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Tématem mé bakalářské práce je návrh hotelu včetně restaurace v Klimkovicích. 

Cílem bakalářské práce je návrh stavby a zároveň provedení dokumentace jak technické, tak i 

architektonické.  

 Záměrem je zpracovat objekt jednoduchý pro orientaci, tomu odpovídá jednoduchý 

tvar objektu i dispoziční řešení. Stavba zapadá svým vzhledem do krajinného rázu okolí 

Klimkovic. Objekt je situován na „ zelené louce“ nedaleko Sanatoria Klimkovice. 

Navrhovaným objektem je čtyř podlaţní hotel, s dvěma patry ubytování, v přízemí restaurace 

se zázemím a vstupní halou. V podzemním patře je situováno technické zázemí a vinárna.  

 

Symposis 

MATOUŠKOVÁ Ţaneta, Hotel Klimkovice, Vysoká škola Báňská – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 

Thesis head:   Ing. arch. Milena Vitoulová 

Number of lists: 45 

Year of defence :  2011 

 

The topics of this work is design of hotel with a restaurant in Klimkovice. The goal of this 

bachelor thesis is create object and together making technological and architektural part of 

a documentation. 

 The aims is make simple object for orientation, how at simple form of  the object and 

layout solution for each part of the building. The hotel fit in to these nature of Klimkovice for 

her landscape charakter. The object is situation at „ green field“  not far from Sanatoria 

Klimkovice. The designed building have four storeyed, two storey for accomodation, on first 

floor with a restaurant with a background and a vestibule. At undergrounstorey is situation 

technological background and a wine restaurant. 
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1. ÚVOD 

 V zadání mé bakalářské práce bylo navrhnout hotel v Klimkovicích, v nezastavěné 

oblasti. Okolo se rozprostírají lesy, pozemek tvoří rozsáhlá louka. Parcela leţí na spojnici 

mezi Klimkovicemi a Ostravou-Vřesinou ve směru z jihu na sever, a ve spojnici východ -

 západ na spojnici známých Sanatorií Klimkovice a restaurací U Buroně.  

 Snaţila jsem se navrhnout stavbu moderní a vhodnou do této lokality. Jiţ ve fázi 

studie vzešla čtyř patrová stavba, s třemi patry nadzemními a jedním patrem podzemním. 

S dřevěnou fasádou a charakteristickými terasami odstupňovanými směrem k nejvyššímu 

podlaţí. Navrţený hotel odpovídá poţadavkům pro tříhvězdičkové ubytování, pojme aţ 

90 hostů. Pro stejný počet návštěvníků je navrţena i restaurace v přízemí, která umoţňuje 

jak posezení uvnitř, tak i na venkovní terase, která opticky celý prostor restaurace ještě 

zvětšuje.  

 Předmětem bakalářské práce byl stavební objekt – novostavba - Hotelu Klimkovice. 

Projektová dokumentace je zpracována na úrovni částečné dokumentace pro provádění 

stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

 

 

2. V ÝCHOZÍ ÚDAJE 

   2.1 Zadání a podklady pro vypracování 

 Vypracování této práce předcházela studie a urbanistická analýza okolí Klimkovic 

z předmětu Ateliérová tvorba III. a IV. Z tohoto pak vzešel návrh hotelu.   

 

Obr. 1 Parcelace      Obr. 2 Umístění objektu 

Ostr

ava 

Klimkov

ice 
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Podklady pro vypracování bakalářské práce slouţily mapy, vlastní fotografie a analýzy 

zpracované v předmětu Ateliérová tvorba. 

 

   2.2 Charakteristika města Klimkovice 

Nejstarší historie Klimkovic je spojena s rodem pánů z Kravař, kteří v druhé polovině 

14. století vlastnili také panství fulnecké a bílovecké. Z nich Beneš I. z Kravař, 

pravděpodobný zakladatel Klimkovic (1380 - 1398). 1578 aţ 1579 byla zahájena přestavba 

zámku, který byl přeměněn v čtyřkřídlou zděnou budovu stavěnou v renesančním hradním 

slohu. Zámek měl tenkrát tři patra a v kaţdém rohu se honosil věţemi (současná podoba 

zámku). Ve stejnou dobu dal také postavit nynější farní kostel zasvěcený sv. Kateřině. Roku 

1612 se Vlčkové (později přejmenováni na Wilczkovi) stali drţiteli klimkovického panství na 

plných 323 let aţ do první pozemkové reformy po roce 1920 a psali tak nejdelší historii 

Klimkovic. František Josef Wilczek, který zemřel roku 1834 a je posledním z hrabat Wilczků, 

je pochovaným v rodinné hrobce v Klimkovicích. O Klimkovicích se říkalo, ţe je to jediné 

ryze české město ve Slezsku a je hodné obdivu, ţe si tento ráz v germanizovaném okolí 

udrţelo. Roku 1759 zemřelo na mor 381 lidí z celkového počtu asi 1 000 obyvatel Klimkovic. 

Z bezmocnosti proti této nemoci postavili věřící v roce 1760 uprostřed náměstí sochu sv. 

Šebestiána (dnes je umístěna poblíţ farního kostela). 30.srpna 1848 město vyhořelo. a 

plameny brzy změnily v popel 98 domů, 37 stodol s obilím a pivovar. V roce 1848 stejně 

padly všechny výsady šlechty, zaniká feudální řád a s ním i panství klimkovické.1.dubna 

1854 vypukl poţár na místní faře a záhy se přenesl na kostel s věţí, na zámek a další domy.  

      

Obr. 3 Památná lípa         Obr. 4 Panoramatický pohled na Klimkovice 
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8. prosince 1911 se Klimkovice dočkaly ţelezničního spojení s okolním světem. 

Během první světové války, kdy muţi byli odvedeni, opuštěná hospodářství upadala a tak se 

brzy projevil nedostatek potravin. Proto roku 1917 byly z farního kostela odebrány poslední 

dva zvony, sv. Kateřina o váze 874 kg a sv. Jan o hmotnosti 440 kg. Brzy nato byly z kostela 

odvezeny i všechny cínové píšťaly z varhan. Jména 63 padlých obětí jsou vtesána v pomníku 

obětem I. Světové války, který stojí v sadu Petra Bezruče.  

     

Obr. 5 Náměstí v Klimkovicích 1914 Obr. 6 Městská radnice 

 

21. října 1921 v Klimkovicích poprvé zazářily elektrické ţárovky. Okupace města v 

letech 1938 - 1945 byla jistě nejtemnějším údobím jeho historie. V té době se staly 

Klimkovice náhle a zcela nečekaně, ač ryze české město ve Slezsku, součástí německé říše. 

9. října 1938 vstoupila do Klimkovic německá vojska. Klimkovice dostaly nový název 

„Königsberg“, úřední řečí se stala němčina. V roce 1939 byly donuceny k vysídlení sestry 

dominikánky a jejich budova kláštera byla přeměněna na „domov německé mládeţe“ 

(Hitlerjugend). V úterý 1.května 1945 o páté hodině ráno pronikly do města první oddíly 

sovětské armády a kouřem hořících domů se probíjely do středu města. Poţár zámku, 

zaloţený místními Němci, tak dovršil dílo válečné zkázy města. 

Etapa znárodňování průmyslu po roce 1948 postihla jediný průmyslový podnik ve 

městě, firmu Josefa Gelnara, výroba nábytku (později Dřevovýroba). Zcela nová historie se 

začala psát i pro Klimkovice po listopadu roku 1989. Vyznačuje se návratem k 

demokratickým principům. V této nelehké politické situaci, plné politických a ekonomických 

změn, se objevují pro Klimkovice daleko lepší perspektivy pro rozvoj města. Jednou z nich je 

uskutečnění snad největšího projektu v jeho dějinách - výstavba lázní Nový Darkov na území 

Klimkovic v okolí Hýlova. K zahájení stavby došlo 5. prosince 1991, kdy za osobní účasti 

náměstka ministerstva zdravotnictví Ing. Bohumila Kotyka, ředitele České státní pojišťovny 
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JUDr. Vladimíra Uzla. Tento okamţik byl pro Klimkovice velikým závazkem, který 

zavazoval město, aby se v krátkém čase přizpůsobilo poţadavkům a úrovni lázeňských měst. 

Dnešní Klimkovice jsou se svými téměř 4 000 obyvateli rozvíjejícím se městem s 

cílem přizpůsobit se poţadavkům a úrovni lázeňských měst. Klimkovice se nacházejí v těsné 

blízkosti Ostravy (7 km). Dějiny města sahají do 2. poloviny 14. století. Na první pohled 

zaujmou typickou siluetou bizarní věţe kostela a starobylého zámku. Součástí Klimkovic jsou 

části Josefovice, Václavovice a Hýlov. Na území katastru Klimkovic se nacházejí Sanatoria 

Klimkovice - lázeňský areál se rozkládá v lesnaté krajině na úpatí Nízkého Jeseníku, v krásné 

přírodní scenérii s výhledem na panorama Beskyd.  

         

Obr. 7 Kostel Sv. Kateřiny    Obr. 8 Náměstí Klimkovic 

 

   2.3 Charakteristika pozemku 

Pozemek se nachází na okraji Klimkovic. Na východ v těsné blízkosti restaurace U 

Buroně, známé jako „Mexiko“. Směrem na západ známé lázně Klimkovice. Pozemek je 

v současné době vyuţíván jen občasně jako pastviny pro koně. Je tedy rovinatého charakteru, 

s nízkou zelení. Pozemek je na severní a západní straně ohraničen lesem. 
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Obr. 9 Letecký pohled na pozemek 

     

Obr. 10 Pohled směrem k parcele   Obr. 11 Pohled směrem k parcele 

 

Díky rovném charakter parcel není třeba ţádných sloţitých úprav terénu. Vrstevnice 

vedou ze severovýchodu a stáčí se na západ. To také ovlivnilo natočení objektu, čímţ vznikl 

výhled na otevřené prostranství. 

 Novostavba hotelu je umístěna na parcele č. 4 564 o výměře 11 763 m
2
, v současnosti 

veden jako orná půda, v soukromém vlastnictví. K pozemku vede ulice Rakovecká, částečně 

zpevněná komunikace, částečně jako polní cesta. Parcela je dobře dostupná jak veřejnou 

dopravou z Klimkovic, Ostravy, tak i osobní dopravou. Zároveň leţí v blízkosti cyklistických 

a turistických stezek. 

 

   2.4 Řešení 

   Díky dobré poloze hotelu bylo moţné vytvořit objekt, který zaujme, ale nebude rušit 

okolí. Otevřené prostranství tak umoţňuje spatřit objekt jiţ z ulice Klimkovická. Vzniklý 
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objekt zabírá na parcele č. 4 564 cca 1 000 m
2
. Umoţňuje ubytování aţ 90 hostů, stejná 

kapacita je i pro restauraci, v teplých obdobích je tato kapacita rozšířena o cca 30 míst na 

terase. Další kapacitu rozšiřuje salónek pro 30 osob. Hotel umoţňuje návštěvu vinárny či 

kavárny. Pro návštěvníky slouţí dvě parkoviště po 45 stáních pro osobní automobily a 2 stání 

pro ZTP. 

 

 

3. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. Základní identifikace stavby 

 

a) Identifikační údaje stavby 

Identifikace stavby:  Hotel - novostavba 

Místo stavby:            Klimkovice 

Okres:                      Ostrava  

Kraj:                          Moravskoslezský 

Číslo pozemku:  4558, 4559, 4563, 4564 

Investor:        VŠB –T U Ostrava, Fakulta stavební 

Projektant:       Ţaneta Matoušková 

Charakteristika stavby:    Hotel s třemi nadzemními a jedním podzemním podlaţím, bez  

    Podkroví. Stavba bude slouţit pro ubytování a stravování hostů. 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Pozemek se nachází v obci Klimkovice, v současné době na nezastavěném území. 

V současné době není na pozemku umístěna ţádná stavba a v katastru nemovitostí je 

veden jako orná půda. Pozemek je ve vlastnictví investora. 

 

c) Údaje o provedených průzkumech na pozemku a napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 
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Pozemek bude napojen na blízkou komunikaci, dále na veřejný rozvod elektrické 

energie, veřejný vodovod a kanalizaci. Dešťové vody budou likvidovány vsakem do 

pozemku. Pozemek bude napojen na veřejný rozvod plynu. Provedený průzkum radonu 

nezjistil výskyt radonu z podloţí. 

 

      d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba splňuje obecné poţadavky všech dotčených orgánů. 

 

      e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu  

Stavba splňuje obecné poţadavky na výstavbu. 

         

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

Regulativy územních plánů jsou splněny. 

 

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

v dotčeném území 

Věcné a časové vazby stavby neexistují. 

   

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby je 28 měsíců.   

Termín zahájení stavby:   08/2011 

Termíny dokončení stavby: 12/2013 

Provádění prací bude koordinovat stavbyvedoucí. Uvaţuje se s více dodavateli na 

stavbě, bude tedy ustanoven koordinátor bezpečnosti práce. 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové 

či nebytové v m
2
 

Orientační náklady na stavbu  36 600 000 Kč 

Sklon střechy:     1,17° / 1,26° / 1,31° / 1,32° / 1,78°/ 1,83° 

Zastavěná plocha:            1 200,0 m
2 

Obestavěný prostor:   9 500,0 m
2
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Podlahová plocha:   3 410,0 m
2
 

Plocha pozemku:             393,07 m
2
 

Zastavěné plochy celkem:  Hotel …………………….. 1 200,0  m
2
 

      Doplňkové stavby……….. 2 500,0 m
2
 

      Chodníky a cesty…………3 200,0 m
2
 

 

 

 

 

Plochy místností: 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

Pro umístění stavby bylo vydáno územní rozhodnutí. Pozemek se nachází 

v současně nezastavěném území obce Klimkovice 

Stavba se nachází blízko lesa, ale nezasahuje do jeho ochranného pásma. 

Hranice pozemku budou vyznačeny v terénu polními značkami. Parcela je 

rovinného charakteru. Parcela se nenachází v památkové zóně ani v památkové 

rezervaci. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt je novostavba. Jedná se o hotel a restauraci. Jde o samostatně stojící 

objekt v obci Klimkovice na pozemku p.p.č. 4558, 4559, 4563, 4564 o rozlohách 

3 759 m
2
, 14 070 m

2
, 5 221 m

2
 a 11 763 m

2
. Parcely jsou ve vlastnictví investora a 

stavba bude provedena v souladu s poţadavky investora a orgánů státní správy. 

Objekt je čtyřpodlaţní, částečně podsklepený. Součástí jsou dvě parkoviště po 45 

stáních. Půdorys domu má tvar obdélníku. Objekt je zastřešený plochou střechou. 

Vnější úprava obvodových zdí je tvořena vodorovným dřevo-polymerovým 

obkladem. 

 

Řešení interiéru podle návrhů investora.  

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

 

VÝKOPY:  

Vzhledem k rozsahu prací byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. 

Byla zjištěna zemina hlinitá a hladina spodní vody je pod úrovní základové spáry. 

Po vytyčení obrysu objektu bude provedeno sejmutí ornice z povrchu terénu 
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v místě stavby ornice do hloubky 25 cm. Ornice i zemina budou odvezeny na 

skládku odpadů, SOMA Markvartovice, a.s.  

Výkopy budou vyhloubeny strojně do hloubky 100 mm nad úrovní základové 

spáry. Vrstva 200 mm bude odejmuto ručně, aby nedošlo k porušení spáry. 

Základové pásy zaloţeny v hloubce 1 150 mm a 4 150 mm, viz. výkres č. 3 - 

Výkres základů, hloubka zaloţení patek v hloubce 1 150 mm a 4 150 mm od 

povrchu upraveného terénu. 

Stabilizace stěn výkopů bude zajištěna dřevěným paţením. Vzpěry a svlaky budou 

pevně spojeny skobami. Osová vzdálenost svlaků je 2 000 mm. 

 

ZÁKLADY: 

Objekt bude zaloţen na základových pasech a patkách z vlákno betonu C20/25. 

Viz. výkr. č. 3 – Výkres základů. Deska pod výtahovou šachtou bude 

z ţelezobetonu, třída betonu C20/25. Základová spára bude v hloubce 1150 mm 

pod úrovní terénu u nepodsklepené části objektu,  4150 mm u podsklepené části. 

Podlaha na terénu bude zateplena tepelnou izolací Rockwool v tl. 120 mm. 

Podkladní vrstvy podlahy bude hydroizolační vrstva tvořena asfaltovým izolačním 

pásem z oxidovaného asfaltu s vloţkou z hliníkové folie, betonová mazanina 

C20/25 tl. 60 mm a štěrkopískový hutněný podsyp tl.100 mm na hutněnou 

zeminu. Hladina spodní vody nebyla zjištěna, neovlivní základy. Základy jsou 

zatepleny v rámci desky tepelnou izolací Rockwool v tl. 120 mm, spodní stavba je 

zateplena extrudovaným polystyrenem XPS v tl. 80 mm a je vytaţena 300 mm 

nad úroveň terénu. Tím budou eliminovány tepelné mosty. 

Izolaci proti vlhkosti a zároveň ochranu proti radonu zajišťuje Foalbit AL S 40 - 

asfaltový izolační pás z oxidovaného asfaltu s vloţkou z hliníkové folie 

v kombinaci se skelnou rohoţí. Pásy budou připevněny k pomocí penetračního 

laku Penetral ALP. Izolace musí být kladena na rovný podklad. Skladovaní, 

přeprava a manipulace dle pokynů výrobce, katalogový list je součástí bodu 8.2 

Přílohy textové části. Přechod mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí tvoří 

odstupňování ve třech schodech, v hloubkách 1250 mm, 2250 mm a 3250 mm 

pod úrovní terénu. 

Po obvodu základů je do základové spáry zabetonován zemnící pásek FeZn.  
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OBVODOVÉ ZDIVO: 

Obvodové zdivo bude z tepelněizolačních broušených cihel POROTHERM 44 

EKO+ Profi tl. 440 mm zděných na tepelně izolační maltu pro tenké spáry 

POROTHERM TM. Loţná spára má být 12 mm tlustá, svislá se neprovádí, cihly 

se spojují na pero a dráţku. V 1. PP jsou cihly uloţeny na hydroizolačních pásech. 

Cihly splňují vysoké nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Zdivo je 

dodáváno na vratných paletách po 60ks/pal. Katalogový list zdiva POROTHERM 

je součástí bodu 8.2 Přílohy textové části. 

Překlady nad otvory z cihelných překladů POROTHERM 23,8 s ţelezobetonovou 

výplní a tepelnou izolací dle specifikace překladů na výkrese č. 4 – Půdorys 1. NP. 

 

PŘÍČKY  A VNITŘNÍ ZDIVO: 

Nenosné příčky budou z  keramických cihelných příčkovek POROTHERM 8 P+D 

tl. 80 mm a z dělících nosných cihel POROTHERM 19 AKU tl. 190 mm, které 

splňují vysoké nároky na ochranu proti hluku. Příčky i cihly zděné na klasickou 

maltu. Kotvení příček do nosných stěn pomocí ocelových kotev. Do stropu budou 

kotveny ocelovými válcovaným profily tvaru L. Příčkovky i nosné cihly jsou 

dodávány na vratných paletách. Katalogový list zdiva POROTHERM je součástí 

bodu 8.2 Přílohy textové části. 

 

Obr. 12 Kotvení příčky do stropní desky 
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STROPNÍ KONSTRUKCE: 

Nosná stropní konstrukce je tvořena monolitickými ţelezobetonovými stropními 

deskami o tl. 200 mm. Desky jsou uloţeny na průvlacích a obvodových stěnách – 

viz výkres č. 6 – Výkres konstrukce stropu. Provádění stropních konstrukcí bude 

provádět firma BBA – Monolit, s.r.o. Před bedněním je nutno určit skladbu 

stropního bednění dle únosnosti stojek a nosníků. Nejdříve se postaví stojky, poté 

spodní nosníky, na které klademe horní nosníky. Technologický postup, doprava, 

skladování apod. je dle pokynů firmy BBA – Monolit, s. r. o. 

 

STŘECHA: 

Střecha je plochá, jednoplášťová. Skladba střechy viz výkres č. 7 - Výkres střechy. 

Vrchní vrstva střechy je tvořena hydroizolačním pásem se zabudovanou 

mikroventilační vrstvou Polygum QUADRA. Technický list viz. Přílohy textové 

části, bod d). Odvodnění střechy je zajištěno pomocí tří plastových střešních vpustí 

Essergully 2000 - Katalogový list vpusti je součástí bodu 8.2 Přílohy textové části, 

bod d). Střešní výlez firmy Fakro je umístěn nad prostorem únikového schodiště. 

Katalogový list střešního výlezu je součástí bodu 8.2 Přílohy textové části, bod d). 

Odvětrání střechy zajišťují plastové odvětrávací komínky Onduline HV 100. 

Katalogový list komínku je součástí bodu 8.2 Přílohy textové části, bod d). 

Ukončení střechy atikou o výšce 1 050 mm. Oplechování atiky titanzinkovým 

plechem, přírodní odstín, viz. výkres č. 11 - Výpis klempířských a zámečnických 

prvků. 

 

SCHODIŠTĚ: 

Schodiště ve vstupní hale je tříramenné, vetknuté do vnitřní nosné stěny. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. Povrch schodiště tvoří keramická dlaţba 

uloţena do cementového tmelu tl. 3 mm, podkladní vrstvu tvoří betonová 

mazanina C20/25 tl. 40 mm. Materiál madla z nerezové oceli, madlo uchyceno do 

zdi nerezovými profily tvaru L. Výška uchycení madla 900 mm. 

Únikové schodiště je dvouramenné, podesta vetknutá do obvodové zdi a nosné 

vnitřní stěny. Šířka schodišťového ramene je 1150 mm. Povrch schodiště tvoří 
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keramická dlaţba uloţena do cementového tmelu tl. 3 mm, podkladní vrstvu tvoří 

betonová mazanina C20/25 tl. 40 mm. Materiál madla z nerezové oceli, madlo 

uchyceno do zdi nerezovými profily tvaru L. Výška uchycení madla 900 mm. 

Zaloţeno na základovém pásu v hloubce 1 150 mm.  

Technologický postup není předmětem řešení BP. 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ: 

Okna a vstupní dveře budou dřevěné z euro profilu, zasklení bude provedeno čirou 

skelnou výplní, vakuovým dvojsklem DITHERM. Provedení oken otvíravá, 

vyklápěcí. Balkonové dveře budou z totoţného profilu jako okna. Interiérová 

dveřní křídla budou dřevěná, bez prosklení, v dřevěných zárubních. Vchodové 

dveře z euro profilu jako okna. Podrobný výpis oken viz. výkr. č. 10 – Výpis oken 

a dveří. 

 

Obr. 13 Výklopné okno skleněné fasády 

 

OBKLADY A DLAŢBY: 

Obklady budou prováděny na lepící tmel. Keramický obklad v kuchyni restaurace 

i kuchyni cukrárny do výšky 2000 mm. Keramický obklad v koupelnách a WC v 

pokojích do výšky 2100 mm, na WC v 1. NP do výšky 2000 mm. Keramická 
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dlaţba vnitřní v 1.NP v  koupelně, technické místnosti, na chodbě, v zádveří, 

v 2.NP v koupelně, na WC, na chodbě.  Keramická dlaţba kombinovaná s PVC 

v 1.NP. v komoře, kuchyni s obývacím pokojem a v pracovně. V 2.NP ve všech 

loţnicích.  

Veškeré keramické obklady budou provedeny dle výkresové dokumentace a 

výběru investora. 

 

PODLAHY: 

Podlahy budou provedeny podle výpisu skladby podlah – viz. výkres č. 12 – Výpis 

skladeb podlah. Podkladní vrstvu tvoří betonová mazanina. V podzemním patře 

budou doplněny o tepelnou izolaci Rockwool o tl. 120 mm. V koupelnách v 1. NP 

budou provedeny hydroizolační stěrky Mapegnum WPS, viz. bod 8.2 Přílohy 

textové části, b). Venkovní terasa bude provedena z dřevo-polymerového obkladu 

Werzalit. 

 

VNĚJŠÍ PLOCHY: 

Plochy budou zatravněny. Bude vysázená nová zeleň, keře i stromy. Úpravy   

vnějších ploch nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

 

d) Napojení stavby na sítě dopravní a technickou infrastrukturu  

Napojení stavby na technickou infrastrukturu jako je plyn, kanalizace, voda a 

telefon je pomocí přípojek nebo sítě. Vodovodní a plynová přípojka bude z ulice 

Klimkovická. Vedení nízké elektrického napětí bude v zemi, připojeno na vedení 

vysokého napětí z ulice Klimkovická. Odvod dešťových vod bude řešen vsakem 

do zeminy. Vytápění objektu bude zajištěno tepelným čerpadlem vzduch – voda 

s plošným nadzemním kolektorem.  

Pozemek bude napojen na veřejnou komunikaci, napojení vyhovuje 

bezpečnostním opatřením. 

            

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy 

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svažném území 
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U objektu bude proveden chodník z betonové vibrolisované dlaţby fy 

PRESBETON.  Okolo objektu bude vybudovaná cesta pro zásobování a 2 

parkoviště po 45 místech kaţdé. Úpravy zpevněných ploch nejsou součástí PD. 

Chodníky a komunikace budou propojovat objekt s ulicí Rakovecká. 

.  

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  

Stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí ani na okolní pozemky. Stavba 

při svém provozu nebude produkovat ţádný nebezpečný odpad. Splaškové odpady 

budou sváděny do splaškové kanalizace a odpadky budou vynášený do přilehlých 

kontejnerů a vyváţeny na skládku. 

Přechodný hluk vzniklý při realizaci stavebních prací vzniká z pouţitých 

stavebních strojů a zařízení a bude omezen na minimum. Práce nebudou 

prováděny v době nočního klidu od 22 h do 6 h. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací: 

Bezbariérový přístup je řešen u WC pro ZTP v 1.NP. Přístup do dalších pater je 

výtahem umoţňující i přepravu osob se sníţenou schopností pohybu a orientace. 

Pokoje jsou navrţeny v souladu s poţadavky pro bezbariérové uţívání. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Zaměření bylo provedeno geodetickou firmou, pomocí JTSK a zaznamenáno. 

Výkopy budou prováděny strojově, stavební jáma paţením. Hladina spodní vody 

nebyla zjištěna, neovlivní základy. Není třeba odvodňování. Hydrogeologický 

průzkum nebyl zpracován, jelikoţ nebudou prováděny ţádné stavby podléhající 

zákonu o vodách. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Vytyčení stavby bude provedeno oprávněným geodetem. Polohově je stavba 

zaměřena od hranic pozemku.  
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

SO 01 – novostavba objektu 

SO 02 – zpevněná plocha 

SO 03 – jímka na vybírání 

SO 04 – kanalizace (přípojka) 

SO 05 – přípojka plynu 

SO 06 – přípojka vody 

SO 07 – přípojka NN  

 

k) Vliv stavby na okolí na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizaci  

Stavební úpravy nebudou mít na okolí podstatná vliv – viz bod f). 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

Není předmětem BP. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni působící v průběhu výstavby a uţívání 

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

Objekt odpovídám všem poţadavkům na odolnost a stabilitu konstrukce. 

 

3. Požární bezpečnost 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve výstavbě 

c)  Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
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Projektová dokumentace neřeší poţární bezpečnost v bodech a) aţ e). 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je navrţena tak, aby neohroţovala ţivot, zdraví, ţivotní podmínky jejich 

uţivatelů ani uţivatelů okolních staveb a aby neohroţovala ţivotní prostředí. Stavba 

nebude uvolňovat ţádné látky nebezpečné pro zdraví a ţivoty osob a zvířat. Stavba bude 

z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních 

listů pro jednotlivé materiály a dodrţovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré 

specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací. 

Splaškové odpady budou sváděny do splaškové kanalizace a odpadky budou 

vynášeny do přilehlých kontejnerů a vyváţeny na skládku. 

Zemina vytěţená s kameny a směsný stavební odpad budou odváţeny na skládku, 

domovní odpad – doporučeno třídění odpadu – bude odváţen na skládku denně. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Bezpečnost bude splněna při stavbě oplocením pozemku a všichni účastníci 

stavby budou poučeni. 

Při uţívání stavby hrozí pouze běţná rizika vzniklá obvykle nepozorností. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Stavba nevyvolává nadměrný hluk a není třeba stavbu speciálně odhlučnit. Stavba 

bude částečně odhlučněna speciálními dveřmi a okny. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 

porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 

náročnosti budov 

Navrţený objekt splňuje poţadavky na úsporu energie a ochranu tepla podle 

zákona o hospodaření s energiemi a vyhlášky, kterou se stanovují podrobnosti 

účinnosti uţití energie. 
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b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Není předmětem BP. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Bezbariérový přístup je řešen u WC pro ZTP v 1.NP. Přístup do dalších pater je 

výtahem umoţňující i přepravu osob se sníţenou schopností pohybu a orientace. Pokoje 

jsou řešeny bez prahů. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí – radon, agresivní 

spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt nebude umístěn na seismicky aktivním území, na poddolovaném ani 

záplavovém území. Ochrana proti radonu je zajiště asfaltovými pásy Foalbit AL S 40 

s hliníkovou vloţkou. Objekt neleţí v ţádných ochranných pásmech. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

      Stavba splňuje veškeré poţadavky na ochranu obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění a zneškodňování odpadních vod  

Kanalizační přípojka – SO 04, revizní šachta – SO 03 a vnější potrubí 

b) Zásobování vodou 

 Pomocí vodovodní přípojky – SO 06, vodoměrné šachtice a vnějšího potrubí 

c) Zásobování energiemi 

Pomocí přípojky NN – SO 07 na hranici pozemku 

d) Řešení dopravy 

Vybudování dvouproudové silnice napojené na ul. Klimkovická. V rámci 

pozemku budou vybudována 2 parkoviště, po 45 místech, chodníčky pro pěší a 

altánek, SO 02 – Chodníky a komunikace na pozemku. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 
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Nejsou předmětem řešení projektové dokumentace stavby, zajistí si je investor. 

Nutné provedení terénních úprav v okolí domu – ochrana základů proti 

promrzání a podmáčení. 

f) Elektronické komunikace 

Stavba řeší napojení drátového telefonu. Bylo postupováno podle 

telekomunikačního zákona a bylo vyţádáno vyjádření telefonního operátora.  

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

b) Popis technologie výroby 

c) Údaje o počtu pracovníků 

d) Údaje o spotřebě energie 

e) Bilance surovin, materiálu a odpadů 

f) Vodní hospodářství 

g) Řešení technologické dopravy 

h) Ochrana životního a pracovního prostředí 

 

Ve stavbě neexistují. 

 

 

C. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 

a) Situace širších vztahů a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu 

zpravidla v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000 s napojením na dopravní a 

technickou infrastrukturu a s vyznačením ochranných, bezpečnostních a 

hlukových pásem 

Není předmětem BP. 

 

b) Koordinační situace stavby ( zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1 : 

1 000 

nebo 1 : 500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1 : 5 000 

nebo 1 : 2 000; u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby 

v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200 
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Viz. výkres č. 1 – Zastavovací a koordinační situace 

 

c) Souhrnné technologické schéma u výrobních staveb, schéma rozvodů 

energií, základní schéma rozvodu vody a čištění odpadních vod 

Není předmětem BP. 

 

d) Návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy 

vydanými k provedení zákona o zeměměřictví 

Viz. výkres č. 2 – Vytyčovací výkres  

 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace 

Vydaná stanoviska, posudky či výsledky jednání jsou doloţeny v bodě 7.1 Přílohy 

textové části. 

 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

Není předmětem BP. 

 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

Není předmětem BP. 

 

b) významné sítě technické infrastruktury 

Viz. část B bod 11. Inţenýrské objekty, tohoto dokumentu. 

 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště  
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Není předmětem BP. 

 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

    nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

        Viz. část B bod 8. Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou 

        schopností pohybu a orientace, tohoto dokumentu. 

 

d) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Není předmětem BP. 

 

e) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Není předmětem BP. 

 

f) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Není předmětem BP. 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 

    a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

    staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

    a ochrany zdraví při práci 

    Není předmětem BP. 

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

     Viz. část B bod 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí - 

                          radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná 

                          a bezpečnostní pásma, tohoto dokumentu. 

 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

                Viz. část A bod 1 h) tohoto dokumentu. 

 

   2. VÝKRESOVÁ ČÁST 
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a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb 

     zařízení staveniště 

     Není předmětem BP. 

 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, 

vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště 

       Viz. výkr. č. 1 – Zastavovací a koordinační situace 

 

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 

1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1 Technická zpráva 

a) Účel objektu 

 Čtyřpodlaţní stavba se nachází v Klimkovicích na ul. Rakovecká, parcela č. 

4558, 4559, 4563, 4564. Novostavba hotelu slouţí k ubytování návštěvníků arboreta, 

k zábavě a stravování. Hotel má celkem ve dvou podlaţích 24 pokojů, tedy 90 lůţek. 

Podzemní patro má funkci zábavní a technickou. Objekt je částečně podsklepen, a to 

na severovýchodní části. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a urbanistické řešení, 

řešení vegetačního okolí objektu včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Viz. část B, bod 1. b)  

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory,  zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslnění 

Čtyřpodlaţní hotel s 24 pokoji různých velikostí a kapacit. Celková kapacita 

hotelu je 90 lůţek. Celková plocha všech parcel je 34 813 m
2
. Obytná plocha hotelu je 

2 000 m
2
. Zastavěná plocha je 6 922 m

2
. Výměra místností viz výkres č.1. Vstup do 

objektu je  ze severu od komunikace. V 1.NP se nachází zádveří, recepce, kavárna a 

restaurace. Za recepcí je schodiště a výtah. V 2. A 3. NP se nachází hotelové pokoje a 
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v kaţdém patře místnost pro pokojskou. V 1.PP se nachází technická místnost, sklady 

a tančírna. Součástí 1.NP je terasa na východní straně, v 2. a 3. NP jsou balkóny 

rovněţ na východní straně. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Stavba je řešena klasickým zděným způsobem. Obvodové zdivo bude 

z keramických cihelných bloků POROTHERM tl. 440 mm zděných na tepelně 

izolační maltu POROTHERM TM. Nenosné příčky budou z  keramických cihelných 

příčkovek POROTHERM tl. 80 mm a 190 mm. 

 

d.1) Příprava území a zemní práce 

 Parcela má tvar úzkého obdélníku a je rovinného charakteru. V současné 

době není na pozemku ţádná stavba, pouze trvalý travnatý porost. Není 

potřeba území rozsáhleji upravovat. Výkopy budou prováděny strojově, 

paţením. Není třeba odvodňování.  

 

d.2) Základové konstrukce 

 Viz. část B, bod 1. c) – ZÁKLADY 

 

d.3) Svislé nosné konstrukce 

 Viz. část B, bod 1. c) – OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO 

  

d.4) Vodorovné (stropní) nosné konstrukce 

 Viz. část B, bod 1. c) – STROPNÍ KONSTRUKCE 

 

d.5) Schodiště 

 Viz. část B, bod 1. c) -  SCHODIŠTĚ 

d.6) Střecha 

 Viz. část B, bod 1. c) – STŘECHA 

 

d.7) Překlady 
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 Viz. část B, bod 1. c) – OBVODOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE. Dále 

viz. výkr. č. 4 – Půdorys 1. NP.  

 

d.8) Komín 

 Objekt nemá komín. 

 

d.9) Příčky 

 Viz. část B, bod 1. c) – PŘÍČKY A VNITŘNÍ ZDIVO 

 

d.11) Podhledy, opláštění 

 V objektu se podhledy nevyskytují. Vnější opláštění tvoří dřevo-

polymerové obklad Werzalit, tl. 9 – 18 mm. Skladba obvodového pláště viz. 

výkr. č. 12 - Výpis skladeb 

 

                        d.12) Podlahy  

A   Keramická protiskluzová dlaţba tl. 10 mm 

     Lepící tmel tl. 8 mm 

     Betonová mazanina C20/25 tl. 52 mm + kari síť 

          po obou stranách, 50x50 mm, průměr 8 mm 

     Akustická izolace Rockwool STEPROCK ND tl. 30 mm 

     Stropní ŢB deska tl. 200 mm 

 

B   Plovoucí laminátová podlaha tl. 8 mm 

      Fólie Selitflex Hemo Floor tl. 2 mm 

      Anhydritový potěr tl. 58 mm 

      Separační PE folie Baumit tl. 2 mm 

      Akustická izolace Rockwool STEPROCK ND tl. 30 mm 

      Stropní ŢB deska tl. 200 mm 

 

C   Dřevěná prkna tl. 38 mm 

      Podkladní profil tl. 38 mm 

      Tepelná izolace XPS tl. 30 mm 
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      Hydroizolační asfaltový pás Foalbit AL S 40 + 2x Penetral ALP 

      Betonová mazanina C20/25 tl. 50 mm 

      Podkladní vrstva zhutněného štěrku tl. 100 mm 

 

D   Keramická dlaţba tl. 10 mm 

     Lepící tmel tl. 8 mm 

     Betonová mazanina C20/25 tl. 60 mm + kari síť 

          po obou stranách, 150x150 mm, průměr 8 mm 

     TI ROCKWOOL STEPROCK HD tl. 120 mm 

     Hydroizolační asfaltový pás Foalbit AL S 40 + 2x Penetral ALP 

     Vláknobetonová deska 300 mm  

     Podkladní vrstva zhutněného štěrku tl. 100 mm 

 

E   Hydroizolační vrstva s mikroventilační vrstvou  

         POLYGUM QUADRA tl. 5 mm 

      Tepelněizolační vrstva ROCKWOOL  

          MONROCK MAX E tl. 240 mm 

      Polystyren beton ve spádu 50 - 250 mm 

      Parotěsná zábrana JUTAFOL N 140 SPECIAL 

          tl. 0,4 mm + penetrační nátěr 

      Nosná konstrukce 

 

F     Keramická dlaţba tl. 10 mm 

       Lepící tmel tl. 8 mm 

       Betonová mazanina C20/25 tl. 12 mm 

       ŢB deska C20/25 tl. 150 mm 

       Omítka POROTHTERM UNIVERSAL 

 

G    Keramická dlaţba tl. 10 mm 

       Lepicí tmel mrazuvzdorný tl. 8 mm 

       Cementový potěr tl. 50 m 

       2 x asfaltový modifikovaný pás tl. 8 mm + 2x penetral ALP 
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       Tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK HD tl. 165 mm 

       Parotěsná vrstva 

       Stropní ŢB deska tl. 200 mm 

 

H    Dřevěný obklad 9-18 mm 

       Laťě, kontralatě + vzduchová mezera 40 mm 

       Deska z minerálních vláken 160 mm 

       Nosné zdivo POROTHERM 440 EKO 

       Vnitřní omítka vápenocementová 5 mm              

   

d.14) Hydroizolace, parozábrana 

 IZOLACE PODLAHOVÉ  

Viz. část B, bod 1. c) – ZÁKLADY. Dále viz. výkr. č. 12 – Výpis 

skladeb. 

IZOLACE STŘEŠNÍ 

Viz. část B, bod 1. c) – STŘECHA 

 

                        d.15) Tepelné, zvukové a kročejové izolace 

viz. výkr. č. 12 – Výpis skladeb 

 

d.16) Omítky 

 Nejsou předmětem projektové dokumentace. Zajistí si investor. 

 

d.17) Obklady, dlažby 

Viz. část B, bod 1. c) – OBKLADY A DLAŢBY 

 

d.18) Truhlářské výrobky 

 V projektu se nevyskytují. 

 

d.19) Klempířské a zámečnické výrobky 

Oplechování parapetů oken, okapové ţlaby a svody včetně doplňků jsou 

vyrobeny z titanzinkového plechu, přírodní odstín, bez úprav tl. 0,6 mm, který 
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je bezúdrţbový. Viz. výk. č. 11 – Výpis klempířských a zámečnických 

výrobků.  

 

d.20) Malby a nátěry 

Malby jsou ve všech místnostech nanášeny na omítku. Počet nátěrů dle 

zvoleného typu barvy. Projektová dokumentace neřeší, zajistí si investor. 

 

d.21) Větrání místností 

Odvětrání místností je prováděno přirozenou cestou otevíracími nebo 

minimálně sklopnými okny. Odvětrání kuchyně je doplněno o nucené – 

automaticky řízené větrání, které projektová dokumentace neřeší. 

 

d.22) Venkovní úpravy 

Viz. část B, bod 1. c) – VNĚJŠÍ ÚPRAVY 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Není předmětem BP. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

          Viz. část B, bod 1. c) – VÝKOPY, ZÁKLADY 

 

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

negativních účinků 

                   Stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí. Splaškové odpady 

budou sváděny do splaškové kanalizace a odpadky budou vynášeny do přilehlých 

kontejnerů a vyváţeny pravidelně na skládku. 

 

h) Dopravní řešení 

                       Pozemek navazuje ulici Rakovecká, pěší i dopravní přístup zajištěn. 

Přímý vjezd na pozemek z ulice Rakovecká. Na pozemku jsou dvě parkoviště po 45 

stáních. 
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

                     Objekt není chráněn, opatření se nenachází. 

 

j) Dodržení požadavků na výstavbu 

                     Rodinný dům je navrţen tak, aby splňoval obecné poţadavky na 

výstavbu, Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecně technických poţadavcích na výstavbu. 

 

1.2 Stavebně konstrukční část 

Není předmětem BP. 

 

1.3 Poţárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem BP. 

 

1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem BP. 

 

 

2. INŢENÝRSKÉ OBJEKTY 

Není předmětem BP. 

 

 

3. PROVOZNÍ SOUBORY STAVBY 

Není předmětem BP. 

 

 

4. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

  4.1 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

 
    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ  POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 

 Teplo 2009 

 

 Název úlohy :  STŘECHA 
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 Zpracovatel :  Ţaneta Matoušková 

 Zakázka :  Hotel Klimkovice 

  

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Porotherm Univ   0.0020    0.8000   840.0   1450.0    14.0 0.0000 

  2  Ţelezobeton 2   0.2000    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 

  3  Polystyrenbeto   0.1000    0.1400   900.0    500.0        25.0   0.0000 

  4  Jutafol N 140   0.0003    0.3900  1700.0    560.0    148275.0   0.0000 

  5  Rockwool Rockm  0.2400    0.0430   840.0    100.0         2.0   0.0000 

  6  Isofol B   0.0006    0.3500  1470.0   1330.0     17000.0   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 

           

    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 

    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 

    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 

   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 

           

 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přiráţka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.43 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.152 W/m2K 
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 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibliţnou 

 přiráţkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.0E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        869.6 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.5 h 

 

 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.66 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 

 

 Číslo  Minimální poţadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.1   0.963    57.0 

    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.2   0.963    59.4 

    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.3   0.963    59.3 

    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.5   0.963    59.7 

    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.963    62.5 

    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.8   0.963    65.2 

    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.963    66.5 

    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.963    66.1 

    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.7   0.963    62.8 

   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.6   0.963    60.0 

   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.4   0.963    59.2 

   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.2   0.963    59.6 

           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 

         

 tepl.[C]:   19.7   19.6   19.0   15.1   15.1  -14.8  -14.8 

 p [Pa]:   1367   1366   1240   1186    378    368    138 

 p,sat [Pa]:   2288   2286   2192   1720   1719    168    168 

 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 

 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 

           

    1   0.5423    0.5423   4.661E-0009 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 

  

 Mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.018 kg/m2,rok 

 Mnoţství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.177 kg/m2,rok 



Hotel Klimkovice 

 Bakalářská práce 

 
 

 

  
45 

 
  

  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě niţší neţ   5.0 C. 

 

 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 

 Kondenzační zóna č.  1 

  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 

 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 

         

  12   0.5423    0.5423   1.23E-0009     0.0033 

   1   0.5423    0.5423   1.70E-0009     0.0079 

   2   0.5423    0.5423   1.31E-0009     0.0110 

   3   0.5423    0.5423  -3.73E-0010     0.0100 

   4   0.5423    0.5423  -3.29E-0009     0.0015 

   5    ---       ---    -7.62E-0009     0.0000 

   6    ---       ---        ---          ---   

   7    ---       ---        ---          ---   

   8    ---       ---        ---          ---   

   9    ---       ---        ---          ---   

  10    ---       ---        ---          ---   

  11    ---       ---        ---          ---   

         

 

 Maximální mnoţství kondenzátu Mc,a:     0.0110 kg/m2 

         

 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 

 převaţující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 

 STOP, Teplo 2009 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   STŘECHA 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Porotherm Universal  0,002       0,800  14,0 
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   2  Ţelezobeton 2  0,200       1,580  29,0 

   3  Polystyrenbeton 3  0,100       0,140  25,0 

   4  Jutafol N 140 Special  0,0003       0,390  148275,0 

   5  Rockwool Rockmin  0,240       0,043  2,0 

   6  Isofol B  0,0006       0,350  17000,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 

 

  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,025 kg/m2,rok 

  (materiál: Isofol B). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,025 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0176 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1773 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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4.2 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÉ STĚNY 

     ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 

 Teplo 2009 

 

 Název úlohy :  Obvodový plášť 

 Zpracovatel :  Ţaneta Matoušková 

 Zakázka :  Hotel Klimkovice 

  

       KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Omítka vápenoc   0.0050    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

  2  Porotherm 44 S   0.4400    0.1350  1000.0    650.0         5.0   0.0000 

  3  Isover Fassil   0.1600    0.0390   880.0     50.0         1.4   0.0000 

  4  Dřevovláknité   0.0350    0.0460  1380.0    230.0         5.0   0.0000 

  5  Uzavřená vzduc   0.0050    0.0450  1010.0      1.2         2.0   0.0000 

  6  Třískocementov   0.0120    0.1100  1580.0    300.0         6.5   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 

           

    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 

    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 

    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 

   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 

           

 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přiráţka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         8.35 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.117 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibliţnou 

 přiráţkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      11142.1 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.7 h 

 

 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.96 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.971 

 

 Číslo  Minimální poţadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.3   0.971    56.3 

    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.4   0.971    58.7 

    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.5   0.971    58.7 

    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.6   0.971    59.3 

    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.8   0.971    62.2 

    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.9   0.971    65.0 

    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.971    66.4 

    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.971    65.9 

    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.8   0.971    62.5 

   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.7   0.971    59.7 

   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.5   0.971    58.7 

   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.4   0.971    58.9 

           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 

         

 tepl.[C]:   20.0   19.9    6.4  -10.7  -13.9  -14.4  -14.8 

 p [Pa]:   1367   1325    353    255    177    173    138 

 p,sat [Pa]:   2331   2328    958    243    182    174    167 

 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
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 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 

 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 

           

    1   0.6050    0.6050   9.974E-0009 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 

  

 Mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.006 kg/m2,rok 

 Mnoţství vypařitelné vodní páry Mev,a:       9.097 kg/m2,rok 

  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě niţší neţ -10.0 C. 

 

 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 

 převaţující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 

 STOP, Teplo 2009 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodový plášť 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,005       0,990  19,0 

   2  Porotherm 44 Si na maltu obyče  0,440       0,135  5,0 

   3  Isover Fassil  0,160       0,039  1,4 

   4  Dřevovláknité desky měkké  0,035       0,046  5,0 

   5  Uzavřená vzduch. dutina tl. 5  0,005       0,045  2,0 

   6  Třískocementové desky 1  0,012       0,110  6,5 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 

 

  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,240 kg/m2,rok 

  (materiál: Isover Fassil). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0057 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 9,0973 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 

 

 

5. ZÁVĚR 

V první části bakalářské práce jsem se věnovala shrnutí výchozích podkladů a 

připomenutí charakteristiky města Klimkovice a jeho okolí. Tyty podklady mi slouţily 

zejména v počátcích návrhu hotelu. Snaţila jsem se tak respektovat regulativy územního 

plánu i okolní zástavby. Proto jsem navrhla objekt s třemi nadzemními podlaţími, které tak 

výškově nepřesahují okolní lesní porost. A zároveň fasáda z dřevo-polymerového materiálu 

zapadá svým přírodním vzhledem k okolní přírodě, ale zároveň se jedná o extrémně odolný 
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materiál vůči teplu, vlhkosti a mechanickému opotřebení. Druhá část obsahuje průvodní a 

technickou zprávu, která řeší technickou část zadání. V poslední části mé bakalářské práce 

jsem se věnovala tepelně technickému posouzení obvodového pláště a střešního pláště. Tímto 

jsem chtěla ověřit vhodnou skladbu, a zda je zajištěno tepelné pohodlí pro návštěvníky tak i 

zaměstnance. 

V tomto projektu jsem se snaţila vytvořit hotel, který by svým návštěvníkům poskytl 

příjemný odpočinek v přírodě, ale i klidné posezení v kavárně, vinárně či restauraci. Okolí 

umoţňuje relaxaci avšak nedaleko rušeného města Ostravy. Ve výrazu architektury jsem se 

snaţila, aby celý objekt působil jednoduše a čistě, ale moderně a zajímavě. 
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