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ANOTACE 

TRAJKOV, R. Polyfunk ní objekt Vítkov: bakalá ská práce; Ostrava:VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra Architektury 226, 2011  57s. Vedoucí práce 

Ková , J. 

 

Zadáním této bakalá ské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby polyfunk ního domu ve m st  Vítkov. Bakalá ské práci p edcházela 

urbanistická studie pr myslové zóny a studie samotného polyfunk ního objektu. V rámci 

urbanistické studie byly navržené ty i objekty sloužící pro služby ve ejnosti. Zárove  tyto 

objekty m li tvo it pomyslnou bariéru mezi pr myslovou zónou a zástavbou rodinných 

domu. Následovala studie samotného polyfunk ního domu, který je navržen tak, aby se 

za lenil nejen do okolní zástavby, ale aby i navazoval na nerovnost terénu dané oblasti. 

V objektu jsou navržený plochy pro obchodní jednotky, kancelá e, byty a dále je zde 

navržená podzemní garáž. Záv re ná podoba bakalá ské práce je soubor všech platných 

p edpis , vyhlášek a norem. 

 

ANNOTATION 

 TRAJKOV, R. Multifunctional house in Vítkov: Bachelor's thesis.Ostrava: VSB  

Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 

226, 2011 57 S. Supervisor Ková , J.  

 

The thesis is the development of project documentation for construction of the 

multi functionalbuilding in town Vitkov. Bachelor work was preceded by a 

study urban industrialzones and the study itself multi functional building. 

In the urban study proposed four objects were used forpublic service. At the same 

time these objects were to form theimaginary barrier between the industrial zone and 

buildhouses. Followed by the study itself multi functional building,which is 

designed to incorporate not only thesurrounding buildings, but also followed the irregular 

terrain of the area. There are areas designed for retail, offices, apartmentsand there is 

a proposed underground garage. The bachelor thesis is a summary of all identified 

circumstances, the applicable rules, regulations and standards 
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1 Úvod 

Zadáním bakalá ské práce je vypracování projektové dokumentace 

polyfunk ního domu Vítkov. Podkladem pro vypracování bakalá ské práce byla 

ateliérová tvorba III – urbanistický návrh, ateliérová tvorba IV – architektonická 

studie a ateliérová tvorba Va   dokumentace pro stavební povolení. 

 

Práce je rozd lena na n kolik ástí.  

 

Textová ást je tvo ena úvodem, ve kterém jsou informace zásadní pro návrh 

výsledné stavby. Následuje pr vodní a souhrnná technická zpráva zabývající se 

architektonickým a stavebn  technickým ešením stavby dle vyhlášky Ministerstva 

pro místní rozvoj 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

 

Výkresová ást je doložená a skládá se ze dvou ástí, a to z výkresové 

dokumentace pro provedení stavby. A odd lené složce je p iložena specializace 

bakalá ské práce a tou je architektonický detail. 

 

Záv re nou ásti bakalá ské práce jsou p ílohy obsahující technické listy 

použitých materiálu a tepeln  technické posudky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Charakteristika m sta a okolí

 

M sto Vítkov leží v lenitém terénu Vítkovské vrchoviny, která náleží celku 

Nízkého Jeseníku. Pr m rná nadmo ská výška je 480 metr , nejvyšší kopec v okolí se 

nazývá Horka (603 m) a nachází se nad obcí Kloko ov (asi 2km od Vítkova). 

Zajímavá okolní krajina je výrazn  roz len na údolími dvou významných ek, Moravice 

a Odry. Krajem prochází n kolik turistických cest. Nejzajímav jší vede po obou 

stranách eky Moravice od Kružberské p ehrady p es Jánské Koupele a Podhradí až do 

Hradce nad Moravicí. Celá oblast je z hlediska turistiky velice atraktivní, je p edm tem 

ilého turistického ruchu a v závislosti na n m i zdokonalování služeb a ubytovacích 

kapacit. V dob  letních m síc  se po et obyvatel díky cestovnímu ruchu mnohonásobn  

zvyšuje. Vzhledem k ojedin lým krajiná ským hodnotám a vzácné fló e a faun , ne 

zcela dob e probádané, je oblast Vítkovska trvalým p edm tem zájmu p írodov dc . Za 

zmínku stojí také výskyt šedých moravických b idlic, na mnoha místech t žených v 

minulosti i dnes. 

 

1.2 Historický vývoj 

M sto Vítkov bylo založeno spolu s hradem Vikštejnem patrn  ve 2. pol. 13. 

století Vítkem z Krava . První písemná zmínka je z roku 1301 na listin  v Budišov  nad 



Budišovkou ve v ci soudní p íslušnosti obce Dolejší Kun ice, aby "brala nau ení v 

soudních sporech" u m stského soudu ve Vítkov . Král Ludvík Jagellonský ud lil 

Vítkovu v roce 1523 právo výro ního trhu. M sto v etn  hradu Vikštejna a okolních 

obcí p echázelo do rukou r zných majitel , mezi nimiž vznikli p evážn  Bírkové z 

Násile, Planknarové z Kynšperka a Oderští z Líde ova. V letech 1713  1714 dal 

tehdejší majitel vítkovského panství F.K. Wipplar z Ulschitz postavit barokní záme ek 

na Horní Vsi u Vítkova (pozd ji sou ást areálu nemocnice). V roce 1776 byl hrad 

Vikštejn opušt n a záhy se p em nil ve z íceninu. 

Roku 1891 byla vybudována železni ní tra  vedoucí z Budišova nad 

Budiškovkou p es Vítkov do Suchdola nad Odrou. 

Na konci druhé sv tové války bylo m sto osvobozeno dne 4. kv tna 1945. P i 

d lost elb  byl poškozen farní kostel, ostatní škody nebyly p íliš rozsáhlé. Až n kolik 

dní po p íchodu Rudé armády vyho ela polovina nám stí a n kolik dom  v p ilehlých 

ulicích, v etn  hasi ské zbrojnice. Za ob  požáru padla i radnice, kde sho ela prakticky 

veškerá registratura m stského ú adu. Pachatelé nebyli zjišt ni a pozadí tohoto inu 

oficiáln  objasn no nebylo. Dochované p ihlášky vále ných škod nazna ují, že Rusové 

asto ni ili vše, co nemohli pobrat. Bilance škod je tragická: 45 budov bylo zcela 

zni eno, 22 t žce poškozeno. Byly to vesm s budovy, kde byly soust ed ny obchody a 

živnosti. V dob  od 31. b ezna do23. íjna 1946 byli odsunuti 

vítkovští ob ané n mecké národnosti, jednalo se celkem o 3395 osob. M sto 

zabydlovali noví osídlenci. 

 

1.3 Informace o pozemku 

Pozemek pro výstavbu objektu se nachází na okraji m sta Vítkov. V nov  

navržené pr myslové zón . Parcely jsou majetkem investora s jsou ur eny k zástavb  

dle územního plánu.  

Sousedními pozemky budou procházet nov  z ízené inženýrské sít , od kterých 

povedou p pojky. 

 

 



2 PR VODNÍ ZPRÁVA 

2.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 

 

Název akce: Polyfunk ní objekt Vítkov 

Místo stavby: ul. D lnická, Vítkov 749 01 

Katastrální území: Vítkov 

Kraj: Moravskoslezský 

Stavební ú ad: Opava 

Parcely dot ené: 3207/1, 3207/8,  3207/9,  3207/12,  3207/15,  

 3207/21, 1695/5 

Parcely sousedící: 3221/1, 3206/2, 3206/10 

Stupe  projektové dokumentace: dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Spolupráce na projektu: 

Vedoucí projektu: Ing. arch. Jan Ková  

Konzultant: Ing. Pavel Oravec 

Vypracoval: Radim Trajkov 

 B enkova 2966/15 

 700 30 Ostrava – Záb eh 

 

2.2 VYUŽITÍ A ZASTAV NOST ÚZEMÍ 

Stavba se nachází na okraji m sta Vítkov. Toto území je dle urbanistické studie ur eno 

pro pr myslovou zónu. Zástavba je zde ovlivn na regulativy vytvo enými danou 

urbanistickou studií. Stavba tyto regulativy respektuje. Staveništ  se rozkládá na dot ených 

parcelách vyzna ených v identifika ních údajích vedené v k. ú. m sta Vítkov. V sou asné 

dob  jsou parcely nevyužity a jsou pouze zarostlé zelení bez vzrostlých strom . Docházková 

vzdálenost k ob anským vybavenostem je krátká. V rámci vytvo ení pr myslové zóny jsou 



k dispozici veškeré inženýrské sít . Na dot ených parcelách se nenachází rostlinstvo ani 

zele , které by byli sou ástí ochrany p írody. 

Dot ené parcely 3207/1, 3207/8,  3207/9,  3207/12,  3207/15, 3207/21, 1695/5 jsou ve 

vlastnictví investora. 

 

2.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR ZKUMECH 

Byla provedena b žná obhlídka staveništ  a fotodokumentace pozemku. Dále bylo 

provedeno m ení radonu a byly zam eny výškové a terénní body. 

 

2.4 P EHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD  

Podklady pro zpracování výkresové dokumentace: 

 Zákon . 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu, ve smyslu pozd jších 

p edpis  

 Vyhláška . 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavbu 

 Územní plán m sta Vítkov 

 Katastrální mapa M 1:1000 

 Komplexní urbanistická studie m sta Vítkov 

 Komplexní urbanistická studie pr myslové zóny Vítkov 

 Architektonická studie polyfunk ního objektu Vítkov 

 

2.5 POŽADAVKY NA DOT ENÉ ORGÁNY 

Veškeré požadavky na územní rozhodnutí a požadavky všech dot ených orgán  jsou 

spln ny zpracovány v projektové dokumentaci stavby. 

 

2.6 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK  NA VÝSTAVBU    

P i zpracování dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona . 183/2006 Sb. O 

územním plánování a stavebním ádu, v platném zn ní a navazujících provád cích vyhlášek, 



zejména vyhlášky . 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavbu a vyhlášky 502/2006 

Sb. hygienických sm rnic a dále z požadavk  investora. Rozsah a obsah projektové 

dokumentace je v souladu s požadavky vyhlášky . 499/2006 Sb. 

 

2.7 ÚDAJE O SPLN NÍ PODMÍNEK REGULA NÍHO PLÁNU 

Navrhované ešení je v souladu s územním a regula ním plánem m sta Vítkov. 

 

2.8 V CNÉ A ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI OVACÍ 

STAVBY     

  Žádné v cné a asové vazby na související a podmi ující stavby a investice nejsou. 

 

2.9 P EDPOKLÁDANÁ LH TA VÝSTAVBY 

P edpokládaná lh ta výstavby je odhadnuta na 18 m síc . 

P edpoklad zahájení stavby 1. 3. 2012 

P edpoklad ukon ení stavby 31. 8. 2013 

 

2.10 STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTA NÍ HODNOT  STAVBY 

P edpokládaná výše náklad  na výstavbu, a to v etn  p ípojek inženýrských sítí a 

ostatních náklad  spojených s výstavbou iní 200 000 000 K . Cena byla stanovena dle 

p edb žného propo tu cenových ukazatel  spole nosti ÚRS Praha, a.s. pro rok 2011. 

Zastav ná plocha:  3500 m2 

Obestav ný prostor: 29 750 m3 

Plocha pozemku: 7 500 m2 

Procento zastav nosti:  46% 



Plocha podzemní garáže:  2800 m2 

Plocha obchodních jednotek:  2500 m2 

Plocha kancelá ských jednotek:  1300 m2 

Plocha bytových jednotek:  1300 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ 

3.1.1 Zhodnocení staveništ  

Staveništ  se nachází na severovýchodním okraji m sta Vítkov v t sné blízkosti ulice 

D lnická. Pozemek je mírn  svažitý, ale s pravidelným tvarem. Nenachází se 

v zastavené ásti m sta. Staveništ  se rozkládá na parcelách 3207/1, 3207/8,  3207/9,  

3207/12,  3207/15, 3207/21, 1695/5, které jsou ve vlastnictví investora. Na zmín ných 

pozemcích se nenachází žádné objekty, tudíž nebude zapot ebí žádných bouracích 

prací.  

Podél východní a západní strany objektu probíhá místní komunikace, které je ve 

vlastnictví m sta. Z t chto komunikací bude zp ístupn n pozemek, budou na nich 

parkovací stání a bude na n  p iveden vjezd a výjezd z podzemní garáže.  

Za ízení staveništ  bude umíst no na parcelách staveništ , jež jsou ve vlastnictví 

investora, a bude odpovídat projektové dokumentaci dodané dodavatelem stavby. 

Stavební materiál bude ukládán tak, a  je zachován pr jezd pro vozidla požární 

bezpe nosti. 

ást zeminy z výkopu bude ponechána na do asné skládce na parcele staveništ  pro 

pozd jší terénní úpravy a zbytek zeminy bude odvezen na nejbližší skládku. 

 

3.1.2 Urbanistické a architektonické ešení stavby 

Novostavba polyfunk ního objektu je výsledkem p edešlé urbanistické studie a 

je schválena územním plánem m sta Vítkov pro danou lokalitu. Stavba je sou ásti 

komplexu ty  budov podobného rázu. Skupina t chto objekt  tvo í jakousi bariéru 

mezi pr myslovou zónou Vítkov a zbývající m stkou zástavbou na okraji m sta. I 

když objekty slouží jako bariéra, jsou zárove  i místem, kde se naopak tyto ásti m sta 

setkávají a navzájem se zde prolínají. Stavba má tvar kosodélníku, ímž z jedné strany 

kopíruje místní komunikaci na ulici D lnická a z druhé strany odpovídá nov  navržené 

zástavb  pr myslové zóny Vítkov. Objekt je tvo en t emi nadzemními podlažími a 

jedním podzemním.  Stavba je navržena jako atriový pavla ový d m, kdy uvnit  atria 

probíhají veškeré komunikace.  

V podzemním podlaží je umíst né parkování. V parteru objektu jsou navrženy 

prostory pro obchodní jednotky. Druhé a t etí nadzemní podlaží je rozd leno na jižní a 

severní ást, kde na jih jsou umíst ny bytové jednotky a na sever kancelá ské prostory. 



St echa objektu je ve spádu po délce dvou nadzemních podlaží, ímž samotný objekt 

lépe zapadne do zdejší kopcovité krajiny. St echa je z 70% pochozí a áste n  i 

zazelen ná. 

 

3.1.3 Technické ešení stavby 

 

Zemní práce 

Objekt se vyty í lavi kami a ozna í se výškový bod. Z celé plochy staveništ  

bude provedeno sejmutí ornice v tlouš ce 150 mm. Ta bude p evezena na uskladn ní 

v rámci staveništ . Pomoci t žké techniky bude proveden výkop a to t sn  p ed 

betonáží základ  jelikož základová spára musí být chrán na p ed pov trnostními 

vlivy. ást zeminy z výkopu bude ponechaná na pozd jší terénní úpravy v rámci 

staveništ  a zbytek bude odvezen na nejbližší skládku.  

 

Podzemní voda 

Hladina podzemní vody není známá, jelikož nebyl proveden geologický 

pr zkum staveništ . Stavba bude chrán na proti zemní vlhkosti vodorovnou a svislou 

hydroizolace Bitumax Bitu flex AL s ochranou proti mechanickému poškození. 

 

Základy 

Výškové osazení objektu: ±0,000 = 507,000 m. n. m. 

 

Základy pod obvodovými st nami je proveden základovými pásy a základy 

pod sloupy je tvo en základovými patkami – viz. výkres základ . Základy budou 

betonovány p ímo na stavb  do systémového bedn ní. Patky i pásy jsou provedeny 

z betonu c 25/30 a jsou jednostup ové. Hloubka základové spáry je 5,100 m. Po 

vybetonování se provede železobetonová deska tl. 100 mm. 

 

Svislé konstrukce 

Svislá nosná konstrukce je tvo ena monolitickým železobetonovým sloupovým 

systémem. Sloupy jsou o rozm rech 400 x 400 mm a jsou z betonu t ídy C 25/30. 

Sloupy jsou vyztuženy betoná skou výztuží, která bude navržena statickým výpo tem. 

Vyzdívka obvodového plášt  budovy bude tvo ena systémem Ytong 200 mm na 

tepeln  izola ní maltu Ytong. Vnit ní vyzdívka potom bude provedena systémem 



Ytong 250 mm na tepeln  izola ní maltu Ytong. Na obvodový pláš  bude kotven 

kontaktní zateplovací systém, teplená izolace Isover EPS 100 S tl. 120 mm. Vn jší 

ástí obvodové konstrukce budou panely pohledového betonu s p ím sí TiO2, který 

bude kotven do stropních desek. Konstruk ní výška jednotlivých podlaží je 3 200 mm, 

ta se však bude m nit se zešikmenou st echou, nejmén  však 2 650 mm. 

 

P í ky 

Vnit ní p í ky jsou navrženy z cihel Ytong 200 mm a Ytong 100 mm na maltu 

Ytong. 

 

Vodorovné konstrukce 

Nosnou konstrukci stropu tvo í monolitická jednostrann  vyztužená 

železobetonová deska. Deska je podporována monolitickými železobetonovými 

pr vlaky 400 x 500 mm. 

P eklady otvor  jsou provedeny z p eklad  Porotherm 7, dle seznamu 

p eklad . 

 

St ešní konstrukce 

Objekt je zast ešen jednopláš ovou pochozí plochou st echou odstup ovanou 

ve spádu 4 %. Výškový rozdíl mezi stupni je 400 mm. Každý stupe  je po ší ce 

rozd len na dv  ásti, kde u obou je skladba tvo ená jako inverzí. Jedna ást je 

navržena jako pochozí s podlahovou krytinou woodplastic a druhá ást je tvo ena jako 

zelená st echa.  

Odvodn ní ploché st echy je navrženo st ešní vpustí umíst né do vymývaného 

ka írku mezi d ev nou a zelenou ástí. P ístup na st echu je navržen p ímo z pavla e 3 

NP. 

Nosnou konstrukcí st echy je železobetonová stropní deska tl. 200 mm. 

 

 

 

 

 

 

 



Skladby: 

S11 – Zelená st echa 

vegeta ní rohož  traviny 20 mm 

humus 50 mm 

filtek 300g/m² 2 mm 

technodren 2010 s 18 mm  

bitumax kv ew 45 k 4 mm 

isover xps styrodur 5000 cs 100 mm 

2x bitumax bitu flex pv   4 mm 

polystyren beton  0 60 mm 

železobetonová deska 200 mm 

 

S13 – Pochozí st echa s prkny woodplastic 

prkna woodplastic emo 22 mm 

nosi  silvadec  plný 70 mm 

bitumax sr   2 mm 

isover xps styrodur 5000 cs 100 mm 

2x bitumax bitu flex pv   4 mm 

polystyrenbeton  0 60 mm 

železobetonová deska 200 mm 

 

S15 – Vymývaný ka írek 

vymývaný ka írek 80 mm 

bitumax sr   2 mm 

isover xps styrodur 5000 cs 100 mm 

2x bitumax bitu flex pv   4 mm 

isover eps 200 s 150 mm 

isover eps 200 s 200 mm 

polystyrenbeton  0 60 mm 

železobetonová deska 200 mm 

 
 

 

 



Schodišt  

Schodišt  je navrženo jako monolitická, železobetonová, jednostrann  

vyztužená deska. Jednotlivé stupn  jsou nadbetonovány a jsou pokryty litým pot rem 

Anhyment. Ší ka schodiš ového ramene je 1 500 mm. Schodišt  je opat eno 

sklen ným zábradlím, systém Balardo, po obou stranách. Výška zábradlí je 1 000 mm.  

 

Výpln  otvor  

Veškerá okna jsou navržena jako hliníková. Jsou vypln ná izola ním 

dvojsklem 4 – 16 – 4. Sou initel prostupu tepla W = 1,1 W/m2K. Specifikace 

hliníkových oken viz výpis hliníkových výrobk . 

Vstupní dve e do kancelá í a bytu jsou navržena jako hliníková. Jsou vypln né 

izola ní výplní Adeco metris F90 a osazené do izola ního rámu. Specifikace 

hliníkových dve í viz výpis hliníkových výrobk . 

Interiérové dve e jsou navržené jako d ev né (dub), otvíravé a jsou osazené do 

d ev né zárubn . Specifikace interiérových dve í viz výpis truhlá ských výrobk . 

 

Úpravy vnit ních povrch  

Úprava vnit ních povrchu je rozlišná podle funkce dané místnosti. 

V hygienických prostorech a kuchyních je proveden keramický obklad. Typ, výška a 

barva obložení jsou specifikovány ve výkresové dokumentaci. Ostatní vnit ní zdi a 

stropy jsou opat eny vápenocementovou hladkou omítkou v barv  bílé. 

 

Podlahy 

Typy nášlapných ploch se liší dle využití místnosti. V bytových jednotkách 

jsou vlysové podlahy a keramická dlažba. V obchodních jednotkách je keramická 

dlažba. Pavla e jsou pokryte anhydridovou podlahou a v podzemní garáži je použit 

beton odolávající ú ink m smykových sil od brzd ní vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 



Skladby: 

S1 – Podlaha podzemní garáže 

sikafloor 381 as n   50 mm 

betonová mazanina 100 mm 

kari sí  (oka 200x200 mm, ø drátu 4 mm)      

bitumax bitu flex al    4 mm 

podkladní beton 100 mm 

 

S2 – Vjezd do pozemní garáže 

zámková dlažba  klasik 80 mm 

št rk frakce 4/8 mm 100 mm 

št rk frakce 8/16 mm 200 mm 

št rk frakce 16/32 mm 450 mm 

 

S3 – Podlaha obchodních jednotek 

keramická dlažba 10 mm 

izola ní flexibilní lepidlo weber 10 mm 

betonová mazanina 70 mm 

rockwool steprock hd 60 mm 

podkladní pe fólie 0,2 mm 

železobetonová deska 200 mm 

 

S4 – Podlaha bytových jednotek 

d ev né vlysy 6 mm 

lepidlo 

osb desky 15 kg/m² 15 mm 

osb desky 15 kg/m² 15 mm 

rockwool steprock hd 60 mm 

podkladní pe fólie 0,2 mm 

železobetonová deska 200 mm 

 

 

 



S5 – Podlaha koupelen 

keramická dlažba 10 mm 

izola ní flexibilní lepidlo weber 10 mm 

osb desky 15 kg/m² 15 mm 

osb desky 15 kg/m² 15 mm 

rockwool steprock hd 60 mm 

podkladní pe fólie 0,2 mm 

železobetonová deska 200 mm 

 

S6 – Podlaha pavla e 

litý pot r anhyment   50 mm 

podkladní pe fólie  0,2 mm 

cementová litá p na poriment   50 mm 

železobetonová deska 200 mm 

 

S7 – Venkovní dlažba 

kamenná dlažba 50 mm 

zhutn ný št rky 200 mm 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Objekt je proti zemní vlhkosti chrán n svislou a vodorovnou vrstvou 

hydroizolace Bitumax Bitu flex AL. Izolace slouží tako jako izolace proti radonu. 

Kolem celé stavby je provedeno drenážní potrubí  120 mm. 

Ostatní izolace proti vlhkosti 

Ve skladb  st echy jsou jako hydroizolace použité dv  k ížené vrstvy izolace 

Bitumax Bitu flex PV. Ve skladb  zelené st echy je z d vodu zabrán ní pror stání 

ko ínk  použitá izolace Bitumax KV EW 45 K. Sou ástí všech st ešních skladeb je 

vrstva ochranné hydroizolace kterou tvo í Bitumax SROV. 

 

Tepelná izolace 

Obvodová konstrukce je zateplena kontaktním zateplovacím systémem 

s tepelnou izolací Isover EPS 100 S tl. 120 mm.  

V podlaze prvního, druhého a t etího nadzemního podlaží je jako tepelná 

izolace vložená vstva izola ních desek Rockwool Steprock HD tl. 60 mm. 



Ve skladb  st ešního plášt  jsou jako tepelná izolace použité izola ní desky 

Isover XPS Styrodur 5000 CS tl. 100 mm. 

 

Zvuková izolace 

Do vrstvy podlahy v prvním, druhém a t etím podlaží je vložená vrstva 

zvukové izolace z d vodu kro ejové nepr zvu nosti.  Jde o izola ní desky Rockwool 

Steprock HD tl. 60 mm. 

 

Klempí ské výrobky 

Klempí ské výrobky zahrnují oplechování parapet , oplechování atik a st ešní 

žlaby a svody. Oplechování bude provedeno titan zinkovým plechem a bude vyrobeno 

na míru. Podrobná specifikace klempí ských prvk  je uvedena ve výpisu klempí ských 

prvk  ve výkresové dokumentaci. 

 

Hliníkové výrobky 

Mezi hliníkové výrobky pat í vstupní dve e do bytových a kancelá ských 

jednotek a dále také výtahové dve e. Další hliníkové prvky jsou veškerá okna. 

Podrobná specifikace hliníkových prvk  je uvedena ve výpisu hliníkových prvk  ve 

výkresové dokumentaci. 

 

Záme nické výrobky 

Záme nické výrobky jsou systémy prosklených st n v parteru budovy a kotvící 

prvky pro zábradlí. Podrobná specifikace záme nických prvk  je uvedena ve výpisu 

záme nických prvk  ve výkresové dokumentaci. 

 

Truhlá ské výrobky 

Truhlá ské výrobky zahrnují rámy d ev ných dve í, prahy a d ev né vnit ní 

dve e. Podrobná specifikace truhlá ských prvk  je uvedena ve výpisu truhlá ských 

prvk  ve výkresové dokumentaci. 

 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na nov  vybudované inženýrské sít  v rámci pr myslové 

zóny Vítkov. Objekt bude p ipojen na deš ovou a splaškovou kanalizaci, na 

vodovodní ád a na vedení nízkého nap tí. 



Splašková voda bude p ipojena do nov  vytvo eného kanaliza ního potrubí DN 

300. 

Plynovodní p ípojka bude napojena na nov  vytvo ený plynovod STL 90 PE. 

Vodovodní p ípojka bude napojena na nov  vytvo ený ve ejný vodovodní ád 

DN 400. 

 

3.1.5 ešení dopravní a technické infrastruktury 

Objekt leží v t sné blízkosti ulice D lnická na západní stran  objektu, na které 

se nachází místní komunikace, která bude rozší ena a budou na ní vytvo ena parkovací 

místa. V rámci urbanistické studie byla navržené nová silnice z východní strany 

objektu, ze které bude napojen vjez a výjezd z podzemní garáže.  

Vstupní prostor pro návšt vníky obchodních jednotek je p ímo z ve ejné 

komunikace a vstupní prostot pro nájemníky byt  a kancelá í je z atria.  

V docházkové vzdálenosti 10 minut je dostupná mezim stská autobusová 

doprava. 

 

3.1.6 Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

Realizace stavby bude provedena bez použití jakýchkoliv nebezpe ných 

materiálu, tím pádem nedojde ke vzniku nebezpe ných odpad . Se všemi vzniklými 

odpady p i výstavb  bude naloženo dle p íslušných právních p edpis  a norem. 

Veškerý odpad bude t íd n a odvezen na nejbližší skládku. 

Stavba je navržena tak, aby byla šetrná k životnímu prost edí a nem la 

negativní vliv na své okolí. 

 

3.1.7 ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných ploch a 

komunikací 

Komunika ní prostory v objektu jsou navrženy pro osoby se sníženou 

schopnosti pohybu a orientace a jsou navrženy v souladu se všemi platnými 

na ízeními, p edevším podle vyhlášky 369/2001 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

 

 



3.1.8 Pr zkumy a m ení  

Standardní pr zkum zájmového území byl zajišt n dodavatelskou firmou p ed 

zapo etím projektových prací. Byl také proveden radonový pr zkum, na jehož základ  

byla navržena hydroizolace spodní stavby. 

V daných m eních nebyli žádné odchylky oproti normálním stav m. Dále 

byla provedena obhlídka staveništ  a byly zam eny výškové a terénní body. 

 

3.1.9 Údaje o podkladech pro vytý ení stavby, geodetický referen ní polohový a 

výškový systém 

Stavba byla vyty ena na základ  informací státní správy zem m i ské a 

katastru. Dot eným ú adem byly dodány dokumenty: Urbanistický návrh M 1:5000, 

Územní plán obce Vítkov, Katastrální mapa M 1:1000.  

Polohopisné zam ení bylo provedeno na základ  p esných sou adnic bod  228 

a 216 z databáze bodových polí. 

 

3.1.10 len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

I když stavbu tvo í jeden samostatn  stojící objekt, funk n  je rozd len do ty  

celk . Funk ní celky jsou od sebe odd leny a mají samostatné vstupy. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází prostory pro obchodní jednotky, které mají p ístup 

z vn jší ásti domu, p ímo z p ilehlé komunikace. Ve druhém a t etím nadzemním 

podlaží se nacházejí kancelá ské a bytové jednotky, které jsou p ístupné z atria dv ma 

schodišti a dv ma výtahy. Pod celým objektem je navržené podzemní parkovišt , které 

má samostatný vjez a výjezd a slouží zárove  pro zásobování obchodních jednotek 

v prvním nadzemním podlaží. 

 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 Stavba nebude mít na okolí p íliš negativní vliv. Odstupy od okolních objekt  

budou dodrženy, stejn  tak i odstupy od inženýrských sítí dle všech právn  závazných 

na ízení a norem.  

 Jelikož jde o novostavbu, odpadá zde zvýšená hlu nost a prašnost z d vodu 

bouracích prací. 

 

 



3.1.12 Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník  

 P i provád ní stavby musí být dodržená projektová dokumentace, platné právní 

normy a vyhlášky. Vyhláška . 309/2006 Sb., v platném zn ní o bezpe nosti a ochran  

zdraví p i práci v . všech souvisejících p edpis  a technologických postup  daných 

výrobcem jednotlivých výrobk  a materiál . 

 Dále budou dodržovány ustanovení zákona .22/1997 Sb. v platném zn ní a na 

n j navazující ustanovení vlády  vládní na ízení 591/2006 Sb. Požadavky na 

bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

 

3.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržená tak, aby p i zatížení konstrukce nedošlo k p etvo ení i deformaci. 

Dále aby v pr b hu výstavby a následném užívání nedošlo k z ícení objektu nebo jeho ástí, 

i jinému poškození objektu nebo jeho vybavení. Statický výpo et není sou ástí této 

dokumentace. Bude dopln n statikem. 

 

3.3 POŽÁRNÍ BEZPE NOST 

Problematika požární bezpe nosti bude ešena požárním specialistou se samostatnou 

výkresovou dokumentací a technickou zprávou dle platných požárních norem a p edpis . 

 

3.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 

 Po dobu realizace stavby se budou dodržovat platné zákony a vyhlášky 

související s ochrannou životního prost edí. Veškeré stavební práce budou provád ny tak, aby 

nedocházelo k nadm rnému obt žování okolí prachem, hlukem, zápachem i ot esy. Vozidla 

na stavb  se musí udržovat v istot , aby se zamezilo zne išt ní vozovky místních 

komunikací. Možné zne išt ní musí být neprodlen  odstran no. 

 Objekt je navržen z materiálu tak, aby neovliv oval životní prost edí. 

Materiály jsou vyrobeny z p ídvorních surovin. Stavba je navržená dle platných právních 

p edpis  a norem tak, aby neohrožovala zdravé životní podmínky. 

 

 

 



3.5 BEZPE NOST P I UŽÍVÁNÍ 

 Stavba je navržena takovým zp sobem, aby nikterak neohrozila n í život i 

zdraví lov ka pádem, popálením, zásahem elektrickým proudem nebo jina ím 

zp sobem.  

 P i realizaci stavby nebude ohrožena bezpe nost provozu na p ilehlých 

komunikacích. 

 

3.6 OCHRANA PROTI HLUKU 

Stavba b hem provozu nebude své okolí zat žovat nadm rným hlukem. 

Veškeré práce související s realizací stavby budou provád ny v dob  mimo klidovou 

ást dne. Za ízení a stroje použité na stavb  musí dodržet p edepsanou hlukovou 

hladinu.  

 Z výše uvedených d vodu nebude nutné provád t další opat ení pro zamezení 

ší ení hluku ze stavby a jejího provozu. 

 

3.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 Provedení zateplení vn jšího plášt , podlah a st echy bylo dle platných 

právních norem. U stavby bylo dbáno, aby nedocházelo k tepelným most m. Výpln  

otvor  spl ují požadavky na sou initele prostupu tepla. Tepeln  technické posudky 

konstrukcí jsou sou ástí p ílohy . 1. 

 
 

3.8 EŠENÍ P ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 P ístup k objektu byl ešen bezbariérov  dle vyhlášky . 369/2001 Sb. Vstup 

do obchodních jednotek je navržen p ímo z komunikace s p evýšením maximáln  20 

mm. Vertikální pohyb po objektu je zajišt n výtahem. 

 

3.9 OCHRANA STAVBY P ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN JŠÍHO PROST EDÍ 

 V okolí objektu nebyly zjišt ny žádné škodlivé vlivy. 

 
 

3.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Návrh projektové dokumentace je v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb. 



 

3.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY 

3.11.1 Odvodn ní území v etn  zneškodn ní odpadních vod 

  Deš ová i splašková kanalizace bude napojena novou p ípojkou na nov  

vytvo enou kanaliza ní stoku DN 300. 

 

3.11.2 Zásobování vodou 

Stavba bude napojena novou p ípojkou na nov  vytvo ený vodovodní ád DN 

400. 

 

3.11.3 Zásobování energii 

  P ípojku k nov  vytvo enému podzemnímu vedení provede spole nost EZ 

Distribuce s.r.o. Pro rozvod elektrické energie bude specialistou vytvo ená výkresová 

dokumentace s technickou zprávou.  B hem výstavby bude použito provizorního 

p ipojení na vedení nízkého nap tí s m ením spot eby. 

 

3.11.4 P íjezd a p ístup 

  Vjezd do podzemní garáže bude z p ilehlé nov  vytvo ené komunikaci u 

východní ásti objektu. Skladby ploch pro vozidla spl ují požadavky na pojezd 

vozidel. Chodníky budou provedeny dle vyhlášky  369/2001 Sb.  

 

3.11.5 Terénní a sadové úpravy 

Okolí objektu tvo í zpevn né plochy a chodníky. Atrium je navrženo se 

zatravn nou plochou. Stejn  tak i ást st echy. Po dokon ení stavby se srovná terén a 

provede se výsadba drobných ke  a kv tin. 

 

3.11.6 Elektronické komunikace 

  Objekt bude napojen telekomunika ní p ípojkou. 

 

 

 

 

 



4 SITUACE STAVBY 

 Situace stavby je za azena do výkresové dokumentace. 

5  DOKLADOVÁ ÁST 

 Není sou ástí této dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

6.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT  

Staveništ  bude za ízeno a uspo ádáno dle výkresu návrhu staveništ . Bude 

vybaveno p ístupovými cestami pro dopravu materiálu a bude dbát zásad bezpe ného 

provozu stavby. Materiál bude uložen v místech vymezených pro sklad materiálu dle 

výkresu staveništ . V dob  výstavby nebude stavba zasahovat do ve ejných 

komunikací, krom  místní komunikace na ulici d lnická, která však bude v poslední 

etap  výstavby rozší ená a celkov  upravená. 

 

6.2 VÝZNAM SÍT  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Pozemkem stavby neprochází žádné technické ani inženýrské sít . Ty budou 
realizovány v pr b hu výstavby objektu mimo parcely stavby. 

 

6.3 NAPOJENÍ STAVENIŠT  NA ZDROJE VODY, ELEKT INY A ODVODN NÍ 

STAVENIŠT  

Po dobu výstavby budou vytvo eny speciáln  p ípojky pro ú ely výstavby.  

P ípojka elektrického vedení a vodovodního ádu bude opat ena za ízením pro m ení 

odb ru. Odvod splaškových a odpadních vod bude sveden do ve ejné kanalizace DN 

300.  

 

6.4 ÚPRAVA Z HLEDISKA OCHRANY T ETÍCH OSOB 

V pr b hu výstavby bude stavba oplocena, kv li ochran  proti vniknutí 

nepovolaných osob. Dále bude stavba opat ena uzamykatelnou bránou a p íslušnými 

výstražnými cedulemi o zákazu vstupu. P ípadné hlídání staveništ  bezpe nostní 

službou bude smluvn  ošet enou a doloženo v dokladové ásti. 

 

6.5 OCHRANA VE EJNÝCH ZÁJM  – USPO ÁDÁNÍ STAVENIŠT  

Staveništ  bude zabezpe eno z d vodu ochrany ve ejných zájm . 

 

6.6 EŠENÍ ZA ÍZENÍ STAVENIŠT  

Za ízení staveništ  bude doloženo samostatným výkresem. Pro ukládání 

materiálu budou sloužit parcely staveništ  pat ící investorovi. Jako šatny a hygienické 



za ízenu budou na stavbu dovezeny stavební bu ky, které budou p ipojeny na 

elektrické vedení, kanalizaci a vodovod. 

 

6.7 POPIS STAVEB ZA ÍZENÍ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

Na stavb  nebude pot eba objekt  vyžadujících stavební povolení. 

 

6.8 PODMÍNKY BEZPE NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P I PRÁCI NA 

STAVENIŠTI 

Bude dodržována bezpe nost a ochrana zdraví p i práci dle zákona . 309/2009 

Sb. O bezpe nosti práce a ochrany zdraví zam stnanc . 

 

6.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ P I VÝSTAVB  

Bude dodržováno udržování istoty p i práci, aby nedocházelo k nadm rnému 

prášení. Dále se bude dbát na istotu vozidel, aby nedocházelo k zne išt ní místních 

komunikací, a v p ípad  jejich zne išt ní bude okamžit  proveden úklid.  

P i výstavb  budou dodržovány p edpisy pro t íd ní a likvidování odpadu. 

 

6.10 ORIENTA NÍ LH TA VÝSTAVBY 

P edpokládaná lh ta výstavby je odhadnuta na 18 m síc . 

P edpoklad zahájení stavby 1. 3. 2012 

P edpoklad ukon ení stavby 31. 8. 2013 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



7 DOKUMENTACE OBJEKTU 

 

7.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ 

 

7.1.1 Technická zpráva 

 

7.1.1.1 Ú el objektu 

Polyfunk ní d m s prostory pro obchodní, kancelá ské a bytové jednotky. 

 

7.1.1.2 Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení a 

ešení vegeta ních úprav okolí objektu, v etn  ešení p ístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt je navržen jako atriový d m se stup ovitou pochozí plochou st echou. 

Objekt se skládá ze t í podlaží, které jsou spojené výtahem a zav šeným schodišt m 

uvnit  atria. Komunikace v objektu je provedena pomoci pavla e. Pod celým 

objektem se nachází podzemní garáž. V prvním pat e jsou navrženy prostory pro 

obchodní jednotky. Druhé a t etí patro jsou rozd leny na jižní a severní ást, kde 

v jižní ásti jsou navržené bytové jednotky a v severní ásti jsou navrženy prostory 

pro kancelá e. St echa objektu je navržena jako pochozí, áste n  pokryta 

d ev nými deskami a áste n  jako zelená st echa. Objekt je p ístupný p ímo 

z místních komunikací. 

 

7.1.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace, 

osv tlení a oslun ní 

Zastav ná plocha:  3500 m2 

Obestav ný prostor: 29 750 m3 

Plocha pozemku: 7 500 m2 

Procento zastav nosti:  46% 

Plocha podzemní garáže:  2800 m2 

Plocha obchodních jednotek:  2500 m2 

Plocha kancelá ských jednotek:  1300 m2 

Plocha bytových jednotek:  1300 m2 

 



7.1.1.4 Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Nosnou konstrukcí objektu je monolitický železobetonový skelet tvo ený 

základovýma patkami, sloupy, pr vlaky a stropními deskami. Obvodové st ny jsou 

vyzd né z tvárnic Ytong 200. Veškeré materiály použité na stavb  neohrožují 

životní prost edí a nemají na n j špatný vliv. 

 

7.1.1.5 Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor  

Obvodový pláš  budovy je zateplen kontaktním zateplovacím systémem Isover 

EPS tl. 120 mm a vyhovuje na sou initele prostupu tepla, viz p ílohy. St ešní 

konstrukce je zateplena izola ními deskami Isover XPS Styrodur 5000 CS tl. 100 

mm.  

Sou initele prostupu tepla oken a dve í viz výpis hliníkových výrobk .  

 

7.1.1.6 Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 

hydrogeologického pr zkumu 

Nebyly provedeny žádné pr zkumy ani m ení. 

 

7.1.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných 

negativních ú ink  

Budova a její užívání nebude mít negativní ú inky na životní prost edí. 

Budova bude p ístupná z ulice D lnická a nov  navržené komunikaci u 

východní ásti objektu.  

 

7.1.1.8 Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová 

opat ení 

Proti hrozb  radonu je navržena izolace Bitumax Bitu flex AL tl. 4 mm. Který 

odolává st ední hrozb  radonu. 

 

7.1.1.9 Dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

Navržená stavba je v souladu z hlediska dodržení p íslušných obecných 

požadavk  na výstavbu a nachází se v území vymezeném územním plánem. 

 



7.1.1.10 Výkresová ást 

. VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU M ÍTKO VÝKRESU 

 1_01 koordina ní situace 1:500 

 1_02 vyty ovací výkres 1:500 

 1_03 základy 1:50 

 1_04 p dorys 1 NP 1:50 

 1_05 p dorys 2 NP 1:50 

 1_06 p dorys 3 NP 1:50 

 1_07 ez A A´ 1:50 

 1_08 výkres tvaru 1:50 

 1_09 p dorys st echy 1:50 

 1_10 pohled severní 1:100 

 1_11 pohled jižní 1:100 

 1_12 vizualizace  

 1_13 výpis hliníkových výrobk  

 1_14 výpis hliníkových výrobk  

 1_15 výpis hliníkových výrobk  

 1_16 výpis hliníkových výrobk  

 

 

7.2 STAVEBN  KONSTRUK NÍ EŠENÍ 

 
7.2.1 Technická zpráva 

 

7.2.1.1 Popis navrženého konstruk ního systému stavby, výsledek pr zkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby p i návrhu její zm ny 

Nosnou konstrukcí objektu je monolitický železobetonový skelet tvo ený 

základovýma patkami, sloupy, pr vlaky a stropními deskami. Obvodové st ny jsou 

vyzd né z tvárnic Ytong 200. 

Obvodový pláš  budovy je zateplen kontaktním zateplovacím systémem Isover 

EPS tl. 120 mm a vyhovuje na sou initele prostupu tepla, viz p ílohy. St ešní 

konstrukce je zateplena izola ními deskami Isover XPS Styrodur 5000 CS tl. 100 

mm. 

 



7.2.1.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ní prvky 

Materiály použité p i návrhu stavby jsou hodnoceny jako nezávadné, a dále 

jsou certifikované. 

 

7.2.1.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p i návrhu 

nosné konstrukce 

Konstrukce je navržena a dimenzována na veškeré p edpokládané zatížení 

v pr b hu životnosti stavby. Hodnocení klimatických a užitných hodnot zatížení jsou 

p edm tem statického výpo tu. 

 

7.2.1.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk ních detail , 

technologických postup  

P i projektování objektu nebylo použito neobvyklých konstrukcí. Veškeré 

konstruk ní detaily jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.  

 

7.2.1.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, p ípadn  sousední stavby 

P i návrhu objektu byly použity standardní materiály, kde jednotlivé stavební a 

technologické postupy jsou stanoveny výrobcem. B žné standardní stavební práce, 

technologie, postupy, stanovení kvality, jakosti, kontroly jsou popsány v SN a 

normách s tím související. 

 

7.2.1.6 Zásady pro provád ní bouracích a podchycovacích prací a zpev ovacích 

konstrukcí i prostup  

Není p edm tem ešení této bakalá ské práce. 

 

7.2.1.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Není p edm tem ešení této bakalá ské práce. 

 

7.2.1.8 Seznam použitých podklad , SN, technických p edpis , odborné literatury, 

software 

Je uveden v samostatném seznamu použitých pramen . 

 



7.2.1.9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád ní stavby, 

p ípadn  dokumentace zajiš ované jejím zhotovitelem 

Není p edm tem ešení této bakalá ské práce. 

 

7.2.2 Výkresová ást 

Viz výkresová dokumentace 

7.2.3 Statické posouzení 

Není p edm tem ešení této bakalá ské práce. 

 

7.2.4 Požárn  bezpe nostní ešení 

Není p edm tem ešení této bakalá ské práce. 

 

7.2.5 Technika prost edí staveb 

Není p edm tem ešení této bakalá ské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 ZÁV R 

Tématem bakalá ské práce bylo vytvo ení výkresové dokumentace pro provedení 

stavby polyfunk ního domu ve m st  Vítkov dle vyhlášky . 499/2006 Sb. 

P i navrhování polyfunk ního domu jsem se snažil o vytvo ení maximálního komfortu 

pro uživatele.  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540 2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   st echa 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [ ] 
   1  Železobeton 2  0,200       1,580  29,0 
   2  Polystyrenbeton 1  0,060       0,057  20,0 
   3  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Extrudovaný polystyren  0,100       0,034  100,0 
   6  Bitagit 20 R Mineral  0,002       0,210  25000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540 2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540 2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540 2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 



  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitagit 20 R Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 
 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0044 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0372 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2009, Svoboda Software (studentská verze) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540 2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   st na 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [ ] 
   1  Železobeton 2  0,200       1,580  29,0 
   2  Rigips EPS 200 S Stabil (3)  0,120       0,034  100,0 
   3  Beton hutný 1  0,080       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540 2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540 2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540 2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 



 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (3)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0071 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 1,2657 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2009, Svoboda Software (studentská verze) 
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