatelna -  ΔTa,max = 4,08 oC > ΔTa,max,N = 5,0 oC  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

2.01 kancelář - ΔTa,max = 4,28 oC > ΔTa,max,N = 5,0 oC  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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2.05 kancelář -ΔTa,max = 3,27 oC > ΔTa,max,N = 5,0 oC  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

3.03 odpočinková místnost -  ΔTa,max =  3,29 oC > ΔTa,max,N = 5,0 oC  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

Podrobné výsledky výpočtu jsou součásti práce a jsou uvedené v příloze č. 11. 

 

 

E  Průměrný součinitel prostupu tepla objektu 

 
E.1 VŠEOBECNĚ 

Stavebně energetické vlastnosti budovy se hodnotí průměrným součinitelem prostupu tepla 

budovy Uem [W/(m2.K)] na systémové hranici budovy. Jde zároveň o základní hodnotu 

užívanou pro komplexní hodnocení energetické náročnosti budovy, která zohledňuje stavební 

řešení budovy z hlediska ustáleného stavu. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy jsem 

počítala prostřednictvím programu Ztráty 2009. K hodnocení byly použity výkresové 

podklady, technická dokumentace a stavebně konstrukční řešení budovy. 

 

E.2 Okrajové podmínky 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota v zimním období Te, dle oblasti, je -15 oC. 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu oblasti Tem je 8,3 oC. 

Korekční činitel zohledňující typické roční kolísání venkovní teploty f,g1 je 1,45. 

 

E.3 Geometrie budovy 

Plocha podlahy A je 336,6 m2.  

Exponovaný obvod podlahy P je 73,6 m. 

Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V je 3904,56 m3. 

Objem vzduchu (80 % obestavěného prostoru) je roven 3123,65 m3. 

 

E.4 Další údaje k objektu 

Návrhová (výpočtová) vnitřní teplota je rovna 20 oC. 

Akumulace konstrukcí je stanovena jako střední. 

Vytápění bude převažující přirozená konvekce teplého vzduchu. 
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E.5  Zadání pro ztráty tepla objektu  

-  větráním – větrání v budově bude přirozené s minimální hygienickou intenzitou výměny 

vzduchu do exteriéru 0,8 1/h. Intenzita vzduchu do exteriéru při tlakovém rozdílu 50 Pa bude 

1,0/h. Objekt je vzhledem ke krajině středně chráněn a jeho výška je nad 10 a do 20 m. Z toho 

plynou součinitele větrné expozice budovy 0,03 a vlivu výšky nad terénem 1,2. 

-  prostupem do exteriéru  – plošné konstrukce objektu: 

obvodové konstrukce 848,22 m2, součinitel prostupu tepla U=0,24 W/(m2.K) 

otvorové výplně 122,2 m2, součinitel prostupu tepla U=1,4 W/(m2.K),  

střecha 336,6 m2, součinitel prostupu tepla U=0,18 W/(m2.K) 

 

  – tepelné vazby: 

svislý kout délka 45,84 m, Ψ=-0,045 W/(m.K) 

věnec délka 147,2 m, Ψ=-0,513 W/(m.K) 

střecha délka 73,6 m, Ψ=0,205 W/(m.K) 

podlaha na terénu délka 73,6 m, Ψ=-0,259 W/(m.K) 

otvorové výplně délka 343,6 m, Ψ=-0,317 W/(m.K) 

dveře práh délka 2 m, Ψ=0,12 W/(m.K) 

 

- prostupem do zeminy – délka 336,6 m2, součinitel prostupu tepla U=podlahy 0,26 

W/(m2.K), korekční činitel zohledňující vzdálenost spodní vody 1,0. 

 

E.6 Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla U,em, vyhodnocení 

Z výpočtu pro nebytovou budovu prosklenou do 50 % plochy vyplynulo, že budova splňuje 

požadavek průměrného součinitele prostupu tepla, jelikož hodnota U,em pro objekt je 

0,30 W/(m2.K). Požadavek maximálního průměrného součinitele prostupu tepla U,em,N je 

0,68 W/(m2.K). 

 

U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Splnění požadavků na součinitel prostupu tepla pro dílčí obalové konstrukce vyžaduje 

současně, aby hodnota U,em nepřekročila limit odvozený z požadavků pro dílčí konstrukce 

U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,48 W/m2K 

 

U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 
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E.7 Celkové tepelné ztráty objektu 

Tepelné ztráty objektu prostupem do exteriéru a zeminy jsou 10,121 kW, 22,8 % a tepelné 

ztráty větráním jsou 34,198 kW, 77,2 %. Celkové tepelné ztráty objektu jsou 44,319 kW. 

 

E.8 Klasifikační třída objektu 

Z výsledku vyplývá, že budova je, dle klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy, 

zařazena do třídy B – úsporná. 

 

Podrobné výsledky výpočtu jsou uvedeny v příloze č. 12. 

 

 

F Průkaz energetické náročnosti budovy 

 
F.1  Všeobecně 

Výpočet a vystavení průkazu energetické náročnosti budovy byl proveden programem 

Energie 2009. Podkladem pro výpočet energetické náročnosti budovy byla použita 

dokumentace: 

- celková situace stavby 

- půdorysy, řezy 

- výstupy předešlých výpočtů 

Výpočet byl proveden měsíční pro komplexní hodnocení energetické náročnosti budovy. 

 

F.2 Základní popis zóny 

Návrhová vnitřní teplota (během otopného období) je 20 oC. 

Celkový obestavěný objem zóny stanovený z vnějších rozměrů je 3904,56 m3. Objem 

vzduchu v zóně tvoří z celkového objemu zóny 80 %. 

Vnitřní tepelná kapacita zóny, vzhledem k použití středně těžké stavební konstrukci, je 

165 kJ/K/m2. 

 

F.3 Vnitřní zisky a podlahová plocha 

Celková podlahová plocha zóny je 1009,8 m2. 
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Přesto, že se jedná o administrativní budovu, režim v ní je odlišný. Osoby jsou v budově 

přítomny 100 % času, jelikož se v budově nachází stálá služba a pracovní režim je 

dvousměnný.  Průměrná měrná produkce tepla osobami v zóně je 5,3 W/m2. 

Z vnitřních zisků od spotřebičů je započteno 20 % času zapnutí spotřebičů. Průměrná měrná 

produkce tepla ze spotřebičů je 15 W/m2. 

K výpočtu vnitřních zisků z osvětlení byl použit doplňující výpočet programu Energie, 

z něhož byla vypočtena hodnota celkového instalovaného příkonu osvětlení lineárních 

zářivek, ručně ovládaných 5,049 kW. 

 

F.4 Větrání zóny a úprava vlhkosti 

Hodnota intenzity výměny vzduchu byla vypočtena z hodnot odpovídajících pro jednotlivé 

typy místností. Výsledná hodnota intenzity výměny vzduchu byla vypočtena 0,8 1/h. 

 

F.5 Zdroje tepla 

Účinnost sdílení tepla mezi distribučními prvky otopné soustavy a zónou se obvykle uvažuje 

hodnota 98 %, stejně jako účinnost distribuce tepla. Pomocné energie se uvažuje elektrický 

příkon čerpadel 30 W a příkon regulace 10 W. Účinnost výroby energie zdroje, která je 

z dálkového rozvodu tepla je stanovena na 90 % a účinnost regulace zdroje 97 %. 

 

F.6 Příprava teplé vody 

Směrné číslo roční potřeby vody v administrativní budově s přípravou teplé vody je 16 m3. 

Z čehož plyne specifická potřeba vody 0,044 m3/na zaměstnance. Celková potřeba teplé vody 

za rok pak je 481,8 m3. Účinnost distribuce teplé vody uvažujeme v hodnotě 80 %. Průměrná 

teplota studené vody je 10 oC a teplé vody, dle běžného průměru 50 oC. Pomocné energie pro 

rozvod vody uvažujeme pro pohon čerpadel. Elektrický příkon čerpadel 30 W, podíl provozní 

doby 50 % a příkon regulace 10 W. Účinnost zdroje přípravy teplé vody je zvolena 90 %. 

 

F.7 Popis konstrukcí   

–  okna – plastová s izolačním dvojsklem 4-16-4 mm, součinitel prostupu tepla U=1,4 

W/(m2.K), rozměr 800 x 1500 mm 16 kusů, 1500 x 1500 mm 44 kusů, a dveře plastové, 

součinitel prostupu tepla U=1,4 W/(m2.K), rozměr 2000 x 2000 mm 1 kus. Jejich orientace 

byla zadána dle výkresové dokumentace. Korekční činitel zasklení byl zvolen 0,7 a 

s ostatními činitelé byly zvoleny hodnotou 1,0. Činitel teplotní redukce 1,15. Lineární tepelné 

vazby: 
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otvorové výplně délka 343,6 m, Ψ=-0,317 W/(m.K) 

dveře práh délka 2 m, Ψ=0,12 W/(m.K) 

 

–  stěny a střecha – stěny bez otvorových výplní mají plochu 730 m2 součinitel prostupu 

tepla U=0,24 W/(m2.K), střecha má plochu 336,6 m2, součinitel prostupu tepla U=0,16 

W/(m2.K), činitel teplotní redukce b je 1,0. Lineární tepelné vazby: 

svislý kout, délka 45,84 m, Ψ=-0,045 W/(m.K) 

věnec, délka 147,2 m, Ψ=-0,513 W/(m.K) 

střecha, délka 73,6 m, Ψ=0,205 W/(m.K) 

podlaha na terénu, délka 73,6 m, Ψ=-0,259 W/(m.K) 

 

F.8 Podlaha a suterén 

Podlaha je na zemině. Součinitel tepelné vodivosti zeminy pro hlíny a jíly, které se pod 

objektem nachází je 1,5 W/(m.K), činitel vlivu spodní vody Gw je 1,0, jelikož vliv spodní 

vody, vzhledem k její hladině je zanedbatelný.  Plocha podlahy je 336,6 m2, exponovaný 

obvod podlahy je 73,6 m. Tloušťka obvodové stěny je 0,35 m. Tepelný odpor podlahy je 

3,8 (m2.K)/W. Okrajová izolace podlahy je svislá, její tloušťka je 80 mm, součinitel tepelné 

vodivosti je 0,034 W/(m.K) a je až do hloubky 0,43 m pod úrovní terénu. 

 

F.9 Výpočet energetické náročnosti budovy, vyhodnocení 

Z výsledku výpočtu vyplynulo, že budova má celkovou roční dodanou energii 492,23 Gj na 

celkovou podlahovou plochu budovy 1009,8 m2. Pro administrativní budovu prosklenou do 

50 % plochy je požadavek na měrnou spotřebu energie EP,A roven 135 kWh/m2.rok, což je 

hodnota nižší než požadovaná maximální měrná spotřeba energie EP,A,req 179 kWh/m2.rok. 

 

EP,A < EP,A,req ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

F.10 Třída energetické náročnosti budovy 

Výstupem programu Energie 2009 je vedle podrobných hodnot energetické náročnosti 

zatřízení budovy, dle třídy energetické náročnosti. Budova ostatní složky integrovaného 

záchranného systému, která má být vybudována v Ostravě-Přívoze bude svým provozem 

odpovídat třídě energetické náročnosti budovy:  C (vyhovující). 

 

Podrobný výpočet energetické náročnosti budovy je uveden v příloze č. 13. 



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy 
 

(1) Protokol 

a) identifikační údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): 
Služebna ostatní složky IZS 
Slovenská 
701 00  Ostrava-Přívoz 

Účel budovy: služebna ostatní složky IZS 
Kód obce: Ostrava 554 821 
Kód katastrálního území: Přívoz 713767 
Parcelní číslo: 1179 

Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník: 

Statutární město Ostrava 
      

Adresa: 
Prokešovo nám. 8 
729 30  Ostrava 
      

IČ: 00845451 
Tel./e-mail: ostrava@ostrava.cz 

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: Městská policie Ostrava 
      

Adresa: 
Hlubinská 6 
702 00  Ostrava 
      

IČ: 00845451 
Tel./e- mail: info@mpostrava.cz 

Nová budova  Změna stávající budovy  
Umístění na veřejném místě podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb.  

b) typ budovy 

Rodinný dům  Bytový dům  Hotel a restaurace  

Administrativní budova  Nemocnice  Budova pro vzdělávání  

Sportovní zařízení  Budova pro velkoobchod a maloobchod  
Jiný druh budovy - připojte jaký:        

mailto:ostrava@ostrava.cz
mailto:info@mpostrava.cz


c) užití energie v budově 

1. stručný popis energetického a technického zařízení budovy 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je horkovodní předávací tlakově závislý 
výměník s dvoustupňovým ohřevem teplé vody, osazený v nosném rámu, umístěný v 
technické místnosti v 1NP. Jde o deskový výměník s oběhovými čerpadly pro cirkulaci teplé 
vody a rozvod ústředního vytápění, regulačními, uzavíracími ventily, teploměry, tlakoměry a 
pojistnými prvky. Vstupní primární okruhy jsou opatřeny vodoměry pro měření spotřeby tepla. 
Vytápění je navrženo s teplotním spádem 80/60 oC. Přenos tepla budou zajišťovat panelová 
otopná tělesa Korado Radik s termoregulačními armaturami. Rozvody jsou provedeny s 
ocelového potrubí dvoutrubkovým větveným systémem.  
Pro větrání hygienických místností bude zajištěno podtlakovými ventilátory, manuálně 
spouštěnými. Vývod bude proveden nad střechu do výše 0,5 m.  
Větrání kuchyněk bude zajišťováno digestořemi s uhlíkovými filtry s vývodem do místnosti. 
Ovládání je manuální. 
Pro vysušení vzduchu v sušárně je navrženo kondenzační odvlhčování vnitřního vzduchu s 
mobilním zařízením manuálně ovládaným 
      
      
      
      

2. druhy energie užívané v budově 

  Elektrická energie   Tepelná energie   Zemní plyn 
  Hnědé uhlí   Černé uhlí   Koks 
  TTO   LTO   Nafta 
  Jiné plyny   Druhotná energie   Biomasa 
  Ostatní obnovitelné zdroje – připojte jaké:       
  Jiná paliva – připojte jaká:       

3. hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP 

  Vytápění (EPH)   Příprava teplé vody (EPDHW) 
  Chlazení (EPC)   Osvětlení (EPLight) 
  Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPAux;Fans) 

d) technické údaje budovy 

1. stručný popis budovy 

Vrchni stavba 
Budova je navržena jako trojpodlažní, trojtraktová, železobetonová, monolitická konstrukce. 
Obvodový plášť je navržen jako certifikovaný kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací 
z minerálních vláken umístěnou na výplňové zdivo.Střecha je jednoplášťová plochá. Otvorové 
výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem. 
      
      
      
      



2. geometrické charakteristiky budovy 

Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy [m3] 3 904,6 

Celková plocha obálky A – součet vnějších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohraničujících objem budovy [m2] 1 521,4 

Celková podlahová plocha budovy Ac [m2] 1 009,8 
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,39 

3. klimatické údaje a vnitřní návrhová teplota 

Klimatické místo Ostrava 
Venkovní návrhová teplota v otopném období θe [°C] -15 

Převažující vnitřní návrhová teplota v otopném období θi [°C] 20 

4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha  
 
 

A [m2] 

Součinitel 
prostupu tepla  

 
U [W/(m2K)] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
HT [W/K] 

Obvodová stěna 726,0 0,24 174,2 
Střecha 336,6 0,18 60,6 
Podlaha 336,6 0,25 47,6 
Otvorová výplň 122,2 1,40 196,7 
                        
                        
                        
                        
                        
Tepelné vazby mezi konstrukcemi                   
Celkem 1 521,4 --- 479,2 

5. tepelně technické vlastnosti budovy 

Požadavek podle § 6a Zákona  Veličina a jednotka Hodnocení 

1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve 
všech místech nejméně takový tepelný 
odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota 
nezpůsobí kondenzaci vodní páry. 

teplotní faktor vnitřního 
povrchu 
fRsi,N [-] 

Vyhovující 

2. Stavební konstrukce a jejich styky mají 
nejvýše požadovaný součinitel prostupu 
tepla a činitel prostupu tepla. 

souč. prostupu tepla 
UN [W/(m2K)], 

činitel prostupu tepla 
ψN [W/(m.K)] a χN [W/K] 

Vyhovující   

3. U stavebních konstrukcí nedochází k 
vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen 
v množství, které neohrožuje jejich funkční 
způsobilost po dobu předpokládané 

roční množství 
kondenzátu a možnost 

odpaření 
Mc,N [kg/(m2.a)] a Mc<Mev 

Vyhovující 



životnosti. 
4. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají 
nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, 
ostatní konstrukce a spáry obvodového 
pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, 
s požadovaně nízkou celkovou 
průvzdušností obvodového pláště. 

součinitel spárové 
průvzdušnosti 

iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67)], 
celková průvzdušnost 

obálky budovy 
n50 [h-1] 

Vyhovující 

5. Podlahové konstrukce mají požadovaný 
pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich 
jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. 

pokles dotykové teploty 
∆θ10,N [°C] 

Vyhovující 

6. Místnosti (budova) mají požadovanou 
tepelnou stabilitu v zimním i letním období, 
snižující riziko jejich přílišného chladnutí a 
přehřívání. 

pokles výsledné teploty  
∆θ v,N(t) [°C], 

nejvyšší vzestup teploty 
nebo teplota vzduchu 
∆θai,max,N / θai,max,N [°C] 

Vyhovující 

7. Budova má požadovaný nízký průměrný 
součinitel prostupu tepla obvodového pláště 
Uem. 

průměrný součinitel 
prostupu tepla obálky 

Uem,N [W/(m2K)] 

0,30 
Vyhovuje 

požadfované úrovni 
Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 převzaty z projektové dokumentace. 

6. vytápění 

Otopný systém budovy  
Typ zdroje (zdrojů) energie Tlakově závislá výměníková stanice s 

dvoustupňovým ohřevem TUV 
Použité palivo Horká voda 
Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotlů) [kW] 400 
Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
energie [%] 95   

Výpočet 
  

Měření 
  

Odhad 
Roční doba využití zdroje (zdrojů) energie 
[hod./rok]         

Výpočet 
  

Měření 
  

Odhad 
Regulace zdroje (zdrojů) energie ekvitermní, automatická 

Údržba zdroje (zdrojů) energie  
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 
Převažující typ otopné soustavy  teplovodní 
Převažující regulace otopné soustavy automatická za pomocí termoregulačních ventilů 
Rozdělení otopných větví podle orientace 
budovy    Ano   Ne 

Stav tepelné izolace rozvodů otopné 
soustavy Dobrý 

7. dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění 

Vytápění Bilanční 
Dodaná energie na vytápění Qfuel,H [GJ/rok] 243,63 
Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H [GJ/rok] 0,88 
Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 244,52 



Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPH,A [kWh/(m2.rok)] 67 

8. větrání a klimatizace 

Mechanické větrání 

Typ větracího systému (systémů)       
Tepelný výkon [kW]       
Jmenovitý elektrický příkon systému (systémů) 
větrání [kW]       

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/hod]       
Převažující regulace větrání       

Údržba větracího systému (systémů) 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 
Zvlhčování vzduchu 
Typ zvlhčovací jednotky (jednotek)       
Jmenovitý příkon systému (systémů) zvlhčování 
[kW]       

Použité médium pro zvlhčování   Pára   Voda 
Regulace klimatizační jednotky       

Údržba klimatizace 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 
Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů        
Chlazení 
Druh systému (systémů) chlazení       
Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje (zdrojů) 
chladu [kW]       

Jmenovitý chladící výkon [kW]       
Převažující regulace zdroje (zdrojů) chladu       
Převažující regulace chlazeného prostoru       

Údržba zdroje (zdrojů) chladu 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 
Stav tepelné izolace rozvodů chladu       

9. dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) 

Mechanické větrání a úprava vnitřní vlhkosti Bilanční 

Spotřeba pomocné energie na mech. větrání QAux;Fans [GJ/rok]       
Dodaná energie na zvlhčování Qfuel,Hum [GJ/rok]       
Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) 
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok]       

Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)]       



10. dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení 

Chlazení Bilanční 
Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok]       
Spotřeba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok]       
Energetická náročnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok]       
Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m2.rok)]       

11. příprava teplé vody (TV) 

Příprava teplé vody 
Druh přípravy TV Průtokový tlakově závislou výměníkovou stanicí 

Systém přípravy TV v budově  
Centrální 

 
Lokální 

 
Kombinovaný 

Použitá energie Horká voda 
Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] 225 
Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
přípravy [%] 98 

 
Výpočet 

 
Měření 

 
Odhad 

Objem zásobníku TV [litry]       

Údržba zdroje přípravy TV 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 
Stav tepelné izolace rozvodů TV Dobrý 

12. dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody 

Příprava teplé vody Bilanční 

Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 106,00 
Spotřeba pomocné energie na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 0,79 
Energetická náročnost přípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 106,78 
Měrná spotřeba energie na přípravu teplé vody vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/(m2.rok)] 29 

13. osvětlení 

Osvětlení 
Typ osvětlovací soustavy Zářivkový 
Celkový elektrický příkon osvětlení budovy 5,049 kW 
Způsob ovládání osvětlovací soustavy ruční 



14. dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení 

Osvětlení Bilanční 
Dodaná energie na osvětlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] 140,93 
Energetická náročnost osvětlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok] 140,93 
Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)] 39 

15. ukazatel celkové energetické náročnosti budovy 

Energetická náročnost budovy Bilanční 

Výroba energie v budově nezapočtená v dílčích 
energetických náročnostech (např. z kogenerace 
a fotovoltaických článků) QE [GJ/rok] 

      

Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 492,23 
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou 
plochu EPA [kWh/(m2.rok)] 135 

Měrná spotřeba energie referenční budovy Rrq,A 
[kWh/(m2.rok)], tj. energetická náročnost 
referenční budovy Rrq vztažená na celkovou 
podlahovou plochu A 

179 

Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou 
náročnost budovy budova splňuje požadavky        

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy C - vyhovující 
 

e) energetická bilance budovy pro standardní užívání 

1. dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním 
hodnocením 

Energonositel 
Vypočtené množství 

dodané energie  
Energie skutečně 
dodaná do budovy 

Jednotková 
cena 

GJ/rok GJ/rok Kč/GJ 

Elektrická energie 140,93             
Teplo 351,30             
                        
                        
                        
                        
Celkem 492,23 0,00       



2. energie vyrobená v budově 

Druh zdroje energie 
Vypočtené množství vyrobené energie  

GJ/rok 

Toponá voda 244,51 
Teplá voda 106,78 
            
            
            
Celkem 351,29 

 

f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace 
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2 

  Místní obnovitelný zdroj energie   Kogenerace 
  Dálkové vytápění nebo chlazení   Blokové vytápění nebo chlazení 
  Tepelné čerpadlo   Jiné:       

1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky 
dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie 

(Výpočet, ekonomická analýza) 
      
      
      

g) doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy 

1. doporučená opatření 

 Popis opatření 
Úspora 
energie 

(GJ) 

Investiční 
náklady 
(tis. Kč) 

Prostá doba 
návratnosti 

                        
                        
                        
                        
Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů                   



2. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření 

Budova po opatřeních Bilanční 
Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok)       
Třída energetické náročnosti                        
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu 
(kWh/m2)       

h) další údaje 

1. doplňující údaje k hodnocené budově 

      
      
      

2. seznam podkladů použitých k hodnocení budovy 

Stavební výkresová dokumentace 
Technická zpráva pro realizaci stavby 
Projektová dokumentace tepelnětechnických vlastností 

 

(2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele 

Platnost průkazu do 10/2021 
Průkaz vypracoval Bc. Dana Klišová 
 Osvědčení č.       Dne: 20.11.2010 

 
 
 



 
 
 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOVY 

Služebna ostatní složky IZS 
Slovenská, Ostrava-Přívoz 

Hodnocení budovy 

stávající 
stav 

po realizaci 
doporučení Celková podlahová plocha: 1 009,8 m2 
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Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok 135       

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 492,23       

Podíl dodané energie připadající na: 

Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení 

50,0 %                 22,0 % 29,0 % 

Doba platnosti průkazu do 10/2021 

Průkaz vypracoval 
Bc. Dana Klišová 
Osvědčení č.       
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C 

D 
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ČÁST III 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA VODOVOD 

 
A. Identifikační údaje stavby 
Stavba: Služebna ostatní složky integrovaného záchranného systému 

MSK 

Místo stavby: Moravská Ostrava a Přívoz 

Investor: Statutární město Ostrava 

 

B. Všeobecně 
Budova bude zásobována z místního vodovodního řadu, vedeného přes pozemek investora.  

Vodovodní přípojka bude provedena z PE. Přivedena je do prostor 1NP, technické místnosti, 

kde bude nad podlahou vyvedena vodoměrná soustava s vodoměrem. 

Hlavní uzávěr bude umístěn na veřejném prostranství, z boku objektu, který bude proveden 

šoupátkem se zákopovou soupravou. 

 

C. Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka začíná navrtávací soustavou a končí vodoměrem. Bude uložena pod zemí 

v nezámrzné hloubce. Spád vodovodní přípojky bude od budovy k veřejnému řadu 3 %. 

Potrubí vodovodní přípojky bude z potrubí materiálu PE 63x8,6.  

 

D. Vodoměrná soustava 
Vodoměrná soustava bude vyvedena v  technické místnosti 1NP, ve výšce 200 mm nad 

podlahou. 

 

Vodoměrnou soustavu bude tvořit: 

1. přímý uzávěr 

2. filtr 

3. redukce 
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4. vodoměr DN 40 vícevtokový, mokroběžný QN = 10 m3/h 

5. redukce 

6. přímý uzávěr s vypouštěním 

7. zpětný ventil 

 

E. Potrubí 
K rozvodu vody bude použito potrubí z polypropylenu Ekoplastik PPR. K rozvodu studené 

vody bude užito potrubí Ekoplastik PPR S 5 (PN 10). Rozvod teplé vody bude provedeno 

z potrubí Ekoplastik PPR S 2,5 (PN 20), které je určeno pro rozvod vody do maximální 

teploty 60 oC. Rovněž tvarovky budou použity dle příslušné tlakové třídy. 

Spoje jednotlivých částí budou provedeny svařováním pomocí elektrotvarovky. Při svařování 

musí být dodrženy všechny pracovní postupy a užity odpovídající přístroje dle montážního 

návodu.  

Cirkulační potrubí bude provedeno z polypropylenu Ekoplastik PPR S 2,5 (PN 20). 

Potrubí vodovodní přípojky bude provedeno z polyetylenu Ekoplastik PE. Toto potrubí bude 

spojováno svařováním. 

 

F. Vedení potrubí   
Rozvod vody k jednotlivým stoupacím potrubím je veden v podlaze v instalačním volném 

kanále souběžně teplá voda, studená a cirkulační voda. Jednotlivá stoupací potrubí jsou 

vedena za instalační předstěnou. K zařizovacím předmětům bude potrubí vedeno se spádem 

minimálně 0,5 % k nejnižším místům, kde bude umožněno jeho vypouštění samostatným 

vypouštěním. 

Na každé větvi v jednotlivých podlažích bude potrubí opatřeno kulovými kohouty, které 

budou před namontováním vyzkoušeny na správnou funkčnost. 

Potrubí v zemi je uloženo na podsyp z písku tloušťky 100 mm. Obsypáno je rovněž pískem a 

to až do výšky 300 mm nad potrubí.  

 

G. Montáž potrubí 
Při vedení potrubí je nutné zajistit mechanickou ochranu potrubí a zohlednit nutnost potrubí 

podepřít a kompenzovat dilatace. Po celou dobu montáže, přepravy a skladování se musí 

potrubí chránit před nárazy a jiným mechanickým poškozením. Ohýbání potrubí lze provádět 

bez nahřívání, při minimální teplotě +15 oC. Potrubí průměru 16-32 mm má minimální 



 
 
 

59 
 

poloměr ohybu 8x průměr DN. Ohyb prováděný ohříváním plamenem nebo teplým vzduchem 

je nepřípustný. Křížení potrubí bude provedeno speciálními prvky určenými k tomuto účelu.  

Délková roztažnost a smršťování bude zajištěno provedením kompenzátorů a odklonem ve 

směru trasy pomocí kluzných bodů podpírající potrubí. Výpočet kompenzátorů a hodnoty 

délkové roztažnosti jednotlivých úseků je součásti výpočtu tlakových ztrát a dimenze potrubí 

rozvodu vody. Maximální vzdálenost podpor potrubí závisí na průměru potrubí při stanovené 

teplotě vody. Tyto hodnoty, které jsou uvedeny v montážním návodu potrubí, musí být 

dodrženy.  K uchycení budou užity objímky. U vedení stoupacího potrubí musí být dodrženy 

hodnoty rozmístění pevných a kluzných bodů. 

Těsnění šroubovaných spojů se provádí výhradně teflonovou páskou, teflonovou nití nebo 

speciálním těsnícím tmelem. 

 

Spojování se provádí polyfúzí, pomocí elektrotvarovek. Dělení trubek lze provádět řezáním 

nebo stříháním příslušnými nástroji. 

 

H. Izolace potrubí 
Z důvodu zajištění hygienických parametrů studené a teplé vody budou potrubí, tvarovky a 

armatury řádně izolovány. Izolační pouzdra budou provedena z nelaminované tepelně izolační 

trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou značky Mirelon. Součinitel 

prostupu tepla izolace je 0,038 W/(m2.K). Tloušťka izolace studené vody je 13 mm a u teplé 

vody 15 mm. Tloušťka izolace je ovlivněna místem vedení a jeho souběhu (vedení teplé, 

cirkulační a studené vody vedle sebe). 

Prostupy potrubí přes stavební konstrukce budou řešeny chráničkou, která bude utěsněna 

tmelem. 

Termoizolační trubice se instalují na studené potrubí. Jelikož má tento materiál zápornou 

rozměrovou stálost, je nutno tuto funkci eliminovat s dostatečným přesahem cca 2 %. 

K dosažení deklarovaného součinitele prostupu tepla je nutné provést lepení čela řezu, aby 

byla zajištěna celistvost izolace. 

 

I. Příprava teplé vody 
Budova bude zásobována teplem pro vytápění a ohřev teplé vody tlakově závislou předávací 

stanicí s dvoustupňovým ohřevem teplé vody, umístěné v 1 NP objektu. Dvoustupňový ohřev 

vody umožňuje zajistit kvalitní přípravu teplé vody bez nutnosti vyrovnávacích nebo 
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akumulačních zásobníků teplé vody. Dochlazení primárního média a ohřev teplé vody 

v jednom výměníku zajišťuje speciální šestihrdlový výměník, kde se voda ohřívá ve dvou 

fázích. Výměník tvoří dvě části. První zajišťuje předehřev dochlazením zpátečky primáru 

z okruhu ústředního topení. Do částečně předehřáté studené vody se přimíchává cirkulace 

teplé vody. Ve druhé části výměníku pak dochází k dohřevu teplé vody na požadovanou 

teplotu 55 oC. Zapojení provede odborná firma. Schéma zapojení předávací stanice 

SYMPATIK VZV-2ST fa Systherm je součásti zprávy. 

Cirkulace teplé vody bude zabezpečena mokroběžným oběhovým čerpadlem Wilo-Stratos-Z. 

Předností čerpadla je až 80% úspora proudu v porovnání s neregulovanými oběhovými 

čerpadly, maximální účinnost díky technologii EC motoru. Čerpadlo je v korozivzdorné skříni 

z červeného bronzu. Bude připojeno na závit. 

Vodoměr pro fakturaci tepla na ohřev teplé vody umístěný na vodovodním potrubí studené 

vody bude vícevtokový mokroběžný M100 ELSTER. 

 

J. Seznam zařizovacích předmětů v budově 
1.  umývadlo 21 ks 

2.  dřez 3 ks 

4.  výlevka 3 ks 

5.  WC 17 ks 

6.  pisoár s automatickým splachováním 5 ks 

7.  sprcha 6 ks 

8.   nádržkový splachovač 3 ks 

 

K. Výpočet vnitřního vodovodu 
Výpočet vnitřního vodovodu je proveden samostatně v sekci Tlakové ztráta a dimenze 

vodovodního potrubí. 

 

L. Provedení tlakové zkoušky 
Tlakové zkoušky budou provedeny v souladu s normou ČSN 73 6660.  

Napouštění provedeného rozvodu vody lze provést po montáži nejdříve za 1 hodinu po 

provedení posledního svaru. Zkušební tlak bude 1,5 násobek maximálního provozního tlaku, 

min 0,1 MPa. Začátek zkoušky může být přitom proveden až po uplynutí 12 hodin po 

odvzdušnění a dotlakování systému. Doba trvání zkoušky bude 1 hodina. Maximální pokles 
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tlaku v potrubí je možný max. 0,02 MPa. Potrubí, u kterého bude provedena tlaková zkouška, 

musí být uložené podle projektu, čisté a po celé délce rozvodu viditelné, tedy bez zakrytí a 

izolace. Potrubí se zkouší bez hydrantů a vodoměrů a jiných armatur, s výjimkou zařízení na 

odvzdušnění. Namontované uzávěry musí být plně otevřené. Výtokové armatury mohou být 

namontované jen za předpokladu, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. V opačném případě se 

místo armatur namontují zátky. Plnění potrubí se provede z nejnižšího místa, za otevření 

všech odvzdušňovacích potrubí. Ta se uzavřou, jakmile bude z potrubí vytékat voda bez 

bublin. Stabilizace potrubí provozním přetlakem probíhá po dobu minimálně 12 hodin. 

Zařízení může být provedeno do provozu po úspěšném vykonání zkoušky. 

O této tlakové zkoušce bude pořízen protokol, který bude přiložen ke kolaudaci.  

 

M. Závěr 
Před samotným uvedením systému do provozu je nutné provést dezinfekci potrubního 

systému dle normy ČSN 73 6660 s následným dokonalým propláchnutím. Poté je nutné 

provést kontrolu filtračních vložek. 

 

Podrobný výpočet a dimenze potrubí je uveden v příloze č. 14.  

 

N. Stanovení potřeby teplé vody, dle ČSN 06 0320 
V budově bude 10 osob administrativy a 50 osob pracujících na dvousměnný provoz. 

 

Potřeba vody 

Směrné číslo roční potřeby vody v administrativní budově s přípravou teplé vody je 16 m3. 

 

Specifická potřeba vody = 16/365 = 0,044 m3/zaměstnance = 44 l / zaměstnance. 

 

N.1 Průměrná denní potřeba vody 

Qp = počet spotřebních jednotek. specifická potřeba vody = 60 . 44 = 2640 l/den = 2,64 

m3/den 

 

N.2 Maximální denní potřeba vody Qm 

Qm = Qp . kd [l/den] = 2640 . 1,25 = 3300 l/den = 3,30 m3/den 

kd – koeficient denní nerovnoměrnosti 1,25  



 
 
 

62 
 

N.3 Maximální hodinová potřeba vody Qh 

Qh = 1/24 . Qp . kd  . kh  [l/hod] = 1/24 . 3300 . 1,25 . 2,1 = 360,94 l/hod = 0,3609 m3/hod 

kd – koeficient denní nerovnoměrnosti 1,25  

kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti 2,1  

 
N.4 Roční potřeba vody 

Qr = Qp . počet provozních dnů budovy [m3/rok] = 2,64 . 365 = 963,6 m3/rok 

 

N.5 Potřeba teplé vody pro mytí osob Vo 

Vo = ni . ∑Vd [m3] 

∑Vd = (nd . U3 . td . pd ) 

ni – počet uživatelů  

nd – počet dávek  

U3 – objemový průtok teplé vody o teplotě Θ3 do výtoku 

td – doba dávky 

pd – součinitel prodloužení doby dávky 

mytí osob administrativa - ∑Vda = (nd . U3 . td . pd ) = (1 . 0,14 . 0,014 . 1) + (1 . 0,23 . 0,11 . 1) 

= 0,00196 + 0,0253 = 0,02726 m3 

 

mytí osob strážníci - ∑Vds = (nd . U3 . td . pd ) = (2 . 0,14 . 0,014 . 1) + (2. 0,23 . 0,11 . 1) = 

0,00392 + 0,0506 = 0,05452 m3 

 

Vo = ni . ∑Vd  = 10 . 0,02726 + 50 . 0,05452 = 2,9986 ≈ 3 [m3] 

 

N.6 Potřeba teplé vody pro úklid a pro mytí podlah Vu 

Vu = nu  . Vd [m3] 

nu – počet (výměr) ploch 

Vu = nu  . Vd  = 8 . 0,02 = 0,16 [m3] 

 

N.7 Celková potřeba teplé vody V2d 

 V2d = Vo  + Vu  = 3 + 0,16 = 3,16 [m3] 
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N.8 Stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody Φ1n 

Počet výtokových zařízení / tepelný výkon přítoku / součinitel současnosti 

Umývadlo – 21 ks / 7,3 / 1,0 

Sprcha  - 6 ks / 12 / 1,0 

 

Φ1n = s . ∑(nv . qv) = 1 . (21 . 7,3 + 6 . 12) = 225,3 kW 

nv – počet výtokových zařízení 

qv – tepelný výkon přítoku jednoho výtokového zařízení [kWh] 

s – součinitel současnosti 

 

N.9 Výpočet průtoku v přívodním potrubí QD dle ČSN 75 5455 

Pro dimenzi potrubí je potřeba znát průtok v přívodním potrubí pro daný objekt. Záleží na 

počtu a druhu zařizovacích předmětů. 

 

N.10 Výpočtový průtok pro výtokové armatury 

QD =  =  = 2,00 l/s 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE 
 

A. Identifikace stavby 
Stavba: Administrativní budova – služebna ostatní složky IZS MSK 

Místo stavby: Moravská Ostrava a Přívoz 

Investor: Statutární město Ostrava 

 

B. Vnitřní kanalizace 
Objekt je odkanalizován do oddílné kanalizace, která je vedena v areálu IZS. Napojení je 

provedeno plastovým potrubím DN 160 do šachty na hlavním řadu.  

 

B.1 Připojovací potrubí 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny připojovacím potrubím do 

odpadních potrubí.  

Jednotlivá připojovací potrubí budou vedena volně po stěně a za instalační předstěnou. 

Přichycena budou ocelovými objímkami s pryžovou výstelkou. Napojení zařizovacích 

předmětů a zaústění do odpadního potrubí bude provedeno pomocí odboček s úhlem 67o a 

87o. 

Potrubí bude použito z polypropylenu HT fa OSMA. Sklon připojovacích potrubí je 

dimenzován 3 %. 

Dimenze připojovacího potrubí viz výpočet. 

 

B.2 Odpadní splaškové potrubí 

Odpadní splašková potrubí jsou větraná a ukončena větracími hlavicemi. Větrací potrubí 

vyúsťují vždy 500 mm nad střechu objektu. Jedna větev je ukončena přivzdušňovacím 

ventilem HL900.  

Jednotlivá potrubí budou připevněna objímkami s gumovou vložkou vždy pod hrdly a mezi 

hrdly tak, aby vzdálenost objímek nepřekročila 2 m. 

Potrubí odpadního i větracího splaškového potrubí bude z polypropylenu HT fa OSMA.  

Prostupy stropem budou zajištěny pěnovou izolací.  

Dimenze odpadního potrubí viz výpočet. 
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B.3 Montáž HT potrubí 

Trubky a tvarovky HT-Systém (PP) budou spojovány násuvnými hrdly, jejichž těsné spojení 

s rovnými konci trubek zajišťují jazýčkové těsnící kroužky. Trubky bez hrdel budou 

spojovány pomocí přesuvek, spojek dvouhrbých a samostatných hrdel. Úprava délek potrubí 

bude prováděno speciálním řezákem. Řez musí být začištěn a kolmý na osu potrubí. Pro 

napojování se nedoporučuje používat tuky a oleje na bázi ropných produktů. Těsnící kroužek 

musí být před zasunutím suchý, bez maziva. 

Ukotvení potrubí bude prováděno pomocí objímek. Prostupy potrubí stropem bude zajištěno 

pěnovou izolací. 

 

B.4 Čistící tvarovky 

V 1NP budou na jednotlivých odpadních potrubích osazeny čistící tvarovky ve výši 1 m nad 

podlahou. Další čistící tvarovka bude umístěna v čistící šachtě, která bude vybudována 

v technické místnosti v 1NP. 

 

B.5 Svodné potrubí 

Odpadní vody z jednotlivých úseků odpadního splaškového potrubí budou odváděny 

svodným potrubím do kanalizační přípojky. 

Vedení je řešeno jako větvená soustava, kde do hlavního svodu ústí svody vedlejší pomocí 

jednoduchých odboček. 

Svodné potrubí od odpadního je vedeno v zemi pod objektem. Při betonáži základů musí být 

vytvořeny prostupy o rozměrech 300 x 300 mm, kterým bude svodné potrubí procházet. 

Jednotlivé prostupy budou opatřeny chráničkami 

 

Sklon svodného potrubí směrem k hlavnímu řadu je 3 %. 

Pro svodná potrubí bude použit materiál z PVC – polyvinylchloridu KG fa OSMA. Uložení 

potrubí vně objektu bude provedeno na pískový podsyp tloušťky 150 mm, obsypané do výšky 

300 mm nad vrcholy hrdel. Výkop potrubí bude vytvořen krátce před pokládkou potrubí a 

zasypán bezprostředně po ní. Při mrazivém počasí je nutné zabránit promrznutí lože. Potrubí 

vedoucí pod základy bude opatřeno izolací tloušťky 50-100 mm a bude obetonováno. Mezera 

mezi hrdlem a trubkou se musí chránit proti proniknutí cementového mléka lepicí páskou. 

Potrubí se musí zajistit proti vznosu kotvením. Při obetonování se musí respektovat délková 

roztažnost potrubí. Hrdlové spoje se proto musí obalit a ponechat volné.  
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Spojování trubek a tvarovek KS-Systém (PVC) je prováděno násuvnými hrdly, jejichž těsné 

spoje zajišťují jazýčkové těsnící kroužky. Napojování a zkracování se provádí stejně jako u 

HT-Systému. 

Dimenze svodného potrubí viz výpočet. 

 

B.6 Větrací potrubí 

Větrání kanalizace je zajištěno samostatným větracím potrubím na každé větvi odpadního 

potrubí. Na jedné větvi odpadního potrubí, které je ukončeno ve 2NP bude použit přivětrávací 

ventil HL 900 umístěný na horním konci odpadního potrubí. Umožňuje přisátí vzduchu do 

odpadu, ale zabraňuje unikání vzduchu se zapáchajícími plyny do místnosti. Větrací potrubí je 

vyústěno 0,5 m nad rovinou střechy. 

 

C. Kanalizační přípojka 
Objekt bude odkanalizován do oddílné kameninové kanalizační stoky DN 300 vedené 

v areálu IZS. Pro odvod splaškových vod bude vybudována kanalizační přípojka DN 160 

délky 6 m. Přípojka bude vedena ve spádu 3 %. Potrubí přípojky bude obetonované. 

Přechodka z potrubí materiálu PVC KG kanalizační přípojky na stoku bude provedeno 

pomocí přechodky KGUSM DN 160. Přechodka se zasune do hrdla kameninové trubky 

opatření gumovou těsnící manžetou. Nebude-li kamenina opatřena těsněním, bude nutné 

použít klasického polyuretanového tmelu. 

Napojení na stoku se provede pomocí šikmé odbočky 60o, která je na stoce nachystaná.  

Provedení a připojení přípojky na stoku zkontroluje přizvaný pracovník správce kanalizačního 

systému. Při provádění napojení objektu na kanalizační stoku je nutno zohlednit křížení a 

souběh ostatních přípojek a dodržovat vzdálenosti odpovídající ČSN 73 6005. 

Přípojku je třeba odzkoušet na vodotěsnost podle ČSN EN 295. Musí být provedeno zaměření 

skutečného provedení přípojky. 

 

D. Bilance splaškových vod 
Směrné číslo roční potřeby vody v administrativní budově s přípravou teplé vody je 16 m3. 

 

Specifická potřeba vody = 16/365 = 0,044 m3/zaměstnance = 44 l / zaměstnance. 
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Průměrná denní potřeba vody 

Qp = počet spotřebních jednotek. specifická potřeba vody = 60 . 44 = 2640 l/den = 2,64 

m3/den 

 

Maximální denní potřeba vody Qm 

Qm = Qp . kd [l/den] = 2640 . 1,25 = 3300 l/den = 3,30 m3/den 

kd – koeficient denní nerovnoměrnosti 1,25  

 

Maximální hodinová potřeba vody Qh 

Qh = 1/24 . Qp . kd  . kh  [l/hod] = 1/24 . 3300 . 1,25 . 2,1 = 360,94 l/hod = 0,3609 m3/hod 

kd – koeficient denní nerovnoměrnosti 1,25  

kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti 2,1  

 
Roční potřeba vody 

Qr = Qp . počet provozních dnů budovy [m3/rok] = 2,64 . 365 = 963,6 m3/rok 

 

E. Dešťové odpadní potrubí 
Dešťová odpadní potrubí jsou vedena po fasádě. V úrovni terénu jsou venkovní dešťová 

odpadní potrubí opatřena lapačem střešních splavenin.   

Od patkového kolena do výšky 1,5 m nad terénem bude svodné dešťové potrubí použito 

z materiálu PVC KG. Potrubí nad touto výškou je klempířský výrobek. 

Upevnění potrubí bude provedeno objímkou k obvodové zdi. Plastová kolena musí být 

podbetonována. 

 

F. Tabulka zařizovacích předmětů 
1. umyvadlo 21 ks 

2. výlevka  3 ks 

3. dřez 3 ks  

4. sprchovací vana se zátkou 6 ks 

5. WC 17 ks 

6. pisoár s automat. splachov. 5 ks 

 

 

 



 
 
 

68 
 

G. Závěr 
Zařízení může být uvedeno do provozu po vykonání zkoušky, která se provádí dle ČSN 73 

6760 a skládá se z technické prohlídky, ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí a 

plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí. 

 
Podrobný výpočet a dimenze potrubí je uveden v příloze č. 16. 
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Závěr 
Obsahem diplomové práce bylo energeticky zhodnotit nově budovanou administrativní 

budovu, která bude sloužit jako služebna ostatní složky integrovaného záchranného systému 

MSK, a dále navrhnout a dimenzovat zásobování budovy vodou a odvádění odpadních vod 

z budovy.  

 

Návrh byl proveden tak, aby odpovídal požadavkům budoucích uživatelů a zároveň splňoval 

určitý standard v oblasti spotřeby energií. V této oblasti by bylo možné uvažovat o snížení 

potřeby tepla na vytápění z důvodu větších ztrát větráním. Jinak lze konstatovat, že návrh 

budovy bude z hlediska potřeby energií úsporný dle platných předpisů. 

 

Další možností zlepšení úspor by bylo zvážení druhotného využití dešťové vody 

např. ke splachování WC.  

 

Projekt byl zpracován v souladu s platnými právními předpisy. 
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