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Anotace diplomové práce 

Cílem diplomové práce je  komplexní návrh nízkoenergetické administrativní budovy při 

použití dřevěné konstrukce pro aplikaci foukané izolace. Diplomová práce se ve svém rozsahu 

zaměřuje zejména na stavební část objektu a vedení vnitřních instalací a to vnitřního 

vodovodu, vnitřní kanalizace a vytápění včetně návrhu zdroje tepla. Dále se diplomová práce 

zabývá vyhodnocením energetické náročnosti stavby a posouzením konstrukcí z hlediska 

tepelné techniky včetně vybraných detailů konstrukcí. Koncepčně je administrativní budova 

řešena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt, zastřešen plochou střechou s atikou, odvod 

srážkových vod je zajištěn pomocí střešních vpustí. Z hlediska využití se jedná o formu 

školícího centra, které bude sloužit pro pořádání školení jak soukromého sektoru, tak veřejné 

správy. Jednotlivá zařízení a konstrukce byly navrhovány tak, aby stavba jako celek byla co 

nejšetrnější k životnímu prostředí. 

 

Anotace diplomové práce 

Goal of my diploma thesis is a complex design of a low-energy administrative building by the 

means of wood construction for application of blown insulation. The diploma thesis, in its 

range, focuses mainly on the construction part of the structure and leading of the indoor 

intallations and indoor water piping, indoor drainage and heating including design of the 

source of heating. Furthermore, this diploma thesis concerns with assessment of energy 

demands of the construction with assessment of the construction from the point of view of 

heating technology including chosen details of the constructions. Conceptually, the 

administrative building is laid out as a two-floor structure without a basement, and with a flat 

roof and attic. Drainage of rainfall is provided by roof channels . From the perspective of the 

usage of the building, it is a kind of educational centre that is going to serve for organizing 

trainings of private sphere as well as of administration authorities. Individual equipment and 

constructions were designed so that the structure is as ecological as possible as a whole. 

 

 

 

 

 

 



 6 

Obsah textové části: 

Úvod             1 

1. Průvodní zpráva          2 

1.1 Identifikační údaje         2 

1.2 Základní údaje charakterizující stavbu       2 

1.3 Údaje o území, stavebním pozemku a majetkových vztazích    3 

1.4 Přehled výchozích podkladů, průzkumy       3 

1.5 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu     3 

1.6 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů     3 

1.7 Informace o obdržení obecných požadavků na výstavbu    3 

1.8 Údaje o splnění podmínek území        3 

1.9 Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby, plán kontrolních prohlídek 4 

1.10 Způsob dodávky          4 

2. Souhrnná technická zpráva        4 

2.1 Identifikační údaje          4 

2.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení    5 

2.2.1 Popis a zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu    5 

2.2.2 Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení      5 

2.2.3 Technické řešení          5 

2.2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu     9 

2.2.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury       9 

2.2.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany     9 

2.2.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 9 

2.2.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do dokumentace 9 

2.2.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém          9 

2.2.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické  

provozní soubory          9 

2.2.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace    10 

2.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví  a bezpečnosti pracovníků    10 

2.3 Mechanická odolnost a stabilita        11 

2.4 Požární bezpečnost         11 

2.5 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí      11 



 7 

2.5.1 Zajištění vnitřního prostředí stavby       11 

2.5.2 Přehled odpadů vzniklých během výstavby a způsob jejich likvidace   11 

2.5.3 Ochrana ovzduší          13 

2.5.4 Ochrana přírody a krajiny         13 

2.5.5 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě     13 

2.5.6 Radonový posudek         13 

2.6 Bezpečnost při užívání         13 

2.7 Ochrana proti hluku         13 

2.8 Úspora energie a ochrana tepla        14 

2.9 Přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace   14 

2.10 Ochrana obyvatelstva před škodlivými vlivy vnějšího prostředí    14 

2.11 Inženýrské stavby (objekty)         14 

2.12 Bezpečnost práce          14 

2.13 Plán kontrolních prohlídek        15 

2.14 Jiné požadavky          15 

3. Zásady organizace výstavby        15 

3.1 Charakteristika staveniště        15 

3.2 Inženýrské sítě a jiné zařízení        16 

3.3 Napojení staveniště na energie        16 

3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví        16 

3.5 Uspořádání bezpečnosti stav. z hlediska ochrany veřejných zájmů   16 

3.6. Zařízení staveniště         16 

3.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení     17 

3.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci       17 

3.9 Vliv stavby na životní prostředí        17 

3.10 Orientační lhůta výstavby        17 

4. Technická zpráva          18 

4.1 Architektonické a stavebně technické řešení      18 

4.1.1 Účel objektu          18 

4.1.2 Zásady architektonického, funkčního dispozičního a výtvarného řešení  18 

4.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy   19 

4.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu      19 

4.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí     25 

4.1.6 Způsob založení objektu        25 



 8 

4.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí     25 

4.1.8 Dopravní řešení          26 

4.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí    26 

4.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu      26 

5. Technická zpráva zdravotně technické instalace     27 

5.1 Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její 

požadované úpravy (chemické, či biologické apod.)      27 

5.2 Popis tlakových poměrů vodovodu, čerpacích a posilovacích zařízení   28 

5.3 Popis technického řešení vodovodu, použitých materiálů s určenými parametry a 

technologickými postupy,  popis a podmínky připojení na veřejné vodovodní sítě 28 

5.4 Popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů s určenými 

parametry a technologickými postupy       29 

5.5 Výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových odpadních 

vod a jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním   30 

5.6 Popis a podmínky  připojení na veřejné, či místní vnější sítě technické infrastruktury, 

popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení  31 

5.7 Případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla  32 

5.8 Popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou  

schopností pohybu a orientace        34 

6. Technická zpráva vytápění objektu       34 

6.1 Typ zdroje tepla, kotelna (na pevná, kapalná a plynná paliva), výměníková, předávací 

stanice, zařízení zpětného získávání tepla, tepelné čerpadlo apod. akumulační zdroje  

tepla           34 

6.2 Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná 

venkovní výpočtová teplota, průměrná denní teplota v otopném období, počet otopných 

dnů v roce – počet hodin za den, počet pracovních dnů v týdnu v roce, krajinná oblast se 

zřetelem na intenzitu větru, poloha budovy v krajině, průměrná vnitřní výpočtová teplota 

plný provoz/útlum, typ provozu – plně automatický, ruční, provozní režim – trvalý, 

občasný, příležitostný, nepřerušovaný, přerušovaný apod.)     35 

6.3 Přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně-technických vlastností 

stavebních konstrukcí         35 

6.4 Přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem, větráním, 

celkových tepelných ztrát, přehled trvalých a proměnných tepelných zisků budovy 36 



 9 

6.5 Přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla 

s uvedením jednotlivých potřebných tepelných příkonů (tepelného příkonu předehřívače, 

ohřívače, případně ohřívače vody)        37 

6.6 Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody na základě bilance předané 

specialistou zdravotní techniky        37 

6.7 Stanovení potřebného  tepelného výkonu zdroje tepla     37 

6.8 Stanovení a přehled  roční potřeby tepla na vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé 

vody, celková roční potřeba tepla v Mwh/rok, příp. GJ/rok    37 

6.9 Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející z hodnot potřebného 

tepelného příkonu pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody   37 

6.10 Popis přípojky primárního média, nominální parametry, sjednané množství odběru 

(tepelný příkon a roční odběr)         38 

6.11 Popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry primární a sekundární 

strany zabezpečovací zařízení a regulační systém     38 

6.12 Umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení   38 

6.13 Výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu,  

stavební a technické řešení        38 

6.14 Výpočet průřezu kouřovodu a komínu       39 

6.15 Řešení požární bezpečnosti kotelny       39 

6.16 Popis uvažovaného otopného systému (vodní, parní, nemrznoucí kapalina apod.) 

nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů rozvodu tepla (jednotrubkové, 

dvoutrubkové)           39 

6.17 Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, průtok 39 

6.18 Tlaková ztráta, způsob regulace (kvantitativní, kvalitativní), parametry oběhových 

čerpadel, regulačních ventilů        39 

6.19 Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění    40 

6.20 Způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla    40 

6.21 Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprav a doplňovací vody  40 

6.22 tlakové poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak, maximální tlak, 

otevírací tlak pojistného ventilu)        40 

6.23 Výpočet pojistného ventilu        40 

6.24 Popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů   40 

6.25 Popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, regulace, teploty 

v prostoru          41 



 10 

6.26 Popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu, způsob, regulace, 

teploty v prostoru         41 

6.27 Parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů     41 

6.29 Měření potřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, vyhodnocení 41 

6.29 Popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon 41 

6.30 Způsob regulace přípravy teplé vody       41 

6.31 Typy navržených zařízení        41 

6.32 Potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace    42 

6.33 Výpis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy, definice nátěrů, tepelných izolací, 

popis způsobu zavěšení potrubí, uložení, kompenzace    42 

7. Inženýrské objekty         42 

7.1 Příprava území, hrubé terénní úpravy       42 

7.2 Čisté terénní úpravy včetně vegetačních úprav a drobné architektury   42 

7.3 Komunikace včetně dopravy v klidu, mostních konstrukcí, propustky apod., s výjimkou 

staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona     42 

7.4 Zásobovaní vodou včetně objektů (vodojemy, čerpací stanice apod.)    42 

7.5 Kanalizace včetně zvláštních objektů (retenční, sedimentační nádrže apod.)   43 

7.6 Zásobování energiemi (elektrická energie, plyn, teplo, rozvod světla) včetně objektů na 

rozvodech (trafostanice, technické chodby a regulační stanice apod.)    43 

7.7 Sdružené trasy technické infrastruktury (kolektory, technické chodby, kanály apod.)  44 

7.8 Elektrické komunikace a jiná sdělovací zařízení      44 

8. Stavební tepelná technika        44 

8.1 Úvod           44 

8.2 Součinitel prostupu tepla         45 

8.3. Teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukce      46 

8.4 Lineární činitel prostupu tepla        50 

8.5 Pokles dotykové teploty ochlazované podlahy      51 

8.6. Kondenzace vodní páry v konstrukci       52 

8.7 Tepelné ztráty objektu         53 

8.8 Energetická náročnost stavby        54 

8.9 Zhodnocení          55 

9. Závěr           56 

 



 1 

Úvod: 

Téma diplomové práce, Administrativní nízkoenergetická budova  s dřevěnou konstrukcí pro 

foukanou izolaci jsem si vybral z důvodu využití zajímavého prvku dřevěné konstrukce  

s aplikací foukané izolace, a dále pro zvýšení znalostí v problematice vnitřních rozvodů 

vodoinstalace, kanalizace a návrhu zdroje tepla a otopné soustavy, a v neposlední řadě také 

řešení stavební tepelné techniky ve vybraných detailech, které jsou součástí diplomové práce. 

Koncepčně je administrativní budova řešena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt  

o půdorysných rozměrech 12,916 x 18,826 m, zastřešen plochou střechou s atikou  odvod 

srážkových vod je zajištěn pomocí střešních vpustí. Z hlediska využití se jedná o formu 

školícího centra, které bude sloužit pro pořádání školení jak soukromého sektoru, tak veřejné 

správy. 

Diplomová práce se ve svém rozsahu zaměřuje zejména na stavební část objektu a vedení 

vnitřních instalací (vodoinstalace, kanalizace, vytápění). V prvních krocích byla navržena 

situace umístění objektu, na základě které byl dále zpracován samotný projekt pro realizaci 

stavby. Dále se diplomová práce zabývá vyhodnocením energetické náročnosti stavby  

a posouzením konstrukcí z hlediska tepelné techniky včetně vybraných detailů konstrukcí.  

Stavba jako celek byla navržena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. [1] v platném znění a 

jeho prováděcími předpisy. 
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1.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1.1 Identifikační údaje 

 

Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Administrativní budova 

Místo stavby:   Kravaře 

Kraj:    Moravskoslezský 

Charakter stavby:  novostavba 

Stupeň PD:   realizace stavby 

 

Identifikační údaje investora 

Investor:   Infocentrum OP  

 

Identifikační údaje projektanta 

Generální projektant:  Bc. Jakub Josefus 

 

Identifikační údaje dodavatele stavby 

Dodavatel stavby:  dle výběrového řízení 

 

1.2 Základní údaje charakterizující stavbu 

Pozemek se nachází na území severní Moravy, v Moravskoslezském Kraji. Katastrální území 

Kravaře, na pozemku parc. č. 270/1, k.ú. Kravaře. Pozemek je dle regulativů územního plánu 

města Kravaře určen k zastavění stavbami pro občanskou vybavenost. Administrativní budova 

bude řešena jako dvoupodlažní nepodsklepená dřevostavba, půdorysného tvaru obdélníka  

o rozměrech 12,916 x 18,826 m. Objekt bude zastřešen plochou střechou o výšce střechy 

v atice + 8,050 m od ± 0,000 = 280,5 m n.m. Vstup do objektu bude situován v jeho 

severozápadním průčelí.V dané lokalitě jsou vedeny inženýrské sítě v tělese místní 

komunikace ul. Poštovní, na které bude administrativní budova napojena. Stavební pozemek 

parc. č. 270/1, k.ú. Kravaře je přístupný z místní komunikace ul. Poštovní a také z místní 

komunikace ul. Sadová. 
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1.3 Údaje o území, stavebním pozemku a majetkových vztazích 

Jedná se rovinatý terén v zastavěném území města Kravaře. V okolí objektu se nacházejí 

pozemní objekty a vedení inženýrských sítí. Stavba administrativní budovy bude provedena 

na pozemku parc. č. 270/1, k.ú. Kravaře. Inženýrské sítě budou napojeny na veřejnou část 

inženýrských sítí v tělese místní komunikace ul. Poštovní. Stavba nezasahuje na sousední 

pozemky. 

Staveniště – majetkoprávní vztahy 

Novostavba je umístěna na pozemku ve vlastnictví investora. 

Město:    Kravaře 

Katastrální území:  Kravaře 

Majitel objektu:  Infocentrum OP  

 

1.4 Přehled výchozích podkladů 

- prohlídka na místě samém, fotodokumentace 

- konzultace s investorem 

- zjištění polohy stávajících inženýrských sítí 

 

1.5 Napojení na opravní a technickou infrastrukturu 

Inženýrské sítě budou napojeny na veřejnou část inženýrských sítí v tělese místní komunikace 

ul. Poštovní. Dopravní infrastruktura zůstane napojena na místní komunikaci. 

 

1.6 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 

Městský úřad Kravaře, nestanovil jako dotčený orgán na úseku, životního prostředí a dopravy 

žádné závazné podmínky. HZS MSK vydal na úseku požární ochrany souhlasné stanovisko se 

stavbou, bez připomínek. KHS MSK jako dotčená hygienická stanice nestanovila ve svém 

stanovisku podmínky. 

 

1.7 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena v souladu splatnými právními předpisy o požadavcích na výstavbu. 

 

1.8 Údaje o splnění podmínek území 

Pozemek parc. č. 270/1, k.ú. Kravaře je dle regulativů platného územního plánu územního 

plánu a jeho změny č. 1 (schválené zastupitelstvem obce dne 12.12.2009) města Kravaře 

určen k zastavění objekty pro občanskou vybavenost. 
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1.9 Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Termín zahájení stavby a dokončení bude upřesněn. Podrobnosti postupu výstavby budou 

stanoveny dodavatelem stavby. 

Kontrolní prohlídky: 

1. vytýčení stavby 

2. vyzdění nosného zdiva do výšky 1,0 m 

3. hrubá stavba 

4. závěrečná kontrolní prohlídka 

 

1.10 Způsob dodávky stavby:  

Stavba bude provedena dodavatelsky jako komplexní dodávka jedním dodavatelem. 

 

       

2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

2.1 Identifikační údaje 

 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Administrativní budova 

Místo stavby:   Kravaře 

Kraj:    Moravskoslezský 

Charakter stavby:  novostavba 

Stupeň PD:   realizace stavby 

 

Identifikační údaje investora 

Investor:   Infocentrum OP  

 

Identifikační údaje projektanta 

Generální projektant:  Bc. Jakub Josefus 

 

Identifikační údaje dodavatele stavby 

Dodavatel stavby:  dle výběrového řízení 
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2.2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

2.2.1 Popis a zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu 

Pozemek se nachází na území severní Moravy, v Moravskoslezském Kraji. Katastrální území 

Kravaře, na pozemku parc. č. 270/1, k.ú. Kravaře. Pozemek je dle regulativů územního plánu 

města Kravaře určen k zastavění stavbami pro občanskou vybavenost. 

Jedná se rovinatý terén v zastavěném území města Kravaře. V okolí objektu se nacházejí 

pozemní objekty a vedení inženýrských sítí. Stavba administrativní budovy bude provedena 

na pozemku parc. č. 270/1, k.ú. Kravaře. Přípojky inženýrských sítí budou napojeny na 

veřejnou část inženýrských sítí v tělese místní komunikace ul. Poštovní. Stavba nezasahuje na 

sousední pozemky. 

 

2.2.2 Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 

Administrativní budova bude řešena jako dvoupodlažní nepodsklepená dřevostavba, 

půdorysného tvaru obdélníka o rozměrech 12,916 x 18,826 m. Objekt bude zastřešen plochou 

střechou o výšce střechy v atice + 8,050 m od ± 0,000 = 280,5 m n.m. Vstup do objektu bude 

situován v jeho severozápadním průčelí. Konstrukční systém objektu bude kombinovaný.  Při 

návrhu administrativní budovy bylo přihlédnuto k okolní zástavbě, tak aby stavba byla 

nerušeně začleněna do proluky. Administrativní budova bude obsahovat následující dispozici: 

školící místnost, šatna, lektor, školící technika, společenský prostor, technická místnost, 

kuchyň, boční zádveří, WC muži, WC ženy, WC invalidé, úklid, recepce, chodba, 2. NP: 

školící místnost, šatna, kancelář, společenská místnost, lektor, školící technika, chodba, šatna 

personál, kuchyň, WC muži, WC ženy, WC personál, úklid. 

 

2.2.3. Technické řešení 

 

Stavebně technické řešení 

Před započetím stavebních prací budou vybudovány provizorní objekty zařízení staveniště – 

kancelář, soc. zařízení, šatny a skladovací prostory pro potřebu pracovníků a plynulému 

postupu výstavby. 

Technické údaje o základové půdě: 

Staveniště se nachází v zóně, kterou město Kravaře plně připravilo pro výstavbu, proto byl 

zde proveden i geologický průzkum. Typ terénu je rovinatý, bez porostu křovin, nebo stromů. 
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Vrchní vrstvu tvoří ornice do hloubky cca 30 cm. Celkové geologické prostředí je stabilní až 

do hloubky 14 m. 

Profil základové půdy: 

0,0 – 1,5 m – šedá prachovitá mírně humózní hlína suchá (propustná zemina) 

1,5 – 3,0 m – prachovitá hnědá zemina s příměsí štěrku a písku (propustná) 

Prováděné zkoušky: 

Laboratorní: 

1) endotermická zkouška (vzorek se deformuje  ve směru jedné osy) 

2) Triaxiální zkouška (vzorek se přetváří trojrozměrně) 

Polní: 

Zatěžovací zkouška deskou navrhovat speciální opatření proti spodní vodě. 

Všechny inženýrské sítě, které jsou uvedeny v podkladech správců sítí pro stavební práce 

nezasahují do prostoru staveniště, všechny sítě jsou umístěny v tělese místní komunikace  

ul. Poštovní. Před započetím výkopových prací však musí být pracovníky správců 

inženýrských sítí vytyčena podzemní vedení inženýrských sítí. 

Spodní voda se nachází ve hloubce 6,0 m pod terénem bez agresivních  chemických složek, 

nenarušuje tedy konstrukci základů a nebude ovlivňovat výkopové práce, proto není nutné.  

Sejmutí ornice bude provedeno strojně (pásový dozer CAT typu D7H 7SU), sejmutá ornice se 

ponechá na skládce k pozdějšímu využití (rekultivaci pozemku). Na tuto skládku bude 

dopravena nakládačem UNC151. Vytyčení vnějšího obvodu objektu bude provedeno pomocí 

laviček, které se umístí cca 2,0 m od obrysu objektu, aby nedošlo k jejich poškození, či 

vychýlení během výkopových prací. Vlastní výkopy budou provedeny rypadlem CAT 330. Po 

provedení hrubých výkopů  dojde k ručnímu dočištění a upravení výkopů. 

V místech základových pásů budou provedeny výkopy (rýhy) o hloubce 900 mm.  

Základové pásy obvodových stěn jsou rozšířeny o 100 mm na vnitřní stranu. Základové pásy 

u vnitřních nosných stěn budou rozšířeny o 100 mm na každou stranu. Hloubka základových 

pásů jak pod obvodovými stěnami, tak pod vnitřními nosnými stěnami je 900 mm. Základové 

pásy jsou navrženy z betonu C20/25 s ocelovou výztuží. Jako izolace proti zemní vlhkosti 

budou použity SBS modifikované pásy 2 x GLASTEK 35 STANDARD MINERAL, která se 

použije na vodorovné a svislé izolace.Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že základovou 

spáru neovlivňuje spodní voda. Základy pod všemi nosnými konstrukcemi je nutno řádně 

proměřit a provést dle projektové dokumentace stavby. Hloubka základů je v dostatečné 

hloubce proti zamrznutí. Podkladový beton je navržen z betonu C20/25 tloušťky 100 mm 
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s kary sítí 4 x 150 x 150. Pod podkladové betony je navržen štěrkopískový podsyp tloušťky  

150 mm. 

Svislé nosné konstrukce budou  provedeny ze dřevěné konstrukce s aplikací foukané izolace. 

Obvodová nosná konstrukce bude tvořena dřevěnými I nosníky a bedněním, mezi které je do 

konstrukce vpravována foukaná izolace Climatizer plus. Souvrství obvodových stěn doplňují z vnejší 

strany tepelně izolační desky HOFATEX, pohledovou vnitřní část tvoří sádrokartonová konstrukce, 

tloušťka celého souvrství obvodového pláště činí 545 mm. Vnitřní nosné stěny jsou z obdobného 

systému I nosníků, tloušťka vnitrřních nosných konstrukcí stěn činí 574 mm, příčky jsou uvažovány 

jako sádrokartonové tl. 125 mm. Svislou nosnou konstrukci pro schodiště budou tvořit dvě stěny 

z vyztuženého betonu C20/25, konstrukce schodiště včetně schodišťových stěn pak bude tvořit 

ztužující pvek objektu. 

Stropní konstrukce je řešena obdobně jako obvodový nosný plášť. Nosnými prvky stropní 

konstrukce jsou nosníky STEICO JOIST o výšce 300 mm. Tyto nosníky jsou uloženy na 

obvodových nosných stěnách. Na horní hraně stropu budou pak umístěny OSB desky, na 

kterých bude spočívat souvrství podlahy. Spodní hrana konstrukce rovněž rovněž překryta 

OSB deskami, jako podhled bude použita sádrokartonová konstrukce. 

Největší odchylka rovinatosti v místě pobytu osob měřená na dvoumetrové lati může činit 

max. 2 mm. V ostatních prostorách pak 5 mm. Dilatační spáry je nutno provádět u ploch 

přesahujících 3 x 3 m. Spáry musí probíhat celým souvrstvím. Spáry mohou být proříznuty 

dodatečně do zatvrdlé mazaniny, tak aby nebyla porušena výztuž. Rozmístění dilatačních spár 

bude navrženo a provedeno tak, aby  respektovaly geometrické řešení vzoru. Veškeré 

dilatační lišty budou provedeny tak, aby respektovaly barevné řešení povrchu a budou 

kovové.Ve vlhkých provozech ne nutno důsledně dbát na provedení přechodu hydroizolace 

z vodorovné na svislou konstrukci. Přechody hydroizolačního nátěru v rozích a u dlažeb je 

třeba opatřit v tomto místě silikonovým tmelem. Veškeré podlahy pobytových místností 

budou řešeny jako plovoucí. Na polystyrénové desky je třeba použít separační vrstvu proti 

pronikání vlhkosti z anhydritu – PE Folie. Styk podlahy se stěnou bude řešen vložením 

polystyrénové desky. Na podestách ve všech podlažích bude proveden povrch z terasa. 

Povrchová úprava ve vstupních prostorách a chodbách bude provedena z keramické dlažby. 

Veškeré povrchy v jednotlivých místnostech objektu budou provedeny dle rozhodnutí 

investora. Předběžně byly s investorem projednány a schváleny povrchové úpravy – 

keramická dlažba, plovoucí podlaha.   

Schodiště je v celém objektu navrženo jako dvouramenné, zalomené s mezipodestou, tvořeno 

železobetonovou monolitickou konstrukcí, která bude vetknuta do schodišťových nosných 
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stěn. Vetknutí bude provedeno na hlavní podestě i mezipodestě v hloubce 100 mm, 

schodišťová ramena budou vetknuta do těchto podest a schodišťových stěn. Povrchová úprava 

schodišťových stupňů bude teracová. 

Střešní konstrukce je řešena obdobně jako obvodový nosný plášť a stropní konstrukce. 

Nosnými prvky stropní konstrukce jsou nosníky STEICO JOIST o výšce 300 mm. Tyto 

nosníky jsou uloženy na obvodových nosných stěnách. Na horní hraně střechy budou pak 

umístěny OSB desky, na kterých bude spočívat souvrství střechy. Spodní hrana konstrukce 

rovněž rovněž překryta OSB deskami, jako podhled bude použita sádrokartonová konstrukce. 

Vyspádování zastřešení bude provedeno pomocí speciálních prvků systému STEICO. 

Střešní výlez se nachází  ve stropní konstrukci posledního podlaží v prostoru hlavní podesty 

schodiště posledního podlaží. Výlez bude proveden z titanzinkového plechu a bude ukotven 

do železobetonové stropní konstrukce. Pro zamezení vzniku teplených mostů je ze strany 

interiéru opatřen polyuretanovou pěnou. 

Použitá plastová okna jsou vyrobena z profilového systému TROCAL. Jedná se o zástupce 

drážkových systémů těsnění, skládající se ze dvou těsnění, které jsou umístěny na vnější  

a vnitřní straně okna. Konstrukce okenního křídla je šestikomorová. Jako výztuha okenního 

profilu je použito 2 mm tlustých ocelových vložek. Mezi rámem a křídlem okna je využíváno 

principu středového těsnění pro zatěsnění funkční spáry mezi křídlem a rámem.  Okenní 

příčky jsou rovněž provedeny z plastu. 

Skleněná výplň bude tvořena izolačním dvojsklem, které je plněno argonem, se součinitelem 

prostupu tepla U=0,8 W*m2/K. 

Vstupní dveře a dveře spojující vstup s chodbou a ostatními komunikačními prostory jsou 

provedeny ze stejného materiálu. Zasklení těchto dveří bude provedeno z bezpečnostního 

skla. Konstrukce dveří v jednotlivých místnostech budou provedena na základě rozhodnutí 

investora. Všechny typy dveří v místnostech jsou doporučeny dřevěné 

Vnitřní omítky budou provedeny tenkovrstvou omítkovou směsí Knauf. Sanitární prostory  

a kuchyně budou opatřeny keramickými obklady (viz. výkresy podlaží) druh a barevné řešení 

bude určeno investorem. Výšky obkladů v jednotlivých místnostech jsou naznačeny 

v jednotlivých výkresech. Jako vnější povrchová úprava objektu bude použita venkovní 

omítka Weber. 

Kolem objektu bude proveden okapový chodník, který bude tvořen z betonových dlaždic  

o rozměrech 60 x 60 x 5,5 cm. Vstup do objektu bude řešen vyspádovanými zpevněnými 

plochami. 

 



 9 

2.2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Inženýrské sítě budou napojeny na veřejnou část inženýrských sítí v tělese místní komunikace 

ul. poštovní. Dopravní infrastruktura zůstane napojena na místní komunikaci. 

 

2.2.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Inženýrské sítě budou napojeny na veřejnou část inženýrských sítí v tělese místní komunikace 

ul. Poštovní. Dopravní infrastruktura zůstane napojena na místní komunikaci. 

 

2.2.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderní technologie nebude 

negativně zatěžovat životní prostředí. Po stránce estetické by měla stavba zachovat kvalitu 

stávajícího prostředí. Po stránce provozní bude vyloučena jakákoliv kolize s okolím. 

 

2.2.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Stavebně technické uspořádání je navrženo tak, aby splňovalo požadavky vyhlášky  

č. 398/2009 Sb. [4] 

 

2.2.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Pro účely tohoto projektu nebyly poskytnuty žádné speciální průzkumy. 

 

2.2.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Projekt stavby vychází z geodetického zaměření stavby. Geodetický referenční polohový 

systém byl užit S-JTSK, výškový systém BpV. 

 

2.2.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

Zůstává beze změn. 
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2.2.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace 

Na stavbě nebudou použity materiály, které negativně ovlivňují životní prostředí. Veškeré 

konstrukce budou provedeny v souladu s platnými požárními předpisy a normami, zejména 

použití izolantů v předepsaných plochách objektu. 

Odpady:  

V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, 

odděleně skladován, vážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy 

s oprávněným subjektem, předpokládá se převážná likvidace na skládkách, doklady  

o likvidaci odpadů budou doloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.  Odpady z objektu 

zůstanou na stávající úrovni a budou likvidovány stejným způsobem.  

Při provádění stavby budou učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na životní 

prostředí. Bude stanoven harmonogram prací, který bude respektovat noční klid a zajišťovat 

maximální míru ochrany životního prostředí, mimo jiné před nežádoucími účinky prachu. 

Po dobu stavby bude zajištěn příjezd sanitních a požárních vozidel k objektu. 

Komunikace a chodníky dotčené stavbou budou pravidelně čištěny. 

Zásahy do zeleně se neuvažují. 

Staveniště bude omezeno jen na plochu objektu a bude chráněno proti vstupu nepovolaných 

osob. 

V maximální míře bude dbáno na eliminaci škod, zejména na komunikacích, chodnících, 

inženýrských sítích, stávající zelení a vlastních i okolních objektech a zařízeních. Dodavatel 

uvede poškozené, nebo narušené objekty, plochy a zařízení do původního stavu.  

 

2.2.12 Způsob zajištění ochrany zdraví  a bezpečnosti pracovníků 

Po celou dobu výstavby budou dodržovány veškeré předpisy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

[2] a zákon č. 309/2006 Sb.,[3] kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V rámci výrobní přípravy 

dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní stránka zvedacích strojů a lešení. Tato 

opatření nejsou předmětem projektu a jsou v plné kompetenci dodavatele stavebních prací. 

Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí, budou dodrženy podmínky 

správců inženýrských sítí. 
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Mimořádná pozornost bude věnována bezpečnosti a bezkoliznosti vstupu osob do objektu, 

provozu na chodníku a vozovce v dosahu objektu. Po celou dobu výstavby bude zabezpečen 

příjezd sanitních a požárních vozidel. 

 

2.3. Mechanická odolnost a stabilita 

Předmětem výstavby je zhotovení objektu administrativní budovy 

- Provedení výkopových prací 

- Provedení základových konstrukcí 

- Provedení nosných stěn a stropních konstrukcí 

- Provedení zastřešení 

- Osazení okenních a dveřních otvorů 

- Dokončovací práce 

V rámci realizace stavby je nutno zajistit, aby byly  dodrženy veškeré technologické předpisy 

výrobců a aby byly použity výhradně materiály, skladby a postupy předepsané výrobci. Bude 

dodržena kvalita a podmínky prováděných prací. 

 

2.4. Požární bezpečnost 

Řešena v samostatném požárně bezpečnostním řešení stavby. 

 

2.5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

2.5.1 Zajištění vnitřního prostředí stavby 

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí. 

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Kravaře. 

Zástavba v daném okolí je z hlediska svého složení pro daný účel vhodná jak svým obsahem, 

tak architektonickým výrazem, který vychází z funkčních požadavků vlastního provozu  

a ekonomické návratnosti investice. 

 

2.5.2 Přehled odpadů vzniklých během výstavby a způsob jejich likvidace 

V rámci uvažovaného návrhu lze očekávat vznik odpadů jak v etapě  vlastní stavby, tak 

v rámci budoucího provozu. 
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Výstavba 

Přesnou specifikaci veškerých odpadů a jejich množství bude možno stanovit až 

v prováděcích projektech, kdy budou známí dodavatelé stavby a budou blíže specifikovány 

konkrétní materiály. 

Předpokládané odpady, vznikající při stavebních pracích ve fázi výstavby jsou znázorněny 

v následující tabulce: 

Tabulka č. 1 – Přehled odpadů 

Poř. číslo Název odpadu Kategorie Kód odpadu 

1 Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla 

N 080111 

2 Odpady z odstraňování barev a laků s obsahem 

organických rozpouštědel 

N 080117 

3 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 150110 

4 Čistící tkanina N 150202 

5 Obaly z papíru a lepenek O 150101 

6 Obaly z plastů O 150102 

7 Obaly ze dřeva O 150103 

8 Obaly z kovu O 150104 

9 Kompozitní obaly O 150105 

10 Směs obalových materiálů O 150106 

11 Obaly od nátěrových hmot N 150110 

12 Šrot neželezných kovů O 160118 

13 Úlomky betonu O 170101 

14 Stavební suť O 170102 

15 Směsný stavební a demoliční odpad O 170107 

16 Odpadní dřevo O 170201 

17 Odpadní sklo O 170202 

18 Dehtové izolace proti vlhku N 170301 

19 Asfalt bez dehtu O 170302 

20 Železný šrot O 170405 

21 Odpadní kabely O 170411 

22 Zemina a kameny O 170504 

23 Směsný komunální odpad O 200301 



 13 

2.5.3 Ochrana ovzduší 

Stavba nebude mít negativní účinky na ovzduší. 

 

2.5.4 Ochrana přírody a krajiny 

Veškeré plochy dotčené výstavbou objektu budou navráceny po dokončení stavby do 

původního stavu. 

 

2.5.5 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým charakterem, použitím nezávadných stavebních materiálů a moderních 

technologií nebude mít nežádoucí účinky na životní prostředí. Po stránce budoucího provozu 

bude vyloučena kolize s okolím. 

Dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí nestanovil žádné další závazné 

podmínky pro výstavbu objektu v dané lokalitě. 

 

2.5.6 Radonový posudek 

Komplexní radonový průzkum provedla firma SEZIT PLUS s.r.o. s výsledkem nízkého 

výskytu radonu. V tomto případě tedy není nutné navrhovat protiradonová opatření na dané 

stavbě. Dostatečnou ochranu objektu při nízkém radonu vytváří běžná hydroizolace, která 

musí být provedena celistvě a těsně. Radonový průzkum byl prováděn na pozemku v místě 

budoucí zástavby.  

 

2.6 Bezpečnost při užívání 

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou výhradně 

určeny a v souladu podmínkami jejich výrobce. 

Investor vypracuje návod na užívaní stavby pro jednotlivé uživatele a nechá si písemně 

potvrdit jeho akceptaci. Tím bude předcházeno nevhodným zásahům do stavebních konstrukcí 

a bude zamezeno užívání stavby, které by bylo v rozporu s vymezeným účelem užívání. 

Požárně bezpečnostní řešení stavby zaručuje užívání stavby v souladu s platnými požárními 

normami. 

 

2.7 Ochrana proti hluku 

Objekt je navržen tak, aby vyhovoval  předpisům platné normy ČSN 73 0532 [9]. Při 

výstavbě musí být však dodrženy platné předpisy a normy. Případné negativní vlivy na okolní 

prostředí nesmí překročit povolenou směrnou hodnotu a musí být vhodnými opatřeními 
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minimalizovány, nebo eliminovány. Zejména musí být učiněna opatření, která zamezí 

nepříznivému šíření hluku, či prachu. 

 

2.8 Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba je navržena v souladu s platnou normou ČSN 73 0540 [10] a splňuje všechny její 

požadavky, skladby konstrukcí jsou rovněž navrženy tak, aby splňovaly požadavky výše 

uvedené normy. 

 

2.9 Přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace vyhl. č. 

398/2009 Sb. [4] 

Stavebně technické uspořádání je navrženo tak, aby splňovalo požadavky vyhlášky  

č. 398/2009 Sb. [4] 

 

2.10 Ochrana obyvatelstva před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Součástí stavby není žádné zařízení pro ochranu obyvatelstva. Požární bezpečnost je řešena ve 

samostatné zprávě, která je součástí projektu. 

 

2.11 Inženýrské stavby (objekty) 

U zemních prací nebo vedení dopravy přes nezpevněné plochy musí být veškeré inženýrské 

sítě a přípojky, které mohou být stavbou dotčeny, vytýčeny před zahájením stavebních prací  

a činnosti na staveništi. 

Stanovení způsobu a postupu provádění stavby  je plně v kompetenci dodavatele stavby  

a bude předmětem jeho konkrétní nabídky. V případě rozdílného postupu prací oproti projektu 

je dodavatel stavby povinen tuto změnu konzultovat s projektantem, investorem a dotčenými 

orgány státní správy. 

Návrh lešení  a související práce s ním budou předmětem výrobní přípravy stavby dodavatele. 

 

2.12 Bezpečnost práce 

Po celou dobu výstavby budou dodržovány veškeré předpisy, nařízení vlády  

č. 591/2006Sb.[2] a zákon č. 309/2006 Sb.,[3] kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V rámci 

výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní stránka zvedacích strojů  
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a lešení. Tato opatření nejsou předmětem projektu a jsou v plné kompetenci dodavatele 

stavebních prací. 

Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí, budou dodrženy podmínky 

správců inženýrských sítí. 

Mimořádná pozornost bude věnována bezpečnosti a bezkoliznosti vstupu osob do objektu, 

provozu na chodníku a vozovce v dosahu objektu. Po celou dobu výstavby bude zabezpečen 

příjezd sanitních a požárních vozidel. 

 

2.13 Plán kontrolních prohlídek 

Termín zahájení stavby a dokončení bude upřesněn. Podrobnosti postupu výstavby budou 

stanoveny dodavatelem stavby. 

Kontrolní prohlídky: 

1. vytýčení stavby 

2. vyzdění nosného zdiva do výšky 1,0 m 

3. hrubá stavba 

4. závěrečná kontrolní prohlídka 

 

2.14 Jiné požadavky 

Vzhledem ke druhu navrhovaných prací a jejich náročnosti na kvalitu provedení se 

doporučuje, aby investor vyžádal od projektanta provádění autorského dozoru. 

 

 

3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

3.1 Charakteristika staveniště 

Nízkoenergetická administrativní budova bude umístěna na pozemku parc. č. 270/1, k.ú. 

Kravaře. Celková plocha parcely je 2008,09 m2. Parcela se nachází na nároží ulic Sadová  

a Poštovní. Příjezd na staveniště, které tvoří celá plocha pozemku je z místní komunikace ul. 

Poštovní. Pro účely výstavby objektu není třeba zřizovat další komunikace, neboť místní 

komunikace bezprostředně navazuje na stavební pozemek. Staveniště má mírně svažitý až 

rovinatý charakter, není třeba provádění speciálních terénních úprav pozemku. Pozemek je 

pouze zatravněn, nenachází se na něm křoviny, či dřeviny. Před zahájením stavebních prací 

bude v nutném rozsahu pouze sejmuta ornice a provedeno případní nutné hrubé vyrovnání 
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terénu. Celý obvod staveniště bude opatřen staveništním oplocením, které bude po provedení 

stavby odstraněno. Oplocení bude sloužit pro vymezení staveniště a zajištění bezpečnosti  

a ochrany obyvatel. 

Doprava materiálu bude řešena po místní komunikaci ul. Poštovní. Stavební materiál bude 

uskladněn na dočasných skládkách a ve skladech. 

 

3.2 Inženýrské sítě a jiné zařízení 

Celý objekt administrativní budovy bude napojen na místní veřejnou síť pomocí jednotlivých 

přípojek inženýrských sítí. Objekt bude napojen na veřejné rozvody elektro, plynovodu, 

vodovodu a jednotné kanalizace. Uvedené veřejné rozvody inženýrských sítí se nachází 

v tělese přilehlé místní komunikace ul. Poštovní a  jsou vedeny rovnoběžně s okrajem 

komunikace. 

 

3.3 Napojení staveniště na energie 

Investor poskytne dodavateli stavebního díla možnost připojení se na stávající místní 

inženýrské sítě. Nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí staveniště před zahájením 

stavebních prací bude dohoda o vyúčtování a úhradě za předmětný odběr energií během celé 

doby výstavby objektu. 

 

3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Bezpečnost při práci a ochranu zdraví na stavbě je v kompetencí stavbyvedoucího. Investor na 

vlastní náklady zajistí koordinátora stavby, který bude na veškeré stavební postupy a práce 

dohlížet. Na stavbě budou striktně dodržovány normy a předpisy spojené s BOZP. Všichni 

stavební dělníci jsou povinni používat ochranné helmy a další ochranné osobní pracovní 

pomůcky při práci. Budou dodržena veškerá ustanovení NV 591/2006 Sb. [2] 

 

3.5 Uspořádání bezpečnosti stav. z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Celé staveniště bude zajištěno tak, aby na něj neměla přístup nepovolaná osoba, toto bude 

zajištěno staveništním oplocením. Podrobnější řešení a uspořádání staveniště není předmětem 

řešení této dokumentace stavby. 

 

3.6. Zařízení staveniště 

Na staveništi budou umístěny dočasné skládky navezeného materiálu, které budou 

uzamykatelné a kryté, tak aby chránily stavební materiál před nepříznivými povětrnostními  
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a klimatickými vlivy. Na staveništi se budou dále umístěny stavební buňky se šatnami  

a sociálním zařízením pro potřeby pracovníků stavby. Podrobnější řešení zařízení staveniště 

není předmětem řešení této dokumentace stavby. 

 

3.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Pro potřeby výstavby administrativní budovy nebudou zřizována žádná zařízení staveniště, 

která by ze zákona vyžadovala ohlášení stavby nebo zařízení. 

 

3.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Celé staveniště bude vymezeno a ohraničeno oplocením v průběhu celé doby výstavby 

objektu. Oplocení bude sloužit k zabránění vstupu nepovolaným osobám na staveniště. Po 

celou dobu výstavby objektu je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení spojené se 

staveništěm. Na staveništi při průběhu výstavby bude přítomen koordinátor stavby. Bude 

dodržován zákon č. 309/2006 Sb.[3] a NV 591/2006 Sb.[2] Všichni pracovníci, kteří se budou 

podílet na výstavbě objektu budou řádně proškoleni a seznámeni se všemi těmito předpisy. 

Všichni pracovníci jsou povinni používat ochranné helmy a další ochranné osobní pracovní 

pomůcky při práci 

 

3.9 Vliv stavby na životní prostředí 

Výstavba nízkoenergetické administrativní budovy nebude mít žádné negativní vlivy na 

životní prostředí, stavba se nachází v zastavěné částí města Kravaře v jeho urbanizované části. 

Možný vzniklý odpad při výstavbě se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. [5] Odpad bude 

průběžně odvážen na skládky, kde bude likvidován odbornou firmou, nebo dále zpracován. 

V průběhu výstavby je zakázáno znečišťování ovzduší pálením odpadů na staveništi. Při 

znečištění místní komunikace stavební dopravní technikou  bude komunikace po dokončení 

stavby očištěna a navrácena do původního stavu. V případě mimořádného znečištění bude 

místní komunikace očištěna i průběžně. Ochrana proti nežádoucímu hluku od stavební 

mechanizace bude zajištěna omezenou časovou hranicí na používání, která bude dodržována 

po celou dobu výstavby objektu. 

 

3.10 Orientační lhůta výstavby 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby, včetně průběžných termínu pro etapy stavby jsou 

uvedeny ve Smlouvě o dílo. 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

4.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

 

4.1.1 Účel objektu 

Objekt administrativní budovy bude umístěn na pozemku parc. č. 270/1, k.ú. Kravaře. 

Pozemek se nachází na nároží ulic Poštovní a Sadová. V současné době parcela není nijak 

oplocena, je pouze zatravněna bez výskytu dřevin, či keřů. Pozemek je rovinatý, na místě 

stavby se nevyskytuje spodní voda, při průzkumu radonového indexu byla na stavebním 

pozemku zjištěna nízká hladina radonu. Všechny potřebné inženýrské sítě se nacházejí 

v tělese místní komunikace ul. Poštovní. Objekt bude mít dvě nadzemní podlaží, bez 

podsklepení. Stavba bude plnit účel školícího centra, které bude sloužit pro pořádání školení 

jak pro soukromého sektoru, tak veřejné správy. Předpokládaný provoz školícího střediska je 

ve všední dny, nejsou však vyloučena ani víkendová školení. V prvním i druhém nadzemním 

podlaží objektu se budou nacházet shodně po jedné školící místnosti v každém patře, dále 

sociální zařízení pro návštěvníky a personál, včetně zázemí a kanceláří pro pracovní personál. 

 

4.1.2 Zásady architektonického, funkčního dispozičního a výtvarného řešení 

Pozemek se nachází na území severní Moravy, v Moravskoslezském Kraji. Katastrální území 

Kravaře, na pozemku parc. č. 270/1, k.ú. Kravaře. Pozemek je dle regulativů územního plánu 

města Kravaře určen k zastavění stavbami pro občanskou vybavenost. 

Jedná se rovinatý terén v zastavěném území města Kravaře. V okolí objektu se nacházejí 

pozemní objekty a vedení inženýrských sítí. Stavba administrativní budovy bude provedena 

na pozemku parc. č. 270/1, k.ú. Kravaře. Přípojky inženýrských sítí budou napojeny na 

veřejnou část inženýrských sítí v tělese místní komunikace ul. Poštovní. Stavba nezasahuje na 

sousední pozemky. 

Administrativní budova bude řešena jako dvoupodlažní nepodsklepená dřevostavba, 

půdorysného tvaru obdélníka o rozměrech 12,916 x 18,826 m. Objekt bude zastřešen plochou 

střechou o výšce střechy v atice + 8,050 m od ± 0,000 = 280,5 m n.m. Vstup do objektu bude 

situován v jeho severozápadním průčelí. Konstrukční systém objektu bude kombinovaný.  Při 

návrhu administrativní budovy bylo přihlédnuto k okolní zástavbě, tak aby stavba byla 

nerušeně začleněna do proluky. Administrativní budova bude obsahovat následující dispozici: 

školící místnost, šatna, lektor, školící technika, společenský prostor, technická místnost, 
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kuchyň, boční zádveří, WC muži, WC ženy, WC invalidé, úklid, recepce, chodba, 2. NP: 

školící místnost, šatna, kancelář, společenská místnost, lektor, školící technika, chodba, šatna 

personál, kuchyň, WC muži, WC ženy, WC personál, úklid. 

 

4.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

Zastavěná plocha:  243,156 m2 

Obestavěný prostor   1845, 253 m3 

Obvod podlahy  58,4 m 

Rozměry budovy  12,916 x 18,826 m 

 

4.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

Před započetím stavebních prací budou vybudovány provizorní objekty zařízení staveniště – 

kancelář, soc. zařízení, šatny a skladovací prostory pro potřebu pracovníků a plynulému 

postupu výstavby. 

Technické údaje o základové půdě: 

Staveniště se nachází v zóně, kterou město Kravaře plně připravilo pro výstavbu, proto byl 

zde proveden i geologický průzkum. Typ terénu je rovinatý, bez porostu křovin, nebo stromů. 

Vrchní vrstvu tvoří ornice do hloubky cca 30 cm. Celkové geologické prostředí je stabilní až 

do hloubky 14 m. 

Profil základové půdy: 

0,0 – 1,5 m – šedá prachovitá mírně humózní hlína suchá (propustná zemina) 

1,5 – 3,0 m – prachovitá hnědá zemina s příměsí štěrku a písku (propustná) 

Prováděné zkoušky: 

Laboratorní: 

3) endotermická zkouška (vzorek se deformuje  ve směru jedné osy) 

4) Triaxiální zkouška (vzorek se přetváří trojrozměrně) 

Polní: 

3) Zatěžovací zkouška deskou 

Spodní voda se nachází ve hloubce 6,0 m pod terénem bez agresivních  chemických složek, 

nenarušuje tedy konstrukci základů a nebude ovlivňovat výkopové práce, proto není nutné 

navrhovat speciální opatření proti spodní vodě. 

Všechny inženýrské sítě, které jsou uvedeny v podkladech správců sítí pro stavební práce 

nezasahují do prostoru staveniště, všechny sítě jsou umístěny v tělese místní komunikace ul. 
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Poštovní. Před započetím výkopových prací však musí být pracovníky správců inženýrských 

sítí vytyčena podzemní vedení inženýrských sítí. 

 

Výkopy: 

Sejmutí ornice bude provedeno strojně (pásový dozer CAT typu D7H 7SU), sejmutá ornice se 

ponechá na skládce k pozdějšímu využití (rekultivaci pozemku). Na tuto skládku bude 

dopravena nakládačem UNC151. Vytyčení vnějšího obvodu objektu bude provedeno pomocí 

laviček, které se umístí cca 2,0 m od obrysu objektu, aby nedošlo k jejich poškození, či 

vychýlení během výkopových prací. Vlastní výkopy budou provedeny rypadlem CAT 330. Po 

provedení hrubých výkopů  dojde k ručnímu dočištění a upravení výkopů. 

V místech základových pásů budou provedeny výkopy (rýhy) o hloubce 900 mm.  

 

Základové konstrukce: 

Základové pásy obvodových stěn jsou rozšířeny o 100 mm na vnitřní stranu. Základové pásy 

u vnitřních nosných stěn budou rozšířeny o 100 mm na každou stranu. Hloubka základových 

pásů jak pod obvodovými stěnami, tak pod vnitřními nosnými stěnami je 900 mm. Základové 

pásy jsou navrženy z betonu C20/25 s ocelovou výztuží. Jako izolace proti zemní vlhkosti 

budou použity SBS modifikované pásy 2 x GLASTEK 35 STANDARD MINERAL, která se 

použije na vodorovné a svislé izolace.Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že základovou 

spáru neovlivňuje spodní voda. Základy pod všemi nosnými konstrukcemi je nutno řádně 

proměřit a provést dle projektové dokumentace stavby. Hloubka základů je v dostatečné 

hloubce proti zamrznutí. Podkladový beton je navržen z betonu C20/25 tloušťky 100 mm 

s kary sítí 4 x 150 x 150. Pod podkladové betony je navržen štěrkopískový podsyp tloušťky 

150 mm. 

 

Svislé konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce budou  provedeny ze dřevěné konstrukce s aplikací foukané izolace. 

Obvodová nosná konstrukce bude tvořena dřevěnými I nosníky a bedněním, mezi které je do 

konstrukce vpravována foukaná izolace Climatizer plus. Souvrství obvodových stěn doplňují z vnejší 

strany tepelně izolační desky HOFATEX, pohledovou vnitřní část tvoří sádrokartonová konstrukce, 

tloušťka celého souvrství obvodového pláště činí 545 mm. Vnitřní nosné stěny jsou z obdobného 

systému I nosníků, tloušťka vnitrřních nosných konstrukcí stěn činí 574 mm, příčky jsou uvažovány 

jako sádrokartonové tl. 125 mm. Svislou nosnou konstrukci pro schodiště budou tvořit dvě stěny 
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z vyztuženého betonu C20/25, konstrukce schodiště včetně schodišťových stěn pak bude tvořit 

ztužující pvek objektu. 

 

Požadavky ČSN 73 0540 – 2[10]: 

Stěna venkovní (těžká konstrukce): 

Požadované hodnoty   Unp=0,38 W/m2*K   Rnp=2,46 m2*K/W 

Doporučené hodnoty   Unp=0,25 W/m2*K   Rnp=3,86 m2*K/W 

 

Stěna vnitřní – z vytápěného k nevytápěnému prostoru: 

Požadované hodnoty   Unp=0,75 W/m2*K   Rnp=1,17 m2*K/W 

Doporučené hodnoty   Unp=0,50 W/m2*K   Rnp=1,84 m2*K/W 

 

Stropy: 

Stropní konstrukce je řešena obdobně jako obvodový nosný plášť. Nosnými prvky stropní 

konstrukce jsou nosníky STEICO JOIST o výšce 300 mm. Tyto nosníky jsou uloženy na 

obvodových nosných stěnách. Na horní hraně stropu budou pak umístěny OSB desky, na 

kterých bude spočívat souvrství podlahy. Spodní hrana konstrukce rovněž rovněž překryta 

OSB deskami, jako podhled bude použita sádrokartonová konstrukce. 

 

Podlahy: 

Největší odchylka rovinatosti v místě pobytu osob měřená na dvoumetrové lati může činit 

max. 2 mm. V ostatních prostorách pak 5 mm. Dilatační spáry je nutno provádět u ploch 

přesahujících 3 x 3 m. Spáry musí probíhat celým souvrstvím. Spáry mohou být proříznuty 

dodatečně do zatvrdlé mazaniny, tak aby nebyla porušena výztuž. Rozmístění dilatačních spár 

bude navrženo a provedeno tak, aby  respektovaly geometrické řešení vzoru. Veškeré 

dilatační lišty budou provedeny tak, aby respektovaly barevné řešení povrchu a budou 

kovové.Ve vlhkých provozech ne nutno důsledně dbát na provedení přechodu hydroizolace 

z vodorovné na svislou konstrukci. Přechody hydroizolačního nátěru v rozích a u dlažeb je 

třeba opatřit v tomto místě silikonovým tmelem. Veškeré podlahy pobytových místností 

budou řešeny jako plovoucí. Na polystyrénové desky je třeba použít separační vrstvu proti 

pronikání vlhkosti z anhydritu – PE Folie. Styk podlahy se stěnou bude řešen vložením 

polystyrénové desky. Na podestách ve všech podlažích bude proveden povrch z terasa. 

Povrchová úprava ve vstupních prostorách a chodbách bude provedena z keramické dlažby. 

Veškeré povrchy v jednotlivých místnostech objektu budou provedeny dle rozhodnutí 
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investora. Předběžně byly s investorem projednány a schváleny povrchové úpravy – 

keramická dlažba, plovoucí podlaha.   

 

Skladby podlah: 

A – plovoucí podlaha (1. NP) 

Nášlapná laminátová vrstva     8 mm 

Ethafoam      2 mm 

Anhydrit      55 mm 

PE Folie       

Polystyren       200 mm 

 

B – keramická dlažba (1. NP) 

Keramická dlažba      6 mm 

Tmel       2 mm 

HI stěrka      2 mm 

Anhydrit      55 mm 

PE Folie       

Polystyren       200 mm 

 

C – plovoucí podlaha (2. NP) 

 

Nášlapná laminátová vrstva     8 mm 

Ethafoam      2 mm 

Anhydrit      55 mm 

PE Folie       

Polystyren       50 mm 

 

D – keramická dlažba (2. NP) 

Keramická dlažba      6 mm 

Tmel       2 mm 

HI stěrka      2 mm 

Anhydrit      55 mm 

PE Folie       

Polystyren       50 mm 
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Schodiště: 

Schodiště je v celém objektu navrženo jako dvouramenné, zalomené s mezipodestou, tvořeno 

železobetonovou monolitickou konstrukcí, která bude vetknuta do schodišťových nosných 

stěn. Vetknutí bude provedeno na hlavní podestě i mezipodestě v hloubce 100 mm, 

schodišťová ramena budou vetknuta do těchto podest a schodišťových stěn. Povrchová úprava 

schodišťových stupňů bude teracová. 

 

Zastřešení: 

Střešní konstrukce je řešena obdobně jako obvodový nosný plášť a stropní konstrukce. 

Nosnými prvky stropní konstrukce jsou nosníky STEICO JOIST o výšce 300 mm. Tyto 

nosníky jsou uloženy na obvodových nosných stěnách. Na horní hraně střechy budou pak 

umístěny OSB desky, na kterých bude spočívat souvrství střechy. Spodní hrana konstrukce 

bude rovněž překryta OSB deskami, jako podhled bude použita sádrokartonová konstrukce. 

Vyspádování zastřešení bude provedeno pomocí speciálních prvků systému STEICO. 

Střešní výlez: 

Střešní výlez se nachází  ve stropní konstrukci posledního podlaží v prostoru hlavní podesty 

schodiště posledního podlaží. Výlez bude proveden z titanzinkového plechu a bude ukotven 

do železobetonové stropní konstrukce. Pro zamezení vzniku teplených mostů je ze strany 

interiéru opatřen polyuretanovou pěnou. 

 

Okna: 

Použitá plastová okna jsou vyrobena z profilového systému TROCAL. Jedná se o zástupce 

drážkových systémů těsnění, skládající se ze dvou těsnění, které jsou umístěny na vnější  

a vnitřní straně okna. Konstrukce okenního křídla je šestikomorová. Jako výztuha okenního 

profilu je použito 2 mm tlustých ocelových vložek. Mezi rámem a křídlem okna je využíváno 

principu středového těsnění pro zatěsnění funkční spáry mezi křídlem a rámem.  Okenní 

příčky jsou rovněž provedeny z plastu. 

 

Skleněná výplň: 

Skleněná výplň bude tvořena izolačním dvojsklem, které je plněno argonem, se součinitelem 

prostupu tepla U=0,8 W/m2*K 
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Dveře: 

Vstupní dveře a dveře spojující vstup s chodbou a ostatními komunikačními prostory jsou 

provedeny ze stejného materiálu. Zasklení těchto dveří bude provedeno z bezpečnostního 

skla. Konstrukce dveří v jednotlivých místnostech budou provedena na základě rozhodnutí 

investora. Všechny typy dveří v místnostech jsou doporučeny dřevěné. 

 

Povrchové úpravy: 

Vnitřní omítky budou provedeny tenkovrstvou omítkovou směsí Knauf. Sanitární prostory  

a kuchyně budou opatřeny keramickými obklady (viz. výkresy podlaží) druh a barevné řešení 

bude určeno investorem. Výšky obkladů v jednotlivých místnostech jsou naznačeny 

v jednotlivých výkresech. Jako vnější povrchová úprava objektu bude použita venkovní 

omítka Weber. 

 

Zvukové izolace 

Provedení zvukové izolace kolem střešní vpusti v celé její délce – desky z kamenné vlny 

Rotaflex super, tl. 100 mm. 

 

Hydroizolace 

Spodní stavba: 1 x Nap (Penetral) + 2 x GLASTEK 35 STANDARD MINERAL  

 

Zateplovací systém 

Není na stavbě navrhován. 

 

Úprava kolem objektu 

Kolem objektu bude proveden okapový chodník, který bude tvořen z betonových dlaždic  

o rozměrech 60 x 60 x 5,5 cm. Vstup do objektu bude řešen vyspádovanými zpevněnými 

plochami. 

 

Konstrukce klempířské 

Klempířské konstrukce jsou navrhovány jako Titan-Zinkové z plechu o tl. 0,7 mm. 

Klempířské konstrukce budou zahrnovat oplechování atiky, střešního výlezu, střešních vpustí 

a parapetů.  
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Konstrukce truhlářské 

Jedná se zejména o vnitřní dveře plné, jednokřídlé, dýhované, které budou vsazeny  

o ocelových zárubní. Dveřeje ve všech místnostech sociálního zařízení budou opatřeny 

odvětrávací mřížkou. Vnitřní parapetní desky budou provedeny rovněž z dřevěných materiálů. 

 

Konstrukce zámečnické 

Zámečnické prvky se vyskytují na stavbě v rámci kování veškerých dveří, a dále provedení 

zábradlí, které bude z chromových profilů.  

 

4.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Veškeré konstrukce objektu, které jsou vystaveny povětrnostním a klimatickým vlivům jsou 

navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0540 [10]. Doložení splnění požadavků  

ČSN 73 0540 [10] jsou uvedeny v kapitole 8. Stavební tepelná technika. 

 

4.1.6 Způsob založení objektu 

Administrativní budova bude založena na základových pásech, které budou založeny 

v nezamrzné hloubce. Základové pásy jsou navrženy z betonu C20/25 s ocelovou výztuží. 

Jako izolace proti zemní vlhkosti budou použity SBS modifikované pásy 2 x GLASTEK 35 

STANDARD MINERAL, která se použije na vodorovné a svislé izolace. Podkladový beton 

pro základovou desku je navržen z betonu C20/25 tloušťky 100 mm s kary sítí 4 x 150 x 150.  

 

4.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Kompletní výstavba a následný provoz administrativní budovy nebude mít žádný negativní 

vliv na okolní objekty a zástavbu, či na obyvatele, nebo životní prostředí.  Možný vzniklý 

odpad při výstavbě se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb.  [5] Odpad bude průběžně odvážen 

na skládky, kde bude likvidován odbornou firmou, nebo dále zpracován. V průběhu výstavby 

je zakázáno znečišťování ovzduší pálením odpadů na staveništi. Při znečištění místní 

komunikace stavební dopravní technikou  bude komunikace po dokončení stavby očištěna a 

navrácena do původního stavu. V případě mimořádného znečištění bude místní komunikace 

očištěna i průběžně. Ochrana proti nežádoucímu hluku od stavební mechanizace bude 

zajištěna omezenou časovou hranicí na používání, která bude dodržována po celou dobu 

výstavby objektu. 
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4.1.8 Dopravní řešení 

Napojení budovy na dopravní systém bude vyřešeno přístupem z místní komunikace ul. 

Poštovní. V průběhu výstavby může dojít k dočasnému omezení dopravy na přilehlých ulicích 

Poštovní a Sadová. Zaměstnanci a veřejná návštěva objektu bude mít možnost parkovat na 

nově zbudovaném přilehlém parkovišti, které bude s budovou komunikačně propojeno 

pomocí chodníků. Kolem budovy budou dále umístěny zpevněné plochy, které budou 

zajišťovat přístup k objektu po přilehlých pěších komunikacích. 

 

4.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Před povětrnostními a klimatickými vlivy je celý objekt chráněn obvodovým pláštěm a střešní 

konstrukcí. V dané lokalitě nebylo zjištěno na základě měření nežádoucí působení radonu, 

ochranná opatření není tedy nutno navrhovat. Stavební pozemek se nachází mimo záplavovou 

oblast města Kravaře. 

 

4.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při komplexním zpracování dokumentace stavby byly respektovány veškeré právní předpisy 

na obecné požadavky na výstavbu v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. [6] a ostatními 

předpisy a vyhláškami, které se vztahují k tomuto typu stavby. 

Z hlediska BOZP je konstatováno, že v případě, že stavbu bude provádět více dodavatelů 

stavebních prací je nutno ze strany investora zajistit koordinátora BOZP pro tuto stavbu po 

celou dobu její výstavby. 

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat veškeré související bezpečnostní 

normy  předpisy. Současně je nutno dodržovat veškeré platné  ČSN. Navržené materiály  

a zejména jejich pevnosti musí být dodrženy a nesmí být překročeny. Kvalita zdících prvků 

musí být doložena příslušnou atestací. 

Změny a případné úpravy jsou možné pouze za předpokladu, že budou projednány 

s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Nad stavbou bude dohlížet osoba 

s požadovanou kvalifikací a způsobilá dle zvláštních právních předpisů. Projekt nelze změnit   

bez vědomí projektanta stavby. Veškeré změny v navržených konstrukcích je nutno 

konzultovat s projektantem nové úpravy je nutno před závěrečnou kontrolní prohlídkou 

projednat s místně příslušným stavebním úřadem. 
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

 

5.1 Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její 

požadované úpravy (chemické, či biologické apod.) 

Měření odběru množství vody bude uskutečněno v technické místnosti, která se nachází  

v 1. NP řešeného objektu, kde bude osazena vodoměrná sestava. Proti účinkům znečištění 

zpětného průtoku je vodovod chráněn ochrannými jednotkami dle ČSN EN 1717 [11]. Proti 

legionelám bude navrhovaný vodovod chráněn ohřevem teplé vody ve veškerých částech 

rozvodů teplé vody včetně cirkulace na teplou 55 °C po dobu 30 minut jednou týdně na 70 °C.  

Celková spotřeba vody: 

SPOTŘEBA VODY     

1. 
kancelářské budovy - 1 zaměstnanec WC + výtokové 
armatury 16 [m3/rok]   

  počet zaměstnanců 10 osob 
  celková spotřeba vody za rok (10x16) 160 m3/rok 

2. veřejná návštěva administrativní budovy 2 [m3/rok]   
  počet návštěvníků 40 osob 
  celková spotřeba vody za rok (2x40) 80 m3/rok 
3. voda potřebná pro úklid   
  10l/50m2 na den (252 provozních dnů za rok)   
  úklidová plocha => 364 m2   
  252*10*(364/50) 19 m3/rok 
Celková spotřeba vody 259 m3/rok 
   
   
   
Návrh zásobníku pro TUV na maximální hodinovou potřebu vody  
   
1. administrativní pracovník    
  a) spotřeba teplé a studené vody 9 l (dle normy) 
  b) spotřeba teplé vody 3 l 
   
2. veřejná návštěva objektu   
  a) spotřeba teplé a studené vody na návštěvu 8 l (dle normy) 
  b) spotřeba teplé vody 3 l  
   
3. úklidová voda 10l/50 m2 
  spotřeba teplé vody na 50 m2 4 l 
   
   
1.  administrativní budova - 1 zaměstnanec za hodinu 3 l 
  počet zaměstnanců > 10 osob  10x3 
  30 l 
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2. veřejná návštěva administrativní budovy za hodinu 3 l 
  maximální počet návštěv za hodinu > 12 osob 12x3 
  36 l 
   
3. teplá voda pro úklid 4l/50 m2 
  úklidová plocha objektu 364 m2 
  maximální uklízená plocha za hodinu 186 m2 
  celkové množství teplé vody na úklid za hodinu 15 l 
   
Celková potřeba teplé vody za hodinu 81 l 
Celková teplé spotřeba vody za den 405 l 
 

Dle potřeby teplé vody byl navržen zásobník teplé vody firmi Buderus. Zásobníkový ohřívač 

nepřímotopný Buderus Logalux 200SU. Objem zásobníku činí 200 litrů. Zásobník bude 

ohříván pomocí nepřímého ohřevu z kondenzačního plynového kotle firmy Buderus. 

 

5.2 Popis tlakových poměrů vodovodu, čerpacích a posilovacích zařízení 

Přetlak v přípojce udávaný provozovatelem vodovodní sítě je 400 kPa. V souladu s výpočtem 

celkových tlakových ztrát v potrubí vnitřního vodovodu je vypočtená ztráta nižší, než přetlak 

v přípojce, není proto nutné navrhovat žádné pomocné čerpání, nebo posilovací zařízení. 

400 Kpa ≥ 243,09 kPa 

pdis ≥ pminF1 + pe + pWM + pAp + pRF 

 

5.3 Popis technického řešení vodovodu, použitých materiálů s určenými parametry a 

technologickými postupy,  popis a podmínky připojení na veřejné vodovodní sítě 

Napojení vnitřního vodovodu na vodovodní přípojku bude místěno v technické místnosti  

v 1. NP objektu. Ohřev vody bude probíhat v technické místnosti v 1. NP, teplá voda bude 

dále po objektu rozváděna potrubím, které bude vedeno v sádrokartonovém podhledu stropu 

nad 1. NP a dále v sádrokartonových příčkách, čí instalačních předstěrách ze sádrokartonu. 

Bude se jednat o rozvod teplé vody, studené vody a cirkulace. Cirkulační potrubí bude 

zajišťovat, aby teplota ohřáté vody nepoklesla  pod minimální požadovanou teplotu rozvodu 

teplé vody na výtoku zařizovacích předmětů. Minimální teplotu teplé vody na výtoku  

u zařizovacích předmětů 55 ± 2°C zajišťuje rozvod cirkulačního potrubí.  

Ležaté potrubí rozvodů vnitřního vodovodu je vedeno v minimálním spádu 0,05 % 

k vypouštěcím ventilům. Veškeré potrubí cirkulace a teplé vody je opatřeno tepelným 

izolantem ROCKWOOL PIPO o tloušťkách 50, 40, 30 a 25 mm. Veškeré rozvody studené 
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vody jsou opatřeny izolantem proti vzniku kondenzace ROCKWOOL PIPO o tloušťce  

10 mm. Výše uvedené tloušťky tepelných izolantů byly navrženy v souladu se směrnicí  

č. 151/2001 Sb. [7] 

Jako armatury budou použity uzavírací a pojistné ventily a vypouštěcí závitové kulové 

kohouty a ventily na vodu, dále zpětné ventily a pojistné ventily na přípojkách studené vody 

do ohřívače. Kompletní dimenze jednotlivých potrubí jsou patrné z výkresové dokumentace 

stavby, návrh dimenzí byl proveden v souladu s ČSN 75 5455 [12]. Pro rozvod vody 

v objektu byly navrženy tlakové plastové trubky o tlakové třídě PN20 z materiálu  PPR typ3 

random kopolymeru polypropylenu šedé barvy. Mezi hlavní výhody tohoto materiálu patří 

především dlouhá životnost minimálně 50 let, hygienická a ekologická nezávadnost a 

v neposlední řadě také stálost vnitřních průtoků po celou dobu životnosti. Zvolený vodovodní 

systém je vyroben dle norem EN 15874 [13] a dle ISO 9001 [14] a ISO 14001 [15]. 

 

5.4 Popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů 

s určenými parametry a technologickými postupy 

 

Vnitřní kanalizace 

Navrhování připojovacího, odpadního i svodného potrubí kanalizace je řešen v systému I  

a proveden v souladu s ČSN 12056-2 [16] a ČSN 75 6760 [17]. Návrh a výpočet dimenzí 

potrubí jehož součástí je i výpočet průtoků splaškových vod je uveden v samostatné příloze – 

Návrh a výpočet dimenze průtoku. 

Odpadní vody od všech zařizovacích předmětů budou svedeny pod základovou desku objektu 

a vyvedeny mimo něj směrem k veřejné kanalizační sítí, která se nachází v místní komunikaci 

ul. Poštovní. V samotné trase kanalizační přípojky budou osazeny revizní šachty WAWIN 

160/425 TYP3. Hlavní větev odpadního potrubí bude provedena z potrubí HT 110, 

vyvedeného minimálně 500 mm nad střešní rovinu, toto potrubí bude zakončeno ventilační 

hlavicí. 

Připojovací potrubí bude vedeno v minimálním spádu 2 % a bude vedeno v sádrokartonových 

příčkách místností sociálního zařízení a v instalačních předstěrách ze sádrokartonu.  

U každého zařizovacího předmětu vnitřní kanalizace bude opatřena zápachová uzávěra. 

Dimenze jednotlivých potrubí jsou uvedeny  v jednotlivých výkresech. 

Svislé odpadní potrubí bude vedeno v instalačních předstěrách ze sádrokartonu, vzniklý 

prostor pro vedení instalací bude mít minimální světlou šířku 150 mm. Všechny odpadní 

potrubí jsou přímé, svislé, bez jakýchkoliv změn směrů. V prostorách 1 . NP budou umístěny 



 30 

ve výšce 1,0 m nad podlahou čistící kusy kanalizačního potrubí na svodném potrubí. Při 

přechodu na svodné potrubí se dimenze zvětšuje. 

Svodné potrubí je vedeno v celé své délce v zemině pod úrovní podlahy 1. NP a to  ve spádu 

minimálně 2,0%. 

Dešťová část kanalizace je navržena v souladu s ČSN 12056-3 [24] a ČSN 75 6760 [17]. 

Srážkové vody budou odváděny z ploché střechy objektu dvěmi střešními vpustěni o průměru 

110 mm, které budou odvádět srážkovou vodou uvnitř dispozice. Svislá část odpadního 

potrubí přejde do svodné části pod úrovní podlahy v 1. NP, svodné potrubí bude KG DN125. 

potrubí bude uloženo v nezamrzné hloubce min. 0,8 m pod úrovní terénu a to ve spádu 

minimálně 2,0%. Návrh dešťové části kanalizace je přiložen v samostatné příloze návrhu 

kanalizačního potrubí.  

 

Technologické postupy 

Montáž trubního vedení kanalizace musí být prováděna v souladu s montážními předpisy 

daných systémů. Uložení svodného potrubí bude provedeno do pískového lže o tloušťce 100 

mm a bude obsypáno do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí vhodným materiálem, např. 

pískem. 

V místě přechodu odpadního potrubí na svodné bude provedeno podbetonovaní v místě 

změny trasy. Podbetonování bude realizováno betonem B15 o tloušťce 100 mm. 

Před provedením bude zajištěno prostorové a polohové vytýčení veškerých stávajících vedení 

inženýrských sítí v majetku třetích osob (správců sítí). 

V průběhu provádění zemních prací musí být dodrženy požadavky v souladu s ČSN 13  3050  

[18]. V případě křížení, či souběhu s jinými inženýrskými sítěmi budou dodrženy požadavky 

ČSN 73 6005 [19] a správců sítí veřejné technické infrastruktury. 

 

 

5.5 Výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových 

odpadních vod a jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním 

Výpočet a bilance splaškových a srážkových odpadních vod je uveden v samostatné příloze – 

Návrh a výpočet dimenzí průtoku. Před vpuštěním odpadních vod do veřejné kanalizační sítě 

není třeba žádná úprava těchto odpadních vod. 
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5.6 Popis a podmínky  připojení na veřejné, či místní vnější sítě technické 

infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a 

vybavení 

 

Vnitřní vodovod 

Administrativní budova bude zásobována vodou z místní veřejné vodovodní sítě DN 200, 

která se nachází v tělese místní komunikace ul. Poštovní. Vodovodní přípojka bude napojena 

na veřejnou vodovodní síť navrtávkou a navrtávací pásem Hawle s uzávěrem, zemní 

soupravou a poklopem. 

Vodovodní přípojka HDPE 100 DN 40 x 3,7 s vnější ochranou v plášti bude přivedena do 

prostoru technické místnosti v 1. NP, kde bude osazena nad podlahou vodoměrná sestava 

s vodoměrem. 

Vodovodní přípojka bude začínat navrtávací soustavou a končit bude vodoměrem. Přípojka 

bude uložena pod zemí v předepsané vzdálenosti od ostatních vedení inženýrských sítí. 

Potrubí vodovodní přípojky bude uloženo do pískového lože o tloušťce 10 cm, obsyp vedení 

přípojky bude 30 cm nad horní hranu potrubí. Nad potrubí bude položena ve výšce 20 cm 

výstražná fólie. 

Přípojka bude provedena z polyetylenového potrubí HDPE 100 SDR11 DN40 x 3,7 s vnější 

ochranou v plášti. 

Pozn.: Kompletní návrh dimenze a trasy vodovodní přípojky není součástí řešení této 

diplomové práce. 

 

Vnitřní kanalizace 

Připojovací potrubí bude vedeno v minimálním spádu 2% a bude vedeno v sádrokartonových 

příčkách místností sociálního zařízení a v instalačních předstěrách ze sádrokartonu.  

U každého zařizovacího předmětu vnitřní kanalizace bude opatřena zápachová uzávěra. 

Dimenze jednotlivých potrubí jsou uvedeny  v jednotlivých výkresech. 

Svislé odpadní potrubí bude vedeno v instalačních předstěrách ze sádrokartonu, vzniklý 

prostor pro vedení instalací bude mít minimální světlou šířku 150 mm. Všechny odpadní 

potrubí jsou přímé, svislé, bez jakýchkoliv změn směrů. V prostorách 1 . NP budou umístěny 

ve výšce 1,0 m nad podlahou čistící kusy kanalizačního potrubí na svodném potrubí. Při 

přechodu na svodné potrubí se dimenze zvětšuje. 
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Odtokové armatury kanalizace 

Umyvadlová souprava HL 132/40 

Pisoárová souprava HL 130/50 

WC souprava HL 201/1 

Dřezová souprava HL 100G/50 

Výlevka napojení pomocí  

  Připojovacího kusu 

Vpusť vnitřní DN 70 HL 3100Pr  

 

Zařizovací předměty 

- Jika umyvadlo Olymp bílé, 600x450 mm, keramické 

- Jika umyvadlová stojánkvá baterie Olymp s automatickou zátkou (součástí je i 

uzavírací piletka do umyvadla) 

- Jika sloup k umyvadlu, bílý, keramika 

- Jika urinál Korint, keramika, bílý 

- Jika vtoková armatura s tlačeným ventilem pro urinál, krytka a trubička s časovačem 

- Jika gumové těsnění k vtokové armatuře 

- Jika stojící WC Olymp, keramika, bílé 

- Jika duraloplastové sedátko, bíle, antibakteriální, ocelové úchyty 

- Sanit – zvuková izolace k WC 

- Jika výlevka Mira, bílá, plastová mřížka 

- Novaservis – nástěnná baterie 100 mm s prodlouženým ramínkem 340 mm 

- Geberit duofix 1150x500 mm 

- Norma, nerezový dvoudřez 800x600 mm pro desku 30 mm  

- Jika dřezová baterie Olymp 

 

 

5.7 Případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla 

 

Vnitřní vodovod 

Po dokončení montážní vnitřní ho vodovodu je nutno samotný vnitřní vodovod před 

napojením na veřejnou vodovodní síť kompletně prohlédnout a provést tlakové odzkoušení.  

O prohlídce vnitřního vodovodu a jeho tlakové zkoušce bude zpracován protokol. 
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Prohlídkou bude zkontrolováno, zda-li je vnitřní vodovod proveden v souladu s projektovou 

dokumentací stavby a podle ustanovení technických norem, hygienických předpisů  

a podmínek stanovených při povolení stavby. 

Pokud budou při prohlídce vnitřního vodovodu, zjištěny závady, které by bránily bezpečnému 

užívání, je nutné tyto závady neprodleně odstranit ještě před provedením samotné tlakové 

zkoušky vnitřního vodovodu. 

Samotná tlaková zkouška vnitřního vodovodu bude provedena po jeho prohlídce  

a namontování příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení. 

Před provedením tlakové zkoušky vnitřního vodovodu budou všechny úseky propláchnuty 

vodou. V průběhu proplachování musí bát  vypouštěcí armatury určené pro odkalování 

otevřeny. 

Vnitřní vodovod bude zkoušen na tlak 1,5 MPa. Po napuštění zkoušené soustavy vodou  

a ustálení tlaku nesmí tlak v soustavě klesnout během 900 s o více než 0,02 MPa. Pokud dojde 

při zkoušce k většímu, než povolenému poklesu tlaku v soustavě je zkouška považována za 

nevyhovující. 

V případě nevyhovující tlakové zkoušky je nutné zjištěné závady neprodleně odstranit  

a provést odzkoušení vnitřního vodovodu znovu. 

Po úspěšném odzkoušení bude vnitřní vodovod propláchnut a vydenzifikován. 

Potrubí vnitřního vodovodu  je navrženo dle platných norem  a je v souladu se všemi 

požadavky ČSN 806  část 1-3[20],  ČSN 75 5455 [12] a ČSN EN 1717 [11]. 

 

Vnitřní kanalizace 

Kanalizační přípojka byla navržena v souladu s následujícími normami: ČSN 73 6005 [19], 

ČSN 75 6101 [21], ČSN EN 1610 [22] a ČSN 75 6909 [23]. 

Kanalizační přípojka bude napojena na veřejnou kanalizační síť, která se nachází v tělese 

místní komunikace ul. Poštovní. Kanalizační přípojka byla navržena z materiálu KG DN 160. 

Délka kanalizační přípojky bude 5,5 m napojení bude umístěno v hloubce 1,5 m pod úrovní 

terénu ve vzdálenosti 2,66 m od severovýchodní pozemkové hranice pozemku parc. č. 270/1, 

k.ú. Kravaře v tělese místní komunikace ul. Poštovní. Kanalizační přípojka má navržen 

konstantní spád 2,0 % ve své celé délce. Výška uložení  pod upraveným terénem bude od 1,4 

až 1,5 m.V celé délce kanalizační přípojky bude provedeno její uložení do zhutněného 

pískového lože o tloušťce 100 mm. Po položení potrubí kanalizační přípojky a provedení 

zkoušek těsnosti se provede pískový zásyp v tloušťce 300 mm nad horní hranu uloženého 
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kanalizačního potrubí, následně bude proveden zához výkopu vytěženou zeminou. Hutnění 

zeminy, kterou bude kanalizační potrubí zasypáváno bude prováděno po stranách potrubí. 

Před samotným zásypem kanalizačního potrubí bude nutné rozvod odzkoušet podle ČSN EN 

1610 [22], ČSN 75 6101 [21] a ČSN 75 6909 [23], s cílem prokázání kvality a připravenosti 

na budoucí provoz z hlediska pevnosti a těsnosti potrubí.  

 

5.8 popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Administrativní budova je navržena v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. [4]  

Vedle záchodové mísy je navrhován volný prostor 800 mm, pro nacouvání vozíčkáře – 

v tomto místě nevedou žádné instalace, ani zde není osazen radiátor. Sedátko toalety je bude 

osazeno ve výšce 460 mm od čisté podlahy. Mezi čelem mísy a protější stěnou bude prostor 

1100 mm. Po obou stranách mísy budou osazena sklopná madla ve výšce 780 mm od čisté 

podlahy ve vzájemné osově vzdálenosti 600 mm od zdi. Umyvadlo je navrhováno speciální, 

výšky 150 mm se zesíleným okrajem, který bude umožňovat opření. Vedle umyvadla bude 

osazeno madlo, které bude umožňovat opření. Nad umyvadlem bude provedeno zrcadlo o 

sklonu 10°. 

 

Výpis zařizovacích předmětů 

- Jika zdravotní umyvadlo MIO bílé, 640x550 mm, keramické 

- Jika stojící klozet, hluboké splachování pro tělesně postižené Olymp, keramický, š.v.h. 

365x700x360 mm 

- Jika madlo toaletní 550 mm, sklopné, nerez 

- Jika madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru, nerez 

- Jika zrcadlo, nastavitelné, nerez 

 

6. TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ OBJEKTU 

 

6.1 Typ zdroje tepla, kotelna (na pevná, kapalná a plynná paliva), výměníková, 

předávací stanice, zařízení zpětného získávání tepla, tepelné čerpadlo apod. 

akumulační zdroje tepla 

Jako zdroj tepla je navržen plynový kondenzační kotel firmy Buderus Logamax GB162. 

Plynový kondenzační kotel bude umístěn v technické místnosti objektu, která se nachází 
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v 1.NP objektu administrativní budovy. Plynový kondenzační kotel bude napojen na přívod 

plynu. Plynový kondenzační kotel využívá zvýšené účinnosti, která je získávána předehřátím 

zpáteční vody ve výměníku. Teplo pro předehřívání zpáteční vody ve výměníku je dosaženo 

schlazením spalin na teplotu rosného bodu, čímž dojde k uvolnění tepla, o které se navýší 

účinnost samotného zdroje. Plynový kondenzační kotel bude v objektu sloužit pro ohřev 

topného média pro otopnou soustavu a dále bude kotel zapojen do okruhu pro ohřev teplé 

užitkové vody objektu pomocí zásobníku. 

 

6.2 Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná 

venkovní výpočtová teplota, průměrná denní teplota v otopném období, počet 

otopných dnů v roce – počet hodin za den, počet pracovních dnů v týdnu v roce, 

krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru, poloha budovy v krajině, průměrná 

vnitřní výpočtová teplota plný provoz/útlum, typ provozu – plně automatický, ruční, 

provozní režim – trvalý, občasný, příležitostný, nepřerušovaný, přerušovaný apod.) 

Objekt administrativní budovy se nachází na pozemku parc. č. 270/1, k.ú. Kravaře ve měst 

Kravaře v nadmořské výšce 237 m n.m.. Venkovní výpočtová teplota pro danou lokalitu je 

uvažována na -15 °C (teplota pro oblast Ostravy). Průměrná roční teplota venkovního 

vzduchu byla stanovena na 4 °C (teplota pro oblast Ostravy). Ve zvolené lokalitě je 

uvažováno šedesátdevět otopných dní. V navrhovaném objektu je uvažována pěti denní 

pracovní doba, pouze výjimečně bude objekt v provozu o víkendech. Administrativní budova 

je situována ve stávající zástavbě jako chráněný s mírnou intenzitou  větru na rovinatém 

místě. Budova je navržena s nepřetržitým způsobem vytápění. Typ provozu bude plně 

automatický, režim vytápění je v daném objektu uvažován jako nepřerušovaný.  

 

 

6.3 Přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně-technických vlastností 

stavebních konstrukcí 

 

Typ konstrukce Součinitel prostupu 

tepla U [W/m2K] 

Požadovaná hodnota 

součinitele prostupu 

tepla UN [W/m2K] 

Vyhodnocení 

Obvodový plášť 0,11 0,38 Vyhoví 

Střešní plášť 0,08 0,24 Vyhoví 
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Podlahová 

konstrukce A 

0,16 0,45 Vyhoví 

Podlahová 

konstrukce B 

0,16 0,45 Vyhoví 

Vnitřní nosná stěna 0,11 1,33 Vyhoví 

Vnitřní SDK příčka 0,33 1,33 Vyhoví 

Strop nad 1.NP 0,3 1,05 Vyhoví 

Vstupní dveře 1,0 1,7 Vyhoví 

Okno 0,8 1,7 Vyhoví 

Tabulka č. 2 - Přehled součinitelů prostupů tepla jednotlivých konstrukcí dle výpočtu 

programu Teplo 2009 

 

6.4 Přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem, 

větráním, celkových tepelných ztrát, přehled trvalých a proměnných tepelných zisků 

budovy 

Tabulka č. 3 – Přehled tepelných ztrát místností 

Číslo místnosti Název místnosti Podlaží Teplota Tepelná ztráta [W] 

101 Školící místnost 1. NP 20 1953 

102 Chodba 1. NP 19 1836 

103 Lektor 1. NP 20 337 

104 Technická místnost 1. NP 17 317 

105 Školící technika 1. NP 17 465 

106 Sociální zařízení 1. NP 20 1466 

107 Boční zádveří 1. NP 19 258 

108 Kuchyň 1. NP 20 842 

201 Školící místnost 2. NP 20 2366 

202 Chodba 2. NP 19 1476 

203 Kancelář 2. NP 20 901 

204 Školící technika 2. NP 17 292 

205 Sociální zařízení 2. NP 20 1662 

206 Lektor 2. NP 20 401 

207 Šatna zaměstnanci 2. NP 20 306 

208 Kuchyň 2. NP 20 929 
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Tepelné ztráty v sociálních zařízeních byly pro jednotlivé místnosti sečteny a uvedeny 

v tabulce č. 3. Jednotlivé místnosti a jejich tepelné ztráty jsou patrné z výstupu z výpočetního 

programu Ztráty 2009, který je v samostatné příloze. 

 

6.5 Přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla 

s uvedením jednotlivých potřebných tepelných příkonů (tepelného příkonu 

předehřívače, ohřívače, případně ohřívače vody) 

Vzduchotechnická zařízení v řešeném objektu administrativní budovy nejsou součástí 

technického řešení této práce. 

 

6.6 Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody na základě bilance 

předané specialistou zdravotní techniky 

Výpočet potřeby tepelného příkonu pro ohřev teplé vody je přiložen v samostatné příloze – 

dimenzace vodovodu. Potřeba tepelného příkonu pro ohřev teplé užitkové vody bude činit  

4,9 kW.  

 

6.7 Stanovení potřebného  tepelného výkonu zdroje tepla 

Jako zdroj tepla je navržen plynový kondenzační kotel firmy Buderus Logamax GB162 o 

výkonu 21 kW. Tento plynový kondenzační kotel bude rovněž sloužit pro ohřev teplé vody 

v objektu. 

 

6.8 Stanovení a přehled  roční potřeby tepla na vytápění, vzduchotechniku a přípravu 

teplé vody, celková roční potřeba tepla v Mwh/rok, příp. GJ/rok 

Roční bilance potřeby tepla pro vytápění objektu administrativní budovy je 117 Gj/rok tj. 32,5 

MWh/rok. Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody byla vypočtena na hodnotu 36 Gj/rok, tj. 

10 MWh/rok. Celková roční bilance spotřeby tepelné energie je 153,1 Gj/rok, tj. 42,5 

MWh/rok. Výpočet potřeby tepelné energie je přiložen v samostatné příloze, tento výpočet 

byl proveden na [25]. Vzhledem k tomu, že návrh vzduchotechnických zařízení není 

předmětem návrhu, uvažujeme potřebu tepla pro vzduchotechnická zařízení rovnu nule. 

 

6.9 Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející z hodnot potřebného 

tepelného příkonu pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody 

Není navrženo. 
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6.10 Popis přípojky primárního média, nominální parametry, sjednané množství odběru 

(tepelný příkon a roční odběr) 

Primární médium pro daný zdroj tepla bude zemní plyn, vzhledem k tomu, že samotná STL 

plynovodní přípojka není součástí návrhu této diplomové práce se tato část neřeší. 

 

6.11 Popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry primární a 

sekundární strany zabezpečovací zařízení a regulační systém 

Plynový kondenzační kotel bude napojen na přívod plynu. Tepelný výměník, se bude 

nacházet v těle plynového kondenzačního kotle, kde bude probíhat ohřev topného média – 

vody. Plynový kondenzační kotel využívá zvýšené účinnosti, která je získávána předehřátím 

zpáteční vody ve výměníku. Teplo pro předehřívání zpáteční vody ve výměníku je dosaženo 

schlazením spalin na teplotu rosného bodu, čímž dojde k uvolnění tepla, o které se navýší 

účinnost samotného zdroje. Jako zabezpečovací zařízení je navržen pojistný ventil Duco 

Meibes 1/2“ x 3/4“  KD Systém bude regulován termoregulačními ventily. 

 

6.12 Umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení 

Zdroj tepla, jenž je plynový kondenzační kotel bude umístěn v technické místnosti objektu 

administrativní budovy. Plynový kondenzační kotel bude napojen na NTL rozvod plynu. 

Zdroj tepla je uvažován jako nástěnný a bude zavěšen na nosné stěně v technické místnosti 

v 1. NP objektu. Další speciální požadavky nejsou kladeny. 

 

6.13 Výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické 

řešení 

Technická místnost v 1. NP objektu administrativní budovy bude větrána přižene okenním 

otvorem, dveře do technické místnosti navazují na chodbu, jsou navrženy jako otevíravé ven z 

technické místnosti a budou opatřeny odvětrávacími mřížkami. Přívod a odvod vzduchu tedy 

bude řešen přirozeně, nepočítá se s umístěním vzduchotechnické jednotky do dané místnosti. 

Pro odvod spalin od zdroje tepla bude sloužit třísložkový komín, který bude instalován 

v technické místnosti v 1. NP objektu. Komín bude spočívat na konzole, která bude ukotvena 

do nosné konstrukce, dále bude komín opatřen objímkami, které budou rovněž kotveny do 

vnitřní nosné konstrukce a budou zajišťovat stabilitu komínového tělesa. Podrobnější návrh 

větrání není předmětem řešení této dokumentace. 
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6.14 Výpočet průřezu kouřovodu a komínu 

Není řešením této dokumentace, průměr komínového průduchu byl stanoven v závislosti na 

velikosti výkonu kotle odhadem na 150 mm. Přesný výpočet není součástí diplomové práce. 

 

6.15 Řešení požární bezpečnosti kotelny 

Řešení požární bezpečnosti není součástí řešení. 

 

6.16 Popis uvažovaného otopného systému (vodní, parní, nemrznoucí kapalina apod.) 

nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů rozvodu tepla (jednotrubkové, 

dvoutrubkové) 

Uvažovaný otopný systém je vodní, který bude napojen na plynový kondenzační kotel. 

Soustava je navrhována jako dvoutrubková se spodním rozvodem vody, celý oběh je 

navrhován jako nucený. Pro nucený oběh je navrženo čerpadlo WILO STAR-RS 25/2. 

V objektu jsou navrženy dva druhy otopných těles s nízkoteplotním spádem. Prvním a 

převládajícím druhem budou otopná tělesa firmy Korado, konkrétně RADIK VKU. Tyto 

otopná tělesa mají výšku 200 m. Otopná tělesa byla navržena dle tepelných ztrát jednotlivých 

místností, v objektu se vyskytují ve více provedeních a velikostech. Otopná tělesa budou 

umísťována přednostně pod okenní otvory. Druhým typem otopných ploch jsou žebříkové 

radiátory rovněž firmy Korado. Tyto otopná tělesa jsou navrhována v místnostech sociálních 

zařízení. Žebříkové radiátory jsou navrženy v různých velikostech dle tepelných ztrát 

jednotlivých místností sociálních zařízení. 

 

6.17 Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, průtok 

Otopný systém se skládá ze čtyř větví, které jsou napojeny na hlavní stoupací potrubí, které se 

nachází v technické místnosti v 1. NP. Potřebný tepelný výkon všech větví otopného systému 

byl stanoven na 15,808 kW na základě výpočtu tepelných ztrát objektu na základě kterého 

následoval návrh otopných těles. Otopnou soustavu není třeba dělit na okruhy z důvodu 

stejného využití místností v 1 a 2. NP. 

 

6.18 Tlaková ztráta, způsob regulace (kvantitativní, kvalitativní), parametry oběhových 

čerpadel, regulačních ventilů 

Celková tlaková ztráta otopného systému bude činit 7,358 kPa, podrobný výpočet je uveden 

v samostatné příloze. Regulace bude provedena nastavením termoregulačních ventilů – není 

součástí této práce. 
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6.19 Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění 

Hlavní rozvody vytápění jsou vedený v podlahách jednotlivých místností, systém sestává ze 

čtyř větví, které jsou napojeny do stoupacího potrubí, které bude umístěno v technické 

místnosti. Připojení na otopná tělesa je spodní, a to levé nebo pravé, dle polohy a umístění 

jednotlivých těles. Část rozvodů je vedena v příčkách a to zejména v sociálních zařízeních. 

V místě schodiště bude potrubí pro vytápění instalováno do obvodového pláště, který má při 

svém vnitřním okraji sádrokartonovou instalační mezeru o tloušťce 50 mm. Veškeré rozvody 

jsou uvažovány v měděném potrubí. 

 

6.20 Způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla 

Vyregulování soustavy bude zabezpečeno pomocí termostatických radiátorových ventilů. 

Tyto ventily jsou součástí radiátorových těles Korado RADIK ventil kompakt. Vyregulování 

a vyvážení soustavy není součástí této práce. 

 

6.21 Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprav a doplňovací vody 

Pro doplnění otopné vody je v technické místnosti navrhována doplňovací vodovodní sestava 

tvořena rohovým ventilem a zpětným ventilem s napojením na hadici. Další speciální úpravy 

vody pro doplnění soustavy není potřeba. 

 

6.22 tlakové poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak, maximální tlak, 

otevírací tlak pojistného ventilu) 

Maximální provozní tlak soustavy 250 kPa. 

 

6.23 Výpočet pojistného ventilu 

Jako pojistný ventil je navržen Duco Meibes 1/2“ x 3/4“  KD. Výpočet je uveden 

v samostatné příloze. 

 

6.24 Popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů 

Veškeré prostory administrativní budovy budou vytápěny pomocí otopných ploch radiátorů. 

Otopné plochy jsou umístěny ve všech prostorách objektu administrativní budovy. 
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6.25 Popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, regulace, 

teploty v prostoru 

V objektu jsou navrženy dva druhy otopných těles. Prvním a převládajícím druhem budou 

otopná tělesa firmy Korado, konkrétně RADIK VKU. Tyto otopná tělesa mají výšku 200 m. 

Otopná tělesa byla navržena dle tepelných ztrát jednotlivých místností, v objektu se vyskytují 

ve více provedeních a velikostech. Otopná tělesa budou umísťována přednostně pod okenní 

otvory.  

Druhým typem otopných ploch jsou žebříkové radiátory rovněž firmy Korado. Tyto otopná 

tělesa jsou navrhována v místnostech sociálních zařízení. Žebříkové radiátory jsou navrženy 

v různých velikostech dle tepelných ztrát jednotlivých místností sociálních zařízení. 

 

6.26 Popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu, způsob, 

regulace, teploty v prostoru 

Vzduchotechnická zařízení nejsou součástí řešení. 

 

6.27 Parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů 

Parametry oběhových čerpadel jsou uvedeny v samostatné příloze, regulační ventily nejsou 

předmětem řešení DP. 

 

6.28 Měření potřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, vyhodnocení 

V technické místnosti bude umístěn měřič tepla pro celý objekt administrativní budovy. Bude 

se jednat o ultrazvukový měřič Meibes Multical 401. Vyhodnocení měření potřeby tepla není 

součástí dokumentace. 

 

6.29 Popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon 

Příprava teplé vody bude probíhat v zásobníkovém ohřívači Buderus Logalux SU 200, 

připojení na otopnou soustavu je znázorněno na výkresu schématu zapojení. 

 

6.30 Způsob regulace přípravy teplé vody 

Není navrhována. 

6.31 Typy navržených zařízení 

Plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB162 

Zásobník teplé vody Buderus Logalux SU 200 
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6.32 Potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace 

Rozvody otopné soustavy budou provedeny z měděného potrubí. Navržené dimenze jsou 

patrné ze samostatné přílohy dimenzace topení. Měděné potrubí bude opatřeno tepelnou 

izolací ROCKWOOL PIPO ALS. Návrh tloušťky tepelného izolantu pro jednotlivé dimenze 

je uveden v samostatné příloze dimenzace topení.  

 

6.33 Výpis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy, definice nátěrů, tepelných 

izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, uložení, kompenzace  

Rozvody otopné soustavy budou provedeny z měděného potrubí. Nejsou uvažovány žádné 

speciální nátěry. Veškeré trubní rozvody otopné soustavy budou opatřeny tepelným izolantem 

ROCKWOOL PIPO ALS. Potrubí otopné soustavy bude vedeno především v podlahové 

konstrukci. 

 

 

7. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

 

7.1 Příprava území, hrubé terénní úpravy 

Staveniště má rovinatý charakter, je zatravněno bez výskytu dřevin, či křovin. Dané staveniště 

není třeba zvláště upravovat pro vedení inženýrských objektů. Vzhledem k tomu, že práce na 

inženýrských objektech budou zahájeny až po sejmutí ornice, budou v první fázi provedeny 

pouze stavební rýhy dle navržené situace. 

 

7.2 Čisté terénní úpravy včetně vegetačních úprav a drobné architektury 

Po dokončení prací na inženýrských objektech bude provedeno nově osetí nové vegetační 

zeleně semenem travního porostu pro parky. Drobná architektura není součástí stavby. 

 

7.3 Komunikace včetně dopravy v klidu, mostních konstrukcí, propustky apod., 

s výjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona 

Řešení komunikací není součástí projektové dokumentace stavby. 

 

7.4 Zásobovaní vodou včetně objektů (vodojemy, čerpací stanice apod.) 

Objekt administrativní budovy bude zásobován z místní vodovodní sítě DN 200, který se 

nachází v tělese místní komunikace ul. Poštovní. Vodovodní přípojka bude napojena na 
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veřejnou vodovodní síť navrtávkou a navrtávací pásem Hawle s uzávěrem, zemní soupravou  

a poklopem. 

Vodovodní přípojka HDPE 100 DN 40 x 3,7 s vnější ochranou v plášti bude přivedena do 

prostoru technické místnosti v 1. NP, kde bude osazena nad podlahou vodoměrná sestava 

s vodoměrem. 

Vodovodní přípojka bude začínat navrtávací soustavou a končit bude vodoměrem. Přípojka 

bude uložena pod zemí v předepsané vzdálenosti od ostatních vedení inženýrských sítí. 

Potrubí vodovodní přípojky bude uloženo do pískového lože o tloušťce 10 cm, obsyp vedení 

přípojky bude 30 cm nad horní hranu potrubí. Nad potrubí bude položena ve výšce 20 cm 

výstražná fólie. 

Přípojka bude provedena z polyetylenového potrubí HDPE 100 SDR11 DN40 x 3,7 s vnější 

ochranou v plášti. 

Pozn.: Kompletní návrh dimenze a trasy vodovodní přípojky není součástí řešení této 

diplomové práce. 

 

7.5 Kanalizace včetně zvláštních objektů (retenční, sedimentační nádrže apod.) 

Kanalizační přípojka bude napojena na veřejnou kanalizační síť, která se nachází v tělese 

místní komunikace ul. Poštovní. Kanalizační přípojka byla navržena z materiálu KG DN 160. 

Délka kanalizační přípojky bude 5,5 m napojení bude umístěno v hloubce 1,5 m pod úrovní 

terénu ve vzdálenosti 2,66 m od severovýchodní pozemkové hranice pozemku parc. č. 270/1, 

k.ú. Kravaře v tělese místní komunikace ul. Poštovní. Kanalizační přípojka má navržen 

konstantní spád 2,0 % ve své celé délce. Výška uložení  pod upraveným terénem bude od 1,4 

až 1,5 m. V celé délce kanalizační přípojky bude provedeno její uložení do zhutněného 

pískového lože o tloušťce 100 mm. Po položení potrubí kanalizační přípojky a provedení 

zkoušek těsnosti se provede pískový zásyp v tloušťce 300 mm nad horní hranu uloženého 

kanalizačního potrubí, následně bude proveden zához výkopu vytěženou zeminou. Hutnění 

zeminy, kterou bude kanalizační potrubí zasypáváno bude prováděno po stranách potrubí. 

Před samotným zásypem kanalizačního potrubí bude nutné rozvod odzkoušet podle ČSN EN 

1610 [22], ČSN 75 6101 [21] a ČSN 75 6909 [23], s cílem prokázání kvality a připravenosti 

na budoucí provoz z hlediska pevnosti a těsnosti potrubí.  

 

7.6 Zásobování energiemi (elektrická energie, plyn, teplo, rozvod světla) včetně objektů 

na rozvodech (trafostanice, technické chodby a regulační stanice apod.) 

Dimenzace a návrh trasy přípojek NN a STL nejsou součástí této diplomové práce. 
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7.7 Sdružené trasy technické infrastruktury (kolektory, technické chodby, kanály apod.) 

Kolektory, technické chodby, kanály ani jiné sdružené trasy technické infrastruktury nejsou 

navrhovány pro daný objekt 

 

7.8 Elektrické komunikace a jiná sdělovací zařízení  

Není předmětem řešení diplomové práce. 

 

 

8. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA 

 

8.1 Úvod 

V této části diplomové práce je řešena stavební tepelná technika nízkoenergetické 

administrativní budovy. Je zde doloženo dodržení požadavků normy ČSN 73 0540 [10]. 

V rámci této části diplomové práce byly posouzeny veškeré ochlazované konstrukce objektu 

na součinitel prostupu tepla, pokles dotykové teploty podlahy v budově  

a kondenzaci vodní páry v konstrukci. Předmětem tohoto posouzení byly konstrukce 

obvodového pláště, střešního pláště a podlahy na terénu. Dále byly v rámci tepelně 

technického posouzení vymodelovány a posouzeny vybrané detaily (atika, styk stěna – strop  

a typický kout obvodového pláště). U vybraných detailů byly vyhodnocovány ukazatele 

teplotního faktoru vnitřního povrchu konstrukce a lineárního činitele prostupu tepla. 

Modelované detaily byly zvoleny jako kritické, zejména ve styku dvou dřevěných prvků, kde 

je nejmenší výskyt tepelné izolace. V rámci tepelně technického posouzení objektu byly 

vypočteny tepelné ztráty jednotlivých místností a byl vypracován průkaz energetické 

náročnosti budovy. U této kapitoly je nutno uvést, že v době zadání diplomové práce byla 

v platnosti norma ČSN 73 0540 [10], která byla zrevidována a novelizována v roce 2011. 

Veškeré konstrukce, v této diplomové práci byly posuzovány podle původního znění normy, 

nicméně veškeré navrhované konstrukce by vzhledem k dobrým tepelně technickým 

vlastnostem splnily požadavky normy v aktuálním znění. 
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8.2 Součinitel prostupu tepla 

Jedná se o tepelný tok, který prochází skrz pevnou konstrukci mezi dvěmi prostředími. Je to 

množství tepla, které projde 1m2 plochy konstrukce při teplotním spádu daných prostředí 1°K. 

Součinitel prostupu tepla se značí písmenem U a jeho jednotka je W/m2*K. 

 

U ≤ UN  

 

U = 1/RT 

 

RT = Rsi + R + Rse 

 

kde   UN – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2*K] 

Rsi – odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2*K/W] 

R – tepelný odpor konstrukce [m2*K/W] 

Rse – odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2*K/W] 

 

Byly posuzovány ochlazované konstrukce objektu. Pro posouzení ochlazovaných konstrukcí 

byl využit výpočetní program TEPLO 2009. Posuzovány byla následující konstrukce: 

obvodový plášť, podlaha na terénu a konstrukce střešního pláště. Obvodový plášť je tvořen 

dřevěnou rámovou konstrukcí, do níž je aplikována foukaná tepelná izolace Climatizer plus, 

na vnitřní straně konstrukce je sádrokartonová konstrukce, z vnější strany do exteriéru je 

v obvodovém plášti uvažována difúzně propustná deska Hofatex. Podlaha na terénu je dvojího 

druhu a to s laminátovou nášlapnou vrstvou a keramickou dlažbou, podlaha je opatřena 

tepelnou izolací Polystyren EPS 100 o tloušťce 200 mm. Střešní konstrukce (plášť) je tvořen 

z nosníku STEICO JOIST a následného souvrství jednoplášťové ploché střechy. Do 

konstrukce nosníku STEICO JOIST bude rovněž aplikována foukaná izolace Climatizer plus, 

střešní plášť bude dále tvořen materiálem Polydek o tloušťce 100 mm a následně 

hydroizolačním pásem ELASTODEK 40 MINERAL. Konstrukce střechy bude rovněž 

opatřena na vnitřní straně parotěsnou vrstvou. Podrobná skladba střešního pláště je patrná 

z výkresu řezu a technické zprávy objektu. 
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Tabulka č. 4 -Tabulka součinitelů prostupů tepla ochlazovaných konstrukcí: 

UN  [W/m2*K] 

 

Konstrukce U 

[W/m2*K] 

 Požadovaná 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Vyhodnocení 

Obvodový plášť 0,11 0,38 0,25 vyhovuje 

Podlaha na terénu 0,15 0,45 0,3 vyhovuje 

Střešní plášť 0,08 0,24 0,16 vyhovuje 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že navrhované konstrukce, které jsou ochlazovány ze strany 

venkovního prostředí vyhovují požadavku ČSN 73 0540 – 2 [10]. Podrobné protokoly  

a vyhodnocení jednotlivých výpočtů výše uvedených konstrukcí jsou uvedeny v samostatné 

příloze. 

 

8.3. Teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukce 

V této části tepelně technického posuzování ochlazovaných konstrukcí byly posuzovány tři 

vybrané detaily konstrukcí (atika, styk stěna – strop a typický kout obvodového pláště). U 

vybraných detailů byly vyhodnocovány ukazatele teplotního faktoru vnitřního povrchu 

konstrukce a lineárního činitele prostupu tepla. Všechny vybrané detaily byly vymodelovány 

a posouzeny ve výpočetním programu AREA 2009. Výsledky hodnocených detailů včetně 

grafických výsledků jsou uvedeny níže. 

 

eai

esi

Rsif
θθ

θθ

−

−
=  

 

kde   θai – teplota na vnitřní straně hodnocené konstrukce [°C] 

θsi – nejnižší vnitřní povrchová teplota [°C] 

θe – teplota na vnější straně hodnocené konstrukce [°C] 

 

NRsiRsi ff ,≥  
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kde   fRsi – teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N – požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru konstrukce [-] 

 

Tabulka č. 5 - Tabulka teplotních faktorů vnitřních povrchů: 

Název detailu fRsi fRsi,N Vyhodnocení 

Kout 0,926 0,793 Vyhovuje 

Stěna - strop 0,901 0,793 Vyhovuje 

Atika 0,855 0,793 Vyhovuje 

 

Z tabulky vyplývá, že posuzované detaily vyhoví požadavkům na teplotní faktor vnitřního 

povrchu konstrukce. 

 

Obr. č. 1 – detail rohu - izotermy 
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Obr. č. 2 – detail rohu – teplotní pole 

 

 

Obr. č. 3 – napojení stropu a obvodového pláště - izotermy 
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Obr. č. 4 – napojení stropu a obvodového pláště – teplotní pole 

 

Obr. č. 5 – atika - izotermy 
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Obr. č. 6 – atika – teplotní pole 

 

Na výše vyobrazených obrázcích, kde jsou namodelovány vybrané detaily konstrukcí jsou 

patrny průběhy teplot znázorněny izotermami a teplotním polem. Kompletní výstupy 

z programu Area 2009 jsou v samostatné příloze. 

 

8.4 Lineární činitel prostupu tepla 

V této části byly posuzovány stejné tři vybrané detaily, jako pro teplotní faktor vnitřního 

povrchu konstrukce. Posudek byl proveden ve všech zvolených detailech pro dvě teplotní 

pole. Předmětné detaily byly vymodelovány a posuzovány ve výpočtovém programu AREA 

2009. Výsledné hodnoty lineárního činitele prostupu tepla jsou uvedeny pro jednotlivé 

konstrukce v tabulce č. 6. 

 

∑ ×−= jj

D

K lUL
2ψ  

kde   L2D – teplotní pole dvourozměrné [W/m*K] 

Uj – součinitel prostupu tepla konstrukcí [W/m2*K] 

Lj – délka [m] 
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NKK ,ψψ ≤  

 

kde   ψK – lineární činitel prostupu tepla [W/m*K] 

ψK,N – normový požadavek lineárního činitele prostupu tepla [W/m*K] 

 

Tabulka č. 6 – Tabulka lineárních činitelů prostupu tepla 

Název detailu ψK [W/m*K] ψK,N [W/m*K] Vyhodnocení 

Kout -0,155 0,6 Vyhovuje 

Stěna – strop 0,183 0,6 Vyhovuje 

Atika 0,263 0,6 Vyhovuje 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vypočtené hodnoty lineárního činitele prostupu tepla 

vyhovují požadavkům ČSN 73 0540 – 2 [10]. Kompletní výstupy z programu Area 2009 jsou 

v samostatné příloze. 

 

8.5 Pokles dotykové teploty ochlazované podlahy 

Tento posudek byl proveden pro podlahu na terénu v administrativní budově. Hodnocen byl 

pokles dotykové teploty ochlazované podlahy a terénu. Podlaha byla hodnocena od 

hydroizolační vrstvy směrem do interiéru k nášlapné vrstvě, kterou představuje laminátový 

povrch, pod ní je navržena směs anhydritu a teplená izolace polystyren EPS 100 o tloušťce 

200 mm. 

 

N,1010 θθ ∆≤∆  

 

kde   θ10 – pokles dotykové teploty podlahy [°C] 

θ10,N – požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] 

Tabulka č. 7 – Tabulka poklesu dotykové teploty podlahy na terénu 

Konstrukce θ10 [°C] θ10,N [°C] vyhodnocení 

podlaha 4,15 5,5 vyhovuje 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že posuzovaná podlaha v budově je hodnocena v kategorii 

jako teplá a vyhovuje na požadovanou hodnotu poklesu dokové teploty ochlazované podlahy. 

Výpočet byl proveden ve výpočtovém programu Teplo 2009, podrobný kompletní protokol je 

uveden v samostatné příloze. 

 

8.6. Kondenzace vodní páry v konstrukci 

Následující posudek hodnotí celkové množství zkondenzované vodní páry v dané konstrukci. 

Ve stavebné konstrukci přitom nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry, která by narušovala její 

požadovanou funkci. Platí zde rovnice. 

 

Mc = 0 

 

kde   Mc – množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m2*a] 

 

Pokud zkondenzovaná vodní pára v konstrukci nemůže negativně narušit její požadovanou 

funkci, pak se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry v konstrukci. 

Dle ČSN 73 0540 [10] – musí daná hodnocená konstrukce splňovat následující podmínku:  

 

Mc ≤ Mc,N 

 

kde   Mc – množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m2*a] 

  Mc,N – pro jednoplášťové střechy platí: 

0,10 kg/m2*a nebo 3 % plošné hmotnosti materiálu 

 pro ostatní konstrukce platí: 

0,50 kg/m2*a nebo 5 % plošné hmotnosti materiálu 

 

Dále  platí požadavek, že roční množství zkondenzované vodní páry v dané konstrukci musí 

být nižší, že roční množství vypařitelné vodní páry v konstrukci. Tento požadavek se vztahuje 

na stavební konstrukce s přípustnou omezenou možností kondenzace vodní páry v konstrukci. 

Mc ≤ Mev 

kde   Mc – množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m2*a] 

  Mev – množství vypařitelné vodní páry v konstrukci [kg/m2*a] 
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Posuzované ochlazované konstrukce objektu byly zhodnoceny z hlediska množství roční 

kondenzace vodní páry v konstrukci výpočetním programem Teplo 2009. 

 

Tabulka č. 8 – Tabulka kondenzace vodní páry v konstrukcích: 

Konstrukce Mc [kg/m2*a] Mc,N [kg/m2*a] Mev [kg/m2*a] Vyhodnocení 

Obvodový plášť 0,08 0,5 6,479 Vyhovuje 

Střešní plášť 0,014 0,1 0,017 Vyhovuje 

Podlaha na terénu 0 0,5 0 Vyhovuje 

 

Dle uvedené tabulky je patrné, že všechny navrhované ochlazované konstrukce objetu jsou 

vyhovující z hlediska možnosti kondenzace vodní páry a jsou tak splněny požadavky normy 

ČSN 73 0540 – 2 [10]. V konstrukci podlahy bylo dokonce dosaženo nulové kondenzace 

vodní páry. Kompletní výstupy z programu Teplo 2009 jsou uvedeny v samostatné příloze. 

 

8.7 Tepelné ztráty objektu 

Tepelné ztráty objektu administrativní budovy byly hodnoceny metodou po místnostech, 

důvodem pro volbu této metody byl návrh otopné soustavy objektu. Posouzení bylo 

provedeno ve výpočetním programu Ztráty 2009. Výsledná tepelná ztráta byla vypočtena na 

15,808 kW. Z toho činí ztráta prostupem tepla 6,778 kW a ztráta větráním pak 9,030 kW. Pro 

pokrytí výsledné tepelné ztráty objektu byla navržena otopná soustava, která je popsána 

v kapitole č. 6 této diplomové práce. 

Dále byl průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy, tento výpočet byl rovněž 

proveden ve výpočetním programu Ztráty 2009. Pro výpočet tepelných ztrát objektu obecně 

platí následující vzorec: 

 

 

A

H
U T

em =  

 

 

kde   HT – měrná tepelná ztráta prostupem [W/K] 

  A – plocha obálky budovy [m2] 
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Nemem UU ,≤  

 

kde   Uem – průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2*K] 

  Uem,N – požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/m2*K] 

 

Tabulka č. 9 – Tabulka průměrného součinitele prostupu tepla 

Uem [W/m2*K] Uem,N [W/m2*K] Vyhodnocení 

0,27 0,62 Vyhovuje 

 

Na základě výše uvedené tabulky je patrné, že průměrný součinitel prostupu vyhovuje 

požadované hodnotě dle ČSN 73 0540 – 2 [10]. Celkový výpočet byl zpracován ve 

výpočetním programu Ztráty 2009, výstupní protokol z tohoto programu je v samostatné 

příloze.  

 

8.8 Energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost budovy představuje celkovou roční energii dodanou do objektu v Gj. 

Celková roční energie dodána do objektu byla vypočtena ve výpočetním programu Energie 

2009. Výpočtem bylo zjištěno, že celkové množství dodané energie do objektu bude činit  

EP = 110,23 Gj. Doplňujícím závazným výstupem programu Energie 2009 je průkaz 

energetické náročnosti budovy. V tomto průkazu jsou uvedeny veškeré potřebné údaje  

o energetické náročnosti objektu. 

Podstatnou hodnotou je také měrná roční spotřeba energie budovy EPA, podle které je 

následně budova dle druhu zařazena do energetické třídy. Jednotka je kWh/m2*rok. Typ 

budovy a energetické třídy pro ně jsou uvedeny v tabulce xxx dle vyhlášky 148/2007 Sb. [8] 

 

c

A
A

EP
EP ×= 8,277  

 

kde   EP – celková roční dodaná energie [Gj] 

  Ac – celková podlahová plocha[m2] 
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Tabulka č. 10 Tabulka energetické třídy: 

Druh budovy A B C D E F G 

Administrativní 

budova 

< 62 62 - 123 124 - 179 180 - 236 237 - 293 294 - 345 > 345 

 

Z výstupů výpočetního programu Energie 2009 byla zjištěna hodnota měrné potřeby energie 

budovy EPA = 64 kWh/m2*rok. Z tabulky je patrné, že administrativní budova je zařazena do 

energetické třídy B - úsporná. Vzhledem k tomu, že je na budovu kladen požadavek na 

nízkoenergetický standard, pak je tato hodnota vyhovující. Slovní hodnocení energetických 

tříd jsou uvedeny v tabulce č. 11 dle vyhlášky 148/2007 Sb. [8] 

 

Tabulka č. 11 – Tabulka slovního hodnocení energetických tříd 

Třída energetické náročnosti Slovní hodnocení 

A Mimořádně úsporná 

B Úsporná 

C Vyhovující 

D Nevyhovující 

E Nehospodárná 

F Velmi nehospodárná 

G Mimořádně nehospodárná 

 

S ohledem požadavků na nízkoenergetický standard je objekt administrativní budovy 

vyhovující. Objekt byl zařazen do energetické třídy B, což je v pořádku a v souladu  

s  požadavky. 

 

8.9 Zhodnocení 

Objekt nízkonergetické administrativní budovy splňuje veškeré tepelně technické požadavky, 

které jsou na něj kladeny. Jakožto novostavba je tedy budova spolehlivá. Z hlediska 

energetické náročnosti stavby byla budova zařazena do kategorie B - úsporná 

a splňuje tak požadavek na nízkoenergetický standard. 
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9. ZÁVĚR 

Administrativní budova bude řešena jako dvoupodlažní nepodsklepená dřevostavba, 

půdorysného tvaru obdélníka o rozměrech 12,916 x 18,826 m. Objekt bude zastřešen plochou 

střechou o výšce střechy v atice + 8,050 m od ± 0,000 = 280,5 m n.m. Vstup do objektu bude 

situován v jeho severozápadním průčelí. Konstrukční systém objektu bude kombinovaný.  Při 

návrhu administrativní budovy bylo přihlédnuto k okolní zástavbě, tak aby stavba byla 

nerušeně začleněna do proluky. Administrativní budova bude obsahovat následující dispozici: 

školící místnost, šatna, lektor, školící technika, společenský prostor, technická místnost, 

kuchyň, boční zádveří, WC muži, WC ženy, WC invalidé, úklid, recepce, chodba, 2. NP: 

školící místnost, šatna, kancelář, společenská místnost, lektor, školící technika, chodba, šatna 

personál, kuchyň, WC muži, WC ženy, WC personál, úklid. 

Administrativní budova splňuje všechny tepelně technické požadavky, které na ní jsou 

kladeny. Všechny navrhované ochlazované konstrukce (obvodový plášť, podlaha na terénu  

a střešní plášť) splňují normou požadované hodnoty pro součinitel prostupu tepla, množství 

zkondenzované vodní páry v konstrukci, pokles dotykové teploty podlahy, teplotní faktor 

vnitřního povrchu konstrukce a lineární činitel prostupu tepla.  

Jako zdroj tepla byl navržen plynový kondenzační kotel firmy Buderus Logamax GB162. 

Tento plynový kondenzační kotel bude rovněž sloužit pro ohřev teplé vody v objektu. 

V objektu jsou navrženy dva druhy otopných těles. Prvním a převládajícím druhem budou 

otopná tělesa firmy Korado, konkrétně RADIK VKU. Tyto otopná tělesa mají výšku 200 m. 

Otopná tělesa budou umísťována přednostně pod okenní otvory. Druhým typem otopných 

ploch jsou žebříkové radiátory rovněž firmy Korado. Tyto otopná tělesa jsou navrhována 

v místnostech sociálních zařízení. Žebříkové radiátory jsou navrženy v různých velikostech 

dle tepelných ztrát jednotlivých místností sociálních zařízení. Rozvody vytápění jsou 

navrženy měděné. 

Rozvod vnitřního vodovodu je uvažován v platovém potrubí, ohřev teplé vody je zajištěn 

plynovým kondenzačním kotlem firmy Buderus Logamax GB162. V objektu je navržen 

zásobník teplé vody Buderus Logalux 200SU pro 200 l vody. 

V objektu je navrženo odkanalizování gravitačním systémem, jako materiál pro 

odkanalizování objektu bylo zvoleno plastové potrubí, pro vnitřní rozvody typu HT a vnější 

rozvody KG. Vnitřní kanalizace bude napojena do jednotné kanalizační sítě. 

Všechna tyto zařízení jsou umístěna v technické místnosti objektu, která se nachází v 1. NP. 

Z hlediska energetické náročnosti stavby byla budova zařazena do kategorie B - úsporná a 

splňuje tak požadavek na nízkoenergetický standard. 
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