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ANOTACE   

 
ZÁVODNÁ, I.: EKO skleníkový výroba Žacléř : Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2012, 50 s. Vedoucí 

práce: Zezula, K. 

 

Hlavním úkolem této bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace pro 

provádění stavby Eko skleníkové výroby v Žacléři. Konečné dokumentaci předchází 

urbanistické řešení daného území s popisem hlavních principů pro výstavbu a umístění 

výrobní haly. O tomto pojednává první část bakalářské práce. Druhá část je pak věnována 

samotné textové části dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006. 

Požadované stavební výkresy jsou zpracovány podle již zmíněné vyhlášky a dokládají 

technické výkresy a 3D řešení navržené stavby. Tato práce řeší problematiku výrobního 

objektu. Díky informacím získaných při studiu a stavebním technologiím, které máme dnes 

již k dispozici, bylo možné navrhnout tento jedinečný prostor pro uspokojení individuálních 

potřeb ekologického zemědělství. 

 

 

ANNOTATION 

 
ZÁVODNÁ, I.: Organic glasshouse manufacture of Žacléř : Bachelor project.Ostrava: VŠB 

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

2012, 50 p. project head: Zezula, K. 

 
 

            The main task of this thesis is a development of the project documentation relating to 

the construction implementation of the Organic glasshouse manufacture of Zacler. The final 

documentation has been preceded by  the urbane solution of the area and by a description of 

main principles construction and location of the manufacture hall . The first part deals with 

the work. The second part is devoted to the actual text of the documentation for the project 

execution according to Decree No. 499/2006. Required construction drawings are prepared in 

accordance to the above-mentioned ordinances and show 2D and 3D solutions of the proposed 

construction. This work deals with the manufacturing facility. Using the information gained 

from studying  and building technologies that we have now available, it has been possible to 

design the unique space in order to meet the individual needs of the organic agriculture. 
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 C 25/30 - typ betonu 
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 SO - stavební objekt 

 STL plynovod - středotlaký plynovod 

 TEPLO  - k posouzení součinitele prostupu tepla 

 U - součinitel prostupu tepla 

 ul. - ulice 

 ŽB - železobeton 
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1. ÚVOD 

 

Cílem mé bakalářské práce, která se nazývá „Eko výrobní hala Žacléř“, je popis metod 

urbanistického řešení umístění objektu, shrnutí hlavních zásad procesu ekologické pěstování 

bylin, energetické soběstačnosti výrobní haly a především vyhotovení projektové 

dokumentace pro provádění stavby. Tato práce je objasněna v textové a výkresové části. 

 

 Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. Textová část a výkresová část. 

Textová část obsahuje zejména průvodní a technickou zprávu dle vyhlášky č.499 stavebního 

zákona. Průvodní zpráva obsahuje základní údaje o stavbě a stavebním pozemku. Technická 

zpráva podrobněji popisuje architektonické, konstrukční a technické řešení stavby výrobní 

haly. Výkresová část práce obsahuje projektovou dokumentaci k provádění stavby včetně 

vizualizací, katalogových listů použitých specifických prvků stavby a architektonický detail 

fasády.   

 Podkladem pro vypracování bakalářské práce byla studie stavby. Studie byla 

zpracována v rámci předmětu Ateliérová tvorba  IV. Tomu předcházelo urbanistické 

řešení dané lokality v rámci Ateliérové tvorby III. Dalším podkladem pro bakalářskou práci 

byla částečná dokumentace pro stavební povolení řešená v Ateliérové tvorbě Va. Vzhledem k 

velikosti stavby, bude bakalářská  práce zaměřena na vybraný stavební objekt SO 01 a z něj 

na půdorys 1.NP a půdorys 2.NP. Zhodnocení a poznatky získané díky řešení této práce jsou 

uvedeny v závěru. 

Výkresová část (příloha 2) obsahuje stavebně technické, konstrukční a architektonické 

řešení navrhované stavby, včetně výkresu architektonického detailu, který jsem řešila v rámci 

specializace bakalářské práce. Dále pak jsou součástí taky vizualizace, které dotváří 

prostorovou představu o objektu.  
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2.    SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

 

2.1.  Charakteristika města Žacléř 

 

Poloha: 

zeměpisná šířka: 50° 39′ 49″  

zeměpisná délka: 15° 54′ 41″ 

nadmořská výška: 612 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – mapa České republiky se zaznačením polohy města Žacléř  

 

Obr. 1 - mapa České republiky s vyznačením polohy města Žacléře 

 

Žacléř se polohově nachází v oblasti Sudet, které byly už od středověku hustě osídleny 

sudetskými Němci. První vlna emigrantů utekla do Německa po skončení druhé světové 

války, druhá pak v letech 1975-1978. I tak na tomto území dodnes zůstalo několik stovek 

obyvatel s německým původem, kteří mají němčinu jako rodný jazyk. Žacléř si díky tomu již 

před mnoha lety získal přezdívku "Malý Berlín".
[1]   

 

Město se skládá z následujících částí: Žacléř, Bobr, Prkenný Důl 

 

Historie: 

První písemná zmínka o hradu Žacléř, který střežil obchodní stezku vedoucí z českého 

vnitrozemí do Dolního Slezska a dal základ novému sídlu. Historie Žacléře pochází z r. 1334, 

odkud se dochovala první písemná zmínka o městě 
[1]

. Osada vybudovaná pod hradem se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_%C5%A1%C3%AD%C5%99ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_d%C3%A9lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudety
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/1975
http://cs.wikipedia.org/wiki/1978
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
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nazývala tzv. „Bornfloss“, což v překladu znamená na pramenech. Avšak po husitských 

nájezdech tato osada zanikla.  Pozdější nové sídlo mělo už ale statut městečka a je o něm 

první písemná zmínka z r. 1553 pod názvem Bernstadt. 
[1]

 

 

 

Strategická poloha města pomáhala v rozvoji zemědělství, řemesel i průmyslu. Již v 

16. st. se vyráběl v Prkenném Dole papír, následovala výroba skla v Bobru a v 19. st. se 

rozběhla v Žacléři přádelna a výroba porcelánu. Žacléř se stal známým především  díky 

dolování černého uhlí, jehož nález se datuje r. 1570. 
[1]

 

  

            Pro Žacléř byly velmi typické dřevěné domy nazývané roubenky. Město bylo 

pravděpodobně v 17. a 18. století tvořeno výhradně tímto typem roubených staveb. Do 

dnešních dnů se zachoval poslední dům na Rýchorském náměstí. 
[1]

 

 

Památky: 

Městské muzeum Žacléř, které v letech 1935-1938 sloužilo jako rozsáhlé podzemní 

vojenské opevnění zvané Stachelberg; Zámek Žacléř; Kostel Nejsvětější Trojice; Socha 

svatého Floriána; Sloup se sochou Panny Marie; Kašna na Rýchorském náměstí; Radnice na 

náměstí; Uhelné doly Františka a Jiří; Fara; Žacléřský hřbitov, kde je společný hrob 

rudoarmějců a hned vedle něj je hrob francouzských vojáků. 
[2]

 

 

Současnost: 

V současné době,  kde je ukončena výroba  přádelny a dolování v Dole Jana Šverma 

zaniklo, se Žacléř a celý region Žacléřsko orientuje především na turistický ruch.  Vznikají 

zde nové penziony, které se modernizují a sportovní areály. Vylepšují se cyklotrasy 

navazující na hranicích na  polské cyklostezky. V zimě nad městem naleznete upravenou 

běžeckou trať nazývanou Krkonošská magistrála.
[2]

 

 

Další významným místem je Žacléřská nemocnice, která byla přebudována na 

rehabilitační centrum Rehamedica. V této nemocnici se léčí pacienti s poruchami pohybového 

ústrojí. 
[23]

 

 

Za zmínku stojí i to, že v roce 2003 bylo historické jádro města prohlášeno za 

památkovou zónu. 
[2]

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9Bstsk%C3%A9_muzeum_%C5%BDacl%C3%A9%C5%99&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDacl%C3%A9%C5%99_%28z%C3%A1mek%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_%28%C5%BDacl%C3%A9%C5%99%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloupy_Panny_Marie_a_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
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2.2.  Přírodní podmínky 

 

Geologie: 

Město Žacléř leží pod Žacléřským hřbetem v Dolnoslezské pánvi v nadmořské výšce, 

která se pohybuje kolem 600 m a je nazýváno východní branou Krkonoš. Samotný název 

pánve je geologický pojem. Žacléřsko leží v údolí ohraničeném na jedné straně Krkonošemi a 

na straně druhé Vraními horami. Průsmyk mezi těmito pohořími byl v minulosti velmi 

frekventovaným územím, díky tomu, že zde vedla obchodní cesta z tehdejšího Slezska do 

českého vnitrozemí. Touto cestou putoval z vlasti taky Jan Ámos Komenský. 
[24]

 A proto v 

Žacléři byla po něm pravděpodobně pojmenována i ulice.  

 

Většina zdejšího území spadá do geologického celku s názvem podkrkonošská pánev. 

V oblasti se nachází především permokarbonské usazené horniny. 
[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – GEOLOGICKÁ MAPA žacléřsko-svatoňovicko-žďárského uhelného revíru  
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Obr. 3 – PROFIL ke geologické přehledné mapě žacléřsko-svatoňovického kamenouhelného útvaru 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – PRŮŘEZ od Sněžky přes Žacléř k Adršpachu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – SITUACE česko-dolnoslezské kamenouhelné pánve 
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Hydrologie: 

Na svahu Žacléřského hřbetu pramení polská řeka Bobrm, která je poměrně vodnatá.  

Oproti polské straně, kde má řeka krátké přímé toky, je říční síť v této oblasti podstatně 

členitější. Směr hlavních toků je kolmý k linii hlavního hřebene. Údolí většiny menších 

přítoků jsou pravoúhlá vůči velkým tokům, nebo se zde vytvořila mřížovitá vodní síť. 
[3]

 

 

Klimatické podmínky: 

Město Žacléř patří do klimatického mírného pásma, pro které je typické střídání 

ročních období.  Klimatické poměry na žacléřsku jsou mírné až poměrně drsné.  Na toto 

území má i vliv Atlantický oceán, díky němuž je ovlivněno území změnami počasí. Průměrná 

roční teplota se zde pohybuje okolo +6 °C až 0 °C. Průměrný počet srážek je za rok v této 

oblasti 800 – 1600 mm a množství sněhové pokrývky je 150 - 300 cm sněhu. Na hřebenech se 

drží sníh až 180 dní v roce. 
[3]

 

 

2.3.  Poloha a popis pozemku 

 

Pozemek o celkové výměře 15 463 m
2
 (parcela č. 779/1,775/3,161/2,1317/1,44/2) se 

nachází na severu města Žacléř. Pro mé účely jsem si zvolila právě tyto pozemky, jelikož jsou 

výhodně situovány k již stávající komunikaci J.A.Komenského a ulice Hasičská. Dalším 

důležitým faktorem byla výhoda napojení na stávající haldu a bývalé kaliště, kde se dá při 

produkci bylin tento prostor efektivně využít. 

 

Pozemek bude nutné zarovnat pomocí terénních úprav, vzhledem k menším výškovým 

rozdílům řešeného území. Výhodou ale je, že není třeba protizáplavových opatření, jelikož se 

v blízkosti nenachází žádná větší řeka.  Avšak parcela patří do oblasti dříve provozovaného 

Dolu Jana Šverma a bude vhodné tuto skutečnost zohlednit. 
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3.    ŘEŠENÍ DANÉHO ÚZEMÍ 

 

3.1.  Širší vztahy (vstupní údaje)  

 

Podklady pro urbanistické řešení dané oblasti byly dokumenty získané na úřadech 

(katastrální mapa, výpisy z katastru nemovitostí, uzemní plán města Žacléř). Dále pak 

fotodokumentace pozemku byla získaná díky návštěvě řešené lokality. Pomocí těchto 

materiálu byly provedeny rozbory týkající se širších vztahů okolí města Žacléře v návaznosti 

na hlavní město České republiky Prahu a na sousední zemi, což je Polsko. 

Umístění navržené výrobní haly bylo v této oblasti zvoleno tak, aby navazoval na 

plánovanou  průmyslovou zónu v územním plánu města Žacléř, viz obr.8. Průmyslová zóna 

je vybudována na celkovém území o rozloze 35 ha.  

Dalším důvodem volby tohoto pozemku je dobrá dostupnost pracovní síly a 

v neposlední řadě výhodná poloha z logistického hlediska. V blízkosti se staví nová dálnice 

D11 z Prahy do Polska, viz obr.6 a obr.7, která umožní rychlé zásobování a větší návštěvnost. 

Všechny dodávky se vyhnou okolním malým městům a nebudou tím tak narušovat jejich 

dopravní infrastrukturu.   

 

 

Obr.     6 – Situace širších vztahů 
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Obr. 7 – SITUACE města Žacléř a okolních měst s budoucí dálnicí D11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Uzemní plán města Žacléř,  s vyznačenou řešenou oblastí 
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3.2.  Navržená jihozápadní oblast (vyhodnocení vstupních údajů) 

 

Ekovýrobní hala se nachází v západní části areálu dolu Jan Šverma. V současné době 

zde těžba neprobíhá a velká část bývalých důlních objektů má charakter brownfields. Malá 

část zdejších staveb se dnes používá pro nový výrobní program. V areálu se také nachází tři 

objekty, které jsou součástí seznamu chráněných kulturních památek. Jedná se o objekty jam 

Jiří, Františka a Juile. Snahou současného majitele dolu je dát celému areálu dolu Jan Šverma 

nový život a vdechnout  stávajícím nevyužitým budovám a celému areálu novou náplň.  

Velmi výrazným prvkem areálu jsou dvě haldy. Na jednu (nižší) z těchto hald plánuji připojit 

zmiňovanou výrobní halu. 

 

Urbanistický návrh 

Návrh na řešení této lokality vychází z vytvoření areálu subtropických skleníků, 

spojených zároveň s pěstováním rostlin a následným zpracováním. Tento areál obsahuje taky 

možnosti volnočasových aktivit, relaxu a sportu. Je zde vodní plocha, která není určena na 

koupání, ale v zimním období se využívá k veřejnému bruslení. obr.9.  

 

Obr. 9 – Vizualizace původního návrhu řešení jihozápadní části dolu Jan Šverma 
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Velmi výrazným prvkem celého areálu jsou dvě haldy, z nichž na jedné (východní) je 

návrh sjezdovek, jednu červenou a jednu modrou. Na druhou (nižší) z těchto hald plánuji 

připojit zmiňovanou výrobní halu.  

 

Dále se zde nachází kaliště, které navrhuji sanovat a napustit vodou. V létě by se 

využívalo jako koupaliště a v zimě jako ledová plocha. Tato nádrž bude sloužit jako biotop, 

zároveň bezprostředně u vodní plochy se nachází půjčovna loděk.  

 

V jižní části toho areálu je návrh golfového hřiště, které je umístěno na přilehlý malý 

kopec. Golfové hřiště je 18 jamkové. Golfový klub se zázemím, restaurací a hotelem se 

nachází na pomyslné ose tvořené hlavní komunikací vedoucí celým areálem. Součástí 

golfového klubu je ještě podzemní parkoviště.  

 

Abych snadněji zpřístupnila tuto jižní část areálu, vytvářím propojení centra přilehlých 

obcí Žacléře a Lampertic komunikací pro automobilovou dopravu, pro pěší a cyklisty 

viz.obr.10. 

 
 

Obr. 10 – Propojení města Žacléř a Lampertice 
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V západní části řešeného území je navržena zemědělská výroba, skládající se ze dvou 

subtropických skleníků, a výrobní haly se zázemím. Tato část je předmětem řešení této 

bakalářské práce viz.obr.11. 

 

Dimenze návštěvníků skleníků je 350 osob a parkoviště pojme kapacitu 200 aut. 

Areál je rozdělen na dvě části: Výrobní hala a subtropický skleník (není předmětem 

projektové dokumentace). 

 

Obr. 11 – Vyznačení řešeného území 
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4.    ŘEŠENÍ STAVBY VÝROBNÍ HALY 

 

Objekt byl inspirován haldou, na kterou navazuje. Tvar budovy i fasádní obklad 

pokračuje v ustupování svahu, tím pádem nevytváří násilný dojem výrobní haly, ale dokáže se 

zakomponovat do svahu haldy. viz.obr.12.  

 

 

 

Obr. 12 – tvarové řešení výrobní haly 

 

V architektonické studii byl interiér objektu vyřešen podle vnitřních provozních celků. 

Promyšleným sloučením navazujících provozů vnikl celkový obraz stavby. Z konstrukčního 

hlediska bude objekt vytvořen jako skelet z prefabrikovaných prvků, které umožní rychlou a 

přesnou výstavbu. 

 

Úplný architektonický a konstrukční popis navrhovaného objektu se nachází v kapitole 

5 s názvem „Dokumentace pro provádění stavby“. 
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5.   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

a) Identifikační údaje stavby a investora 

b) Charakteristika území 

c) Údaje o průzkumech a napojení 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

f) Splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí podle  

    §104 odst. 1 stavebního zákona 

g) Časové vazby na související stavby 

h) Doba výstavby a popis postupu stavby 

i) Statistické údaje 

 

 

a) Identifikační údaje stavby a investora 

 

Název stavby:  EKO skleníková výroba Žacléř 

            Stupeň:   dokumentace pro provádění stavby 

            Umístění stavby:   město Žacléř, ulice J.A.Komenského, 

parcela č. 779/1,775/3,161/2,1317/1,44/2 

 Investor:   obec Žacléř 

 Projektant:   Iveta Závodná, U studia 3, Ostrava Zábřeh,  PSČ :700 30   

 Charakteristika:  Ekologická výroba bylin v energeticky soběstačné výrobní hale 

– objekt je řešen z prefabrikovaných prvků 
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b) Charakteristika území 

 

Pozemek o celkové výměře 15 463 m
2
 (parcela č. 779/1,775/3,161/2,1317/1,44/2) se 

nachází na severu města Žacléř. Pozemek byl dříve využíván jako součást Dolu Jan Šverma. 

Vlastníkem pozemku je GEMEC-UNION a.s. je e vidována jako ostatní plocha. Bude zde 

potřeba zajistit terénní práce (nejenom úprava pozemku, ale díky návrhu stavby taky zajištění 

haldy proti sesuvu). Příjezd na pozemek je umožněn  napojením na místní stávající 

komunikaci J.A.Komenského a následného vybudování příjezdové cesty, přímo k výrobní 

hale. 

 

 

c) Údaje o průzkumech a napojení    

     

  Pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby byly použity tyto 

podklady poskytnuté investorem : 

 

Kopie katastrální mapy 

Územní rozhodnutí  

Souhlas s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu    

 

Komunikace:      Pozemek bude napojen na stávající komunikaci J.A.Komenského 

 

Elektrická energie:   Součástí výrobní haly a skleníků jsou solární panely, které zásobují 

chod  těchto objektů. Je zde lokální distribuční soustava. Zároveň je 

objekt připojen na veřejnou elektrickou energii. 

 

Kanalizace:       Město má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Splaškové a dešťové 

vody budou odvedeny do jednotné kanalizace 

 

Zemní plyn:     Hala bude napojena na veřejný rozvod plynu.     

 

Geolog. průzkum:    Díky geologického průzkumu, provedeného firmou K-GEO s.r.o. byla  

zjištěna hladina podzemní vody v hloubce pod úrovní základové  

spáry, přesně v -1,950 m. Základová půda (podloží) v úrovni základové  
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spáry byla klasifikována třídou F2-CG (jíl štěrkovitý, konzistence 

pevná). 

 

Ohrožení radonem:     V rámci radonového průzkumu provedeného firmou AGROGEOLOGIE,  

 nebylo zjištěno žádné riziko pronikání radonu.  

 

Pozemek:     Byla provedena prohlídka pozemku, zaměřeny výškové a terénní  body. 

 

 

d) Splnění požadavků dotčených orgán 

 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro provádění stavby. Veškeré doposud 

známé požadavky jsou zpracovány v této dokumentaci, případně budou na základě dalších 

požadavků následně doplněny. Územní regulativ je splněn v plném rozsahu.  

 

 

e) Dodržení obecných požadavků na výstav 

 

Veškerá projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb. - 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu a dle jejich prováděcích předpisů. Navržený 

objekt respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby. Obecné 

požadavky na výstavbu byly dodrženy. 

 

 

f) Splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnut podle §104 odst. 1 

staveb. zákona 

 

Navržené řešení je v souladu s regulativy na dané území dle územního plánu. Napojení 

na vedení vodovodu, plynovodu bude navrženo podle obchodně-technického vyjádření 

správců sítí. 
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g) Časové vazby na související stavby  

 

Před předáním stavby do užívání je nutno provést napojení na rozvody inženýrských 

sítí. Dokončení stavby je podmíněno dokončením výstavbou  příjezdové a zásobovací 

komunikace k  nově navržené výrobní hale. V rámci výstavby musí být dodrženy podmínky 

pro vyjmutí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. 

 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby 

 

Předpokládané zahájení výstavby: 01/2013 

Předpokládané ukončení výstavby: 10/2014 

 

Postup výstavby:     

Výkopové a zemní práce, stavební základy, hydroizolace spodní stavby, ŽB 

prefabrikované prvky skeletu (sloupy, průvlaky, stropní panely), obvodové stěny se 

zabudováním překladů pro okna, konstrukce stropu nad jednotlivými podlažími, konstrukce 

ploché střechy nad částí 1.NP a celého 2.NP, výplně otvorů ve všech podlažích, zateplení a 

obklad obvodových fasádních stěn, podlahy, malby, obklady, zavedení instalací a zabudování 

strojů do objektu, venkovní terénní úpravy okolo objektu. 

 

Jednotlivé práce budou na sebe navazovat v obvyklé stavební technologii a jejich 

provedení bude koordinováno stavbyvedoucím. Na stavbě bude v určitých etapách výstavby 

pracovat s největší pravděpodobností zároveň více dodavatelů, proto bude nutné ustanovit 

koordinátora bezpečnosti práce. 

 

 

i) Statické údaje 

 

Orientační cena:       25 500 000 Kč 

 

1.NP …………………………………1 333,36 m² 

2.NP…………………….................. 415,56 m
2
 

Celkem: ……………………….........1 748,92 m² 
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Zastavěná plocha: ………………….1 620 m² 

Obestavěný prostor: ………………..28 330 m³ 

Plocha pozemku……………………..15 463 m
2
   

 

Účel a podlahová plocha místností je součásti výkresové části- výkresy jednotlivých 

podlaží. Výše uvedené plochy jsou uvedeny pro celý objekt. Ne jen pro řešenou část. 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

     

1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2) Mechanická odolnost a stabilita 

3) Požární bezpečnost 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5) Bezpečnost při užívání 

6) Ochrana proti hluku 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

                               10) Ochrana obyvatelstva 

                               11) Inženýrské stavby (objekty) 

                               12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1. Zhodnocení staveniště 

 

Pozemek o celkové výměře 15 463 m
2
 (parcela č. 779/1,775/3,161/2,1317/1,44/2)  se 

nachází na severu města Žacléř, dříve byl využíván jako zemědělské družstvo obce. Na 

pozemku se nenachází žádné další objekty. Hranice pozemku byly vytyčeny geodetem a 

v terénu jsou vyznačeny polními značkami. Hraniční body budou při předání pozemku ke 

stavbě předány investorem dodavateli. Výškové zaměření pozemku bylo provedeno při 
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prohlídce místa stavby  dne 15.3.2010 a byl stanoven vztažný bod k úrovni podlahy 1.NP. 

Pozemek je umístěn v mírně svažitém terénu směrem k východní hranici pozemku. Pozemek 

není oplocen. V průběhu geologického průzkumu, který byl proveden firmou K-GEO s.r.o. 

byla zjištěna hladina podzemní vody a to v hloubce pod úrovní základové spáry, konkrétně  v 

-1,950 m. Základová půda nacházející se v úrovni základové spáry byla klasifikována 

předběžně třídou F2-CG (jíl štěrkovitý, konzistence tuhá až pevná). V rámci radonového 

průzkumu provedeného firmou AGROGEOLOGIE, nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. 

Nejsou tudíž nutná protiradonová opatření. Na ploše, kde se chystá plánovaná výstavba se 

provede skrývka ornice tloušťky 15 cm. Ornice se posléze uloží na pozemku a bude použita 

pro terénní a zahradní úpravy. 

 

 

 1.2. Urbanistické a architektonické řešení 

                                

Jedná se novostavbu budovy pro pěstování bylin, na parcele č. parcela č. 

779/1,775/3,161/2,1317/1,44/2 o rozloze 15 463 m
2
, která je majetkem města investora. 

Stavba bude provedena v souladu s požadavky města Žacléř a orgánů státní správy.  

           

           Z urbanistického hlediska se objekt nachází na území plánované průmyslové zóny. 

Jedná se o dvoupatrovou nepodsklepenou budovu. Objekt je rozdělen do dvou podlaží, kde 

1.NP je podsunuté pod 2.NP a tvarově navazuje na navazující haldu. Objekt je převážně 

osvětlen střešními světlovody kruhového průřezu. Okna na fasádě jsou tvořena 

obdélníkovými tvary jedné velikosti a vytváří tak minimalistický pohled na čelní fasádu. Je 

kladen maximální důraz na jednoduchost, přehlednost a materiálovou čistotu. Opláštění 

budovy je navrženo z Cembritových desek, které jsou povrchově tmavě šedé. V interiéru je 

tato barevnost taky zachována, je zde vyzdvižen minimalismus ( např. přiznané spiroll panely 

bez SDK podhledů kombinované s dostatečným osvětlením). Střecha je navržena zelená 

nepochůzí, pouze pro případné opravy, či sekání travního porostu. 

 

V 1.NP se nachází vstupní hala, schodiště, vstup pro zaměstnance, 2 x kanceláře, 

toalety (projektované dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), úklidová místnost, sklad materiálu na 

vývoz, centrální sklad, místnost na mokré zpracování, místnost na suché zpracování, 2x 

místnost na sušení bylin, 2x laboratoř (zkoumání a roubování již vypěstovaných bylin, 
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případná mutace a vytváření nových odrůd). Výtah, technické schodiště a technická místnost 

nejsou součástí řešené části bakalářské práce. 

 

V 2.NP se nachází schodiště, spojující chodba, hygienické zázemí (projektované dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb.),skladové prostory pro hygienické zázemí, denní místnost, šatny po 

zaměstnance-ženy, šatny pro zaměstnance-muži, zasedací místnost. Výtah a schodiště vedoucí 

na střechu není součástí řešené části bakalářské práce. 

 

Na haldě nad 2.NP jsou kaskádovité pole pro pěstování bylin, které jsou částečně 

zastřešeny solárními panely, díky kterým se vytváří energie pro soběstačnost celé výrobní 

hal. Solární panel obsahuje technologii, který rovnou přemění sluneční záření na elektrický 

proud. Samotná elektřina je neskladovatelná, proto je směřována ke spotřebičům, které jsou 

v hale a nebo proudí do vlastní distribuční soustavy. Ta je lokální pro celý skleníkový areál. 

 

 

1.3. Technické a konstrukční řešení 

 

Zemní práce 

               

Zemní práce budou prováděny ve smyslu ČSN 73 3050 (Zemní práce). Vzhledem 

k velikosti rozsahu prací byl proveden jednoduchý geologický průzkum. Z něj byly zjištěny 

následující základové výsledky: Základová půda je klasifikována třídou F2-CG (jíl štěrkovitý, 

konzistence pevná). Z těchto důvodu se výkopy nemusí pažit. Dále byla zjištěna hladina 

podzemní vody, která se nachází pod úrovní základové spáry, přesně v -1,950 m. Na pozemku 

bylo provedeno základní měření oprávněnou organizací (firmou AGROGEOLOGIE) s 

výsledkem možného ohrožení budoucí stavby radonem a methanem z podloží. Tyto výsledky 

měření prokazují nízkou intenzitu radonu a žádný výskyt methanu, proto zde není třeba 

provádět speciální ochranná opatření. Jakmile se vytyčí obrys objektu, sejme se z povrchu 

terénu v místě stavby ornice do hloubky 15 cm. Ornice a zemina z výkopu zůstane uložena na 

pozemku majitele a následně bude použita pro úpravu okolí. 

 

Vyhloubení prostoru na okraji haldy bude provedeno pomocí železobetonové milánské 

zdi, která udrží zeminu proti sesuvu a bude možno provést výkopy základů. 
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Výkopy 

 

Výkopy budou po sejmutí ornice vyhloubeny na úroveň základové spáry. Jedná se o 

provedení výkopů rýh pro základové rošty. Hloubka výkopu vnějších základových pásů je na 

úrovni -1,680 m. Je třeba pozorně dbát důsledně na ochranu zeminy v základové spáře před 

znehodnocením, rozmáčením vodou nebo prohnětením. Z těchto důvodu se doporučuje 

oddělit posledních cca 15 cm výkopu před betonáží ručně.  

 

Hydrogeologický posudek nebyl k projektové dokumentaci zpracován s ohledem na 

skutečnost, že v rámci výstavby nebudou řešeny žádné objekty, které podléhají zákonu o 

vodách. 

 

 

Podzemní voda 

 

Podzemní vody se nalézají v hloubce více jak 2,5m pod stávajícím terénem, proto není 

nutné provést zaopatření proti tlakové vodě. Proti zemní vlhkosti bude stavba chráněna 

svislou a vodorovnou izolací Stafol 914 (homogenní hydroizolační fólie z PVC-P).  

 

 

Základy 

  

Vzhledem k charakteru podloží, osové vzdálenosti sloupů skeletu a vysokému zatížení 

stavby a její výšce byly pro založení objektu zvoleny základové pásy. Objekt bude založen na 

monolitických železobetonových základových pásech šířky dle výkresu základů a výšky 

1680mm (u obvodových zdí) a 1030 mm. Veškeré základové pásy budou z železového betonu 

třídy C20/25 (upřesnění statik). Základové pásy jsou navrženy pod veškerými svislými 

nosnými konstrukcemi. Na základový rošt se provede podkladní beton C20/25, tloušťky 150 

mm s výztuží při obou površích. Kari síť je navržena o rozměrech 150/150 mm a průměru 6 

mm. Tento podkladní beton bude uložen na štěrkové lože z hutněného kameniva frakce 32/63 

tl. 100 mm. Po konzultaci se statikem může dojít ke změnám použití stavebního materiálu a 

výrobního procesu. 
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Po obvodu základů je do základové spáry zabetonován zemnící pásek FeZn. 

V základech budou vynechány prostupy dle požadavků jednotlivých specializací. Před 

ukládáním betonu do základových pásů je nutno základovou spáru ochránit před rozmočením. 

 

 

Svislá konstrukce 

 

Jedná se o skeletovou konstrukci. Nosnou konstrukci tvoří prefa železobetonové 

sloupy o rozměrech 365x365 mm. Výška je 4 450 mm. Obvodová výplňová konstrukce mezi 

sloupy je navržena z keramických cihel Porotherm 36,5 P+D. Tvárnice budou vyzděny na 

Porotherm zdící maltu dle pokynů výrobce. Na obvodové stěny bude provedeno kontaktní 

zateplení minerálními deskami 2x Rockwool Fasrock LL tl. 75 mm. Toto zateplení bylo 

zvoleno z důvodu použití cembritových obkladních desek. Díky tomu, že se jedná o 

odvětrávanou fasádu, nebylo zde možné použít jiné zateplení, než minerální vatu. Tepelná 

izolace bude lepena tmelem a kotvena talířovými hmoždinkami. Vnitřní stěny budou také 

z keramických cihel Porotherm, tl. 300 mm, 240 mm, 140mm, 65 mm. Stěny budou opatřeny 

sádrovápennou omítkou 3 mm z každé strany. 

 

 

 Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní nosná konstrukce je tvořena předpjatými prefa panely SPIROLL tloušťky 265 

mm, další rozměry viz výkresová dokumentace a průvlaky 450(365) mm, výška 450 mm. 

Atypické rozměry SPIROLL panelů jsou prefabrikované. Místa s výskytem světlovodů, kde 

nebylo možno použít stropní panel SPIROLL jsou dobetonovaná. Pro vytvoření přesnějšího 

tvaru kruhového průměru je použito ocelových kruhových forem v daném rozměru, dle 

výkresu skladby stropu. Ukončení vodorovných konstrukcí je pomocí prefa ztužidel 

SPIROLL, viz výkres stropu. 

  

 

Střešní konstrukce 

 

Nosná konstrukce ploché střechy je tvořena prefa deskou SPIROLL tloušťky 265 mm. 

Skladba střešního pláště řešeného jako jednoplášťová inverzní sstřecha, je tvořena z: 
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1. Extenzivní substrát Optigreen typ E tl. 200 mm 

2. Filtrační textilie Optigreen typ E, tl. 5 mm 

3. Odvodňovací vrstva Optigreen typ FDK, tl. 40 mm 

4. Separační vrstva polypropylenová fólie
 
volně položena na podklad 

5. Ochranná vrstva FILTEK 300g/m
2
 

6. Horní pás hlavní hydroizolační vrstvy: ELASTEK 50 celoplošně nataven na podklad 

7. Spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy: ELASTEK 40 special mineral nataven bodově   

k napenetrovanému podkladu 

8. Tepelná izolace Bauder PIR 025 FA, tl. 150 mm 

9. Spádová  desky Bauder PIR T tl. Od 20 mm do 100 mm 

10. Parozábrana BITALBIT S, tl. 5 mm 

11. Stropní předpjatá prefa deska SPIROLL tl. 265 mm  

 

Nosná konstrukce šikmé střechy je tvořena stavebním systémem K-KONTROL tloušťky 

265mm. Tento sendvičový panel je tvořen dvěma OSB deskami a izolační výplně z EPS. Po 

celé ploše šikmé střechy je na parozábraně umístěn protiskluzový systém Optigreen, který má 

tvar roštu. 

1. Extenzivní substrát Optigreen typ E tl. 200 mm 

2. Filtrační textilie Optigreen typ E, tl. 5 mm 

3. Odvodňovací vrstva Optigreen typ FDK, tl. 40 mm 

4. Separační vrstva polypropylenová fólie
 
volně položena na podklad 

5. Ochranná vrstva FILTEK 300g/m
2
 

6. Horní pás hlavní hydroizolační vrstvy: ELASTEK 50 celoplošně nataven na podklad 

7. Spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy: ELASTEK 40 special mineral nataven bodově 

k napenetrovanému podkladu 

8. Tepelná izolace Bauder PIR 025 FA, tl. 75 mm 

9. Protiskluzový systém Optigreen 

10. Parozábrana BITALBIT S, tl. 5 mm 

11. Tepelná izolace Bauder PIR 025 FA, tl. 75 mm 

12.  Střešní systém K-KONTROL, tl. 265 mm 
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 Schodiště 

 

V objektu je navrženo železobetonová prefabrikované schodiště uloženo na prefa 

železobetonový průvlak a mezipodesta zakotvená do nosné zdi. Povrch schodiště je opatřen 

epoxidovým nátěrem, dle postupu výrobce. Prefabrikované kusy budou dovezeny přímo na 

stavbu po dokončení veškeré betonáže, montáže a před začátkem samotné výstavby. 

Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím se svislou tyčovou výplní a ocelovým madlem. 

Povrchová úprava bude provedena epoxidem šedé barvy. Konstrukční výška schodiště 

v jednom patře je 4 450 mm. Celkový počet stupňů v obou ramenech schodiště je 26, výška 

stupně je 169 mm a nášlapná šířka stupně je 260 mm. Šířka schodišťového ramene je 1 490 

mm. 

 

 

Izolace 

  

Izolace proti zemní vlhkosti    

 Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím hydroizolace 

Stafol 914 (homogenní hydroizolační fólie z PVC-P). Fólie bude sevřena mezi podkladní 

beton, který bude natřen penetračním nátěrem, a krycí vrstvou geotextílie o plošné hmotnosti 

min. 300 g/m
2
. 

 

Ostatní izolace proti vlhkosti    

V konstrukci střechy bude použita hydroizolační vrstva ELASTEK 50 a GLASTEK 

40. V obvodové stěně bude směrem k vnější straně použita izolace Rockwool Fasrock LL tl. 

75 mm +75 mm. 

 

Izolace proti radonu      

 Na základě průzkumu je stanoven výsledný radonový index nízký. Izolaci proto není 

navržena. 

 

Tepelná a akustická izolace       

Podlahy:  Tepelná izolace v 1.NP a 2. NP bude provedena z minerální vaty ISOVER 

Orset 5, tl. 50 mm. 

    Střecha: Tepelná izolace střechy je navržena také z Bauder PIR 025 FA, tl. 55 mm. 
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Klempířské práce 

 

 Na venkovní parapety společnosti Schüco je použita slitina AlMgSi5 (hliník).. Po 

protlačení tvaru budou pokryty vypalovaným lakem černošedé barvy v provedené Elox, aby 

splynuly s tavní okenními profily.  

 

 Oplechování atiky je navrženo z titanzinku společnosti RHEINZINK v odstínu 

černošedé.  

 

 

Zámečnické práce 

 

 Interiérové zábradlí je v provedené z hliníku s elektrolytickou oxidací Elox. Schéma a 

popis jsou uvedeny v příloze 1. 

 

Povrch stěn 

 

Vnější stěny jsou opatřeny Cembritovými deskami značky Cembrit a.s. v tloušťce 

6,8mm. 

                               Vnitřní stěny, kde je plánovaná malba budou natřeny podle požadavků investora viz 

legenda místností výkres 1.NP a 2.NP). Vnitřní stěny v prostorech umýváren, sprch, toalet, 

budou obloženy bílým keramickým obkladem od firmy LB Object 300 x 300 mm, do výšky 2 

200 mm (viz legenda místností výkres 1.NP a 2.NP). Vnitřní stropy ve všech podlažích budou 

přiznané bez sádrokartonového podhledu. 

 

 

Podlahy 

 

Skladby podlah jsou navrženy vzhledem k druhu využití jednotlivých místností. 

Přechody mezi jednotlivými druhy podlah jsou řešeny pomocí hliníkových profilů. Přehled 

skladeb podlah a jejich povrchových úprav je uveden ve výkresové dokumentaci ve  

specifikaci prvků – výpis skladeb podlah. Musí být dodrženy požadavky na to, aby byly 

snadno udržovány, lehce čistitelné, nepropustné a zabezpečené proti vlivům mechanickým, 

beze spár a zajištěné dostatečné dezinfikovatelné prostředí. To vyžaduje použití materiálů, 
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které nepropouští a odpuzují vodu, materiál je omyvatelný a neklouzavý.                               

 

 

Výplně otvorů 

 

Je navržen hliníkový okenní profil se skrytým křídlem firmy Schüco AWS 75 BS HI, 

zasklený izolačním dvojsklem s fólií Heat Mirror. Okna jsou v provedení sklápěcí, otevíravé 

(dovnitř).  Střesní světovody jsou společnosti Lightway. 

Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné plné s obložkovou zárubní. Podrobněji ve výpise 

dveří. 

Vchodové dveře budou hliníkové, od společnosti Finstral a budou osazeny v ocelové 

zárubni. Kompletní výpis výplní otvorů je uveden ve výpisu prvků ve výkresové 

dokumentaci. 

 

 

Větrání, vzduchotechnika 

 

                               Aspirační a větrací systémy by měly být pravidelně udržovány, čištěny a kontrolovány 

a každá porucha by měla být zaznamenána. Odsávání vzduchu ze znečištěných prostor a jeho 

vedení do čistých by mělo být vyloučeno. Potrubí pro odvádění prachu či jinak znečištěného 

vzduchu by měla být pravidelně prověřována. 

                                  

Nucené větrání – vzduchotechnika – musí být umístěno všude tam, kde by bylo 

přirozené větrání nedostatečné. 

 

 

Osvětlení 

 

Ve výzkumné části laboratoří se řeší denní a sdružené osvětlení v souladu 

s normovými hodnotami tak, aby osvětlení odpovídalo dané práci, neoslňovalo a 

nezkreslovalo barvu bylin. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní technický požadavek 

obsažený v příslušné normě ČSN 360046.  
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Vytápění 

 

Vytápění musí zajistit vyhovující teplotní podmínky na jednotlivých úsecích podle 

charakteru činnosti pomocí vzduchoventilace. 

 

Hygienická zařízení 

 

Pro zaměstnance výrobní haly musí být k dispozici hygienická zařízení, která tvoří 

šatny, záchody, umývárny, sprchy a denní místnost. Tyto místnosti jsou projektovány dle dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. Denní místnost je zřízena pro pracovníky k odpočinku a případně 

pro jejich stravování. 

 

Počet záchodů pro zaměstnance je stanoven takto:  

- 3 sedadla na 31 až 50 žen  pro každých 30 žen navíc je počítáno jedno sedadlo) 

- 2 sedadla na 11 až 50 mužů (pro každých 50 mužů navíc jedno počítáno jedno            

sedadlo), pisoáry jsou o stejné délce jako sedadla  

 

Umyvadla v  hygienických zařízení a v pracovních prostorech jsou vybavena 

přívodem studené a teplé pitné vody, výlevkou napojenou na odpad, prostředky na mytí 

s dezinfekční přísadou, hygienické sušení rukou a odpadkový koš s víkem. Hygienická 

zařízení budou mít zajištěna přirozené nebo nucené větrání. 

 

Dodavatel sanitárních výrobků bude specifikován na požadavky investora. 

 

 

Sklady 

 

Rozvžení skladu musí být takové, aby neovlivňovalo své okolí a ani nebyl svým 

okolím ovlivňován odpady, apod. 

                                  

Použité stavební a pužité materiály nesmí nepříznivě působit na zdravotní nezávadnost 

vypěstovaných bylin: stěny a podlahy, vnitřní zařízení musí být snadno omyvatelné a 

dezinfikovatelné. 
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Prostory skladů musí být dostatečně prostorné, snadno větratelné, neprašné; u malých 

skladovacích prostorů (zpravidla do 10 m
2
) postačí přirozená výměna vzduchu otvíráním 

dveří při běžném provozu. Pokud je ale  prostor před skladem dobře větrán a je bez prachu, je 

tedy u větších skladovacích prostorů nutné, aby cirkulace vzduchu byla zajišťována větracím 

zařízením. Přiváděný vzduch pro větrací zařízení se musí získávat ze vzdušného čistého 

prostředí mimo budovu, nejlépe ze jižní strany. Teplota přiváděného větracího vzduchu musí 

mít požadovanou skladovací teplotu. 

 

                                  

Venkovní plochy 

 

Před objektem bude provedena zpevněná příjezdová asfaltová komunikace s 

parkovacími místy a odstavným stáním pro zásobování. Vzhledem k tomu, že se nejedná o 

vysoký odběr produktů, je tato komunikace plně dostačující.  Okolo objektu bude proveden 

okapový chodníček z velkorozměrové betonové dlažby 400 x 600. Další úpravy zpevněných 

nezpevněných ploch nejsou součástí této práce. 

 

 

1.4. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

          

 Elektrická energie: Pozemek bude mít vlastní zdroj elektrické energie. Součástí 

skleníků a výrobní haly jsou solární panely a vlastní distribuční soustava, která zásobuje celý 

areál. Zároveň je připojen na podzemní vedení společnosti ČEZ. 

 

Kanalizace: Splaškové vody budou odvedeny do veřejného rozvodu kanalizace 

v přilehlé kanalizaci.  

 

Dešťová kanalizace: Dešťové vody budou likvidovány v jednotné kanalizaci. 

 

Voda: Bude napojena na stávající obecní vodovodní sítě nově navrženou vodovodní 

přípojkou. Na vodovodní přípojce se vybuduje 1,0 m za hranicí pozemku vodoměrná šachta. 

 

Plyn: Pozemek bude napojen na stávající plynovodní rozvod města.  
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Dopravní napojení:   Pozemek je napojen na stávající komunikaci J.A.Komenského. 

Z ní povede nová komunikace s možností parkování a zde je také navržen hlavní přístup do 

výrobní haly.  

 

 

1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 

Napojením na inženýrskou infrastrukturu bude provedeno vybudování všech nutných 

přípojek na stávající veřejné řády viz. příloha 01 – Situace. Řešení dopravy je popsán v bodu 

1.4 viz. výše. Doprava v klidovém režimu je řešena parkovištěm před vstupem do výrobní 

haly a parkovištěm před skleníky, které není součástí rozsahu dokumentace pro provádění 

stavby. 

 

 

1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Navržená stavba po celou dobu své životnosti nebude působit negativními vlivy na 

životní prostředí ve svém okolí. Je navržena tak, aby byla součástí zeleného okolí. Po převzetí 

staveniště tuhle zodpovědnost přebírá uživatel vybudovaného objektu.    

 

 

1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a  

Komunikací 

 

Objekt je navržen tak, aby umožňoval bezbariérové užívání dle vyhl. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 

1.8. Průzkumy měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové  

Dokumentace 

 

Není předmětem této bakalářské práce. 
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1.9. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a  

výškový systém 

 

Stavba bude vytyčena dle výkresu viz. příloha 02 – Vytyčovací plán. Geodetické 

údaje byly získány z internetových stránek (www.cuzk.cz). 

 

 

1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické  

provozní soubory 

 

SO 01 – Výrobní hala (1.NP - 2.NP) 

SO 02 – Pěstování bylin s fotovoltaickými panely  

SO 03 – Subtropický skleník 

SO 04 – Zpevněná plocha 

SO 05 – Vodovodní přípojka 

SO 06 – Kanalizační přípojka 

SO 07 – Přípojka elektrické energie 

 

 

 1.11.  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

V průběhu výstavby bude zvýšen provoz na místních komunikacích, odtud vyplývá i  

zvýšení exhalací, prachu a hluku na stavbě.  Vzhledem k ostatním budovám se řešená stavba 

nachází v takové vzdálenosti a orientaci ke světovým stranám, že nedojde k jejich zastínění 

ani je jinak neovlivňuje. 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Návrhy konstrukcí byly provedeny s podklady statických výpočtů, které provedla 

autorizovaná osoba. Při stavbě je nutné dodržet navržené materiály, skladby a kvalitu 

materiálů nosných i nenosných konstrukcí.  

 

http://www.cuzk.cz/
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Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části. Dále je zabezpečeno to, aby po celou dobu 

životnosti stavby nedocházelo k nadměrným deformacím, poškození jiných částí stavby nebo 

technických zařízení a dalšího instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce.  

 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Je řešena požárně bezpečnostním řešením. Konstrukce jsou navrženy tak, aby byla 

zachována jejich požární odolnost, vše dle normy ČSN 730804 pro výrobní objekty. Současně 

je tak zabezpečeno rozšíření požáru a zabráněno šíření kouře. Případný zásah požárních 

jednotek je možný z obslužné přilehlé komunikace.  

 

Stavba obsahuje protipožární opatření, jako jsou požární úseky a únikové cesty, které 

jsou řešeny v dokumentaci PO, která není součástí této práce. 

 

 

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

 Během realizace stavby zajistí bezpečnost práce dodavatel. Musí být dodržena 

projektová dokumentace, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (č. 309/2006 Sb., v 

platném znění).
 [16]

 Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. A ustanovení 

vlády  591/2006 Sb.
 [17]

, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Speciální pracovní úkony vyžadující zvláštní proškolení musí provádět pouze osoby způsobilé 

dané činnosti. 

 

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. 

Zamýšlené druhy činností a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují prostředí, organismy a 

místní ekosystém.  Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn a odvezen a ekologicky 

uložen na skládce. Doklad o předání odpadu na skládku bude předložen ke kontrole při 

kolaudaci. Jedná se konkrétně o následující kategorie odpadu: 
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KÓD :      NÁZEV:                          KATEGORIE:    ZNEŠKODNĚNÍ: 

17 05 01  vytěžená zemina                       O               odvoz na skládku 

17 07 01  směsný stavební odpad            N               odvoz na skládku 

 

 

 5.  Bezpečnost při užívání 

 

Při návrhu byly dodrženy požadavky na technické podmínky výrobců a dodavatelů. 

Stavba bude zhotovena ze zdravotně nezávadných stavebních materiálů. Veškeré konstrukce 

budou provedeny dle příslušných přepisů. V objektu budou probíhat pouze běžné revize 

zařízení. 

 

 

6.  Ochrana proti hluku         

     

 Stavba není umístěna v pásmu zvýšené hlučnosti a není třeba řešit zvláštní ochranu 

před pronikáním hluku do místností. Ochranu před hlukem zajišťuje provedení konstrukcí a 

výplní otvorů. Výrobní provoz v objektu je tichý. Není potřeba řešit hluk ani z interiéru 

směrem do okolí. 

 

 

  7.  Úspora energie a ochrana tepla  

 

 Energetický štítek splňuje požadavky na energetickou náročnost budovy podle typu 

budovy. Budova splňuje normu ČSN 730540. 

 

8.  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností  

pohybu a orientace                    

 

 Objekt je navržen tak, aby umožňoval bezbariérové užívání dle vyhl. 398/2009 Sb.
 [15]

 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí      

 

 Objekt není umístěn v záplavové oblasti, ani v místě s vysokým rizikem pronikání 

radonu. Tudíž zvláštní opatření k těmto vlivům není třeba. Ochrana před klimatickými 

podmínkami je provedena běžnými dostupnými prostředky. 

 

 

10.  Ochrana obyvatelstva 

 

 Dokumentace neřeší ochranu obyvatelstva. Z hlediska havarijní situace se v místě 

stavby předpokládá s využitím veřejných prostředků ochrany obyvatelstva v obci. 

. 

 

11.  Inženýrské stavby (objekty) 

 

 a) Odvodnění a zneškodnění odpadních vod:        

Je řešena kanalizační přípojka, revizní šachta a vnější potrubí. Splaškové a dešťové 

vody budou sváděny do veřejné kanalizace.  

 

 b) Zásobování vodou: 

Je řešena vodovodní přípojka, vodoměrná šachta a vnější potrubí. Stavba bude 

napojena na vodovodní řád města Žacléř, který je přiveden z ulice J.A.Komenského a 

vodovodní přípojka bude pokračovat s napojením na pozemek. Vodorovné potrubí je vedeno 

v sádrokartonové příčce. Provedení později nepřístupného potrubí bude věnována pečlivá 

pozornost! Typ uzavíracích ventilů je  navrhován jako kulový kohout. Vedení bude důkladně 

zaizolováno, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. Po dokončení jednotlivých instalace a před 

uvedením do provozu se provedou příslušné zkoušky.  

 

 c) Zásobování energiemi:    

Je řešeno vlastní distribuční soustavou a solárními panely. Zároveň je objekt připojen 

na elektrické kabely společnosti ČEZ. 
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 d) Řešení dopravy:   

Vjezd na pozemek bude ze stávající komunikace J.A.Komenského. Parkování pro 

osobní auta zaměstnanců, návštěvníků a zásobování bude před navrhovanou budovou na nově 

vybudované cestě v průmyslové zóně. Připojení je dle příslušných orgánů vyhovující jak pro 

realizaci stavby, tak pro její budoucí provoz.  

 

 e) Povrchové a vegetační úpravy:      

Povrchové úpravy v okolí stavby si zajistí investor dle vlastní představy. Toto řešení 

není předmětem dokumentace stavby. Před objektem je navržena zpevněná plocha a chodník, 

který není součástí této projektové dokumentace. 

 

 f) Elektronické komunikace:    

   Stavba řeší napojení na veřejnou síť drátového telefonu v souladu s požadavkem 

investora. Při napojení je třeba postupovat podle požadavků  telekomunikačního zákona, který 

řeší provedení koncového bodu sítě s jejím provozovatelem. 

 Příjem rozhlasového a satelitního signálu bude zajištěn odpovídajícím technickým 

zařízením umístěným na střeše objektu.  

 

 

12.  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

 

C. SITUACE STAVBY 

 

 (viz. přílohy C01 –Situace a C02 – Vytyčovací plán) 

 

 

D.   DOKLADOVÁ ČÁST 

 

 Není předmětem bakalářské práce. 
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E.   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

 

F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

1. Pozemní (stavební objekty) 

 

1.1. Architektonické a stavební řešení 

 

1.1.1. Technická zpráva SO 01 

 

 a) Účel objektu 

 Objekt je určen pro pěstování bylin, následné zpracování a výzkum v možnosti 

roubování a dalšího využití. Účelem použití fotovoltaiky je energetická soběstačnost celé 

výrobní haly a přidružených skleníků. 

 

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

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

s omezenou schopností pohybu a orientace  

 Stavební objekt SO 01 je řešen jako solitér o dvou nadzemních podlažích. Objekt je 

dvoupodlažní a tím se nijak nenarušuje okolní zástavba. Objem hmoty je půlkruh. Částečně je 

hala zapouštěná v přilehlé haldě a vnější strana kopíruje tvar haldy. Navazuje na rastr okolní 

zeleně, tím pádem je celá střešní krytina zeleného charakteru, tak jako halda. Objekt je 

rozdělen na dvě hmoty. Menší hmota 2.NP vychází z hlavní strukturní hmoty 1.NP a kopíruje 

část nižší podlaží. Tím vzniká pozvolně kaskádovitý prostor, který nyní plynule navazuje na 

haldu. Dochází tak k odlehčení stavby. Orientace stavby je a na severozápad. Objekt je 

nepodsklepený. 

 Výraznými prvky na objektu jsou světlovody, které slouží k osvětlení objektu a díky 

tomu se minimalizuje spotřeba elektrické energie. Světlovody jsou umístěné v zelené střeše, 

která je nepochůzí, jenom ve zvláštních případech se dá zpřístupnit (např. při sekání travního 
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porostu). Jediná přiznaná nosná střena je ze severu, která zároveň souží jako vstupní část do 

objektu. Na stěně jsou přikotveny cembritové desky v barvě prostého betonu. 

Dominantní je část subtropických skleníků a kaskády pro pěstování bylin. Dva subtropické 

skleníky velkých rozměrů jsou prvkem, který vytváří zajímavost celého areálu. Pěstování 

bylin je při výstupu z 2.NP na střechu výrobní haly. Zde navazují kaskády s bylinami 

zastřešené z části fotovoltaickými panely. Panely jsou potom dále umístěny na haldě. Díky 

této technologii je možno vytvořit celý areál energeticky soběstačný a v případě nevyužití 

přijaté elektrické energie je zde lokální distribuční soustava, která elektřinu posílá do všech 

dalších částí skleníků případně do výrobních areálů v okolí. 

 Okolí bude řešeno parkovou úpravou doplněnou o vzrostlou zeleň. 

 

 

 Program stavby: 

1.NP – Je zde situován hlavní vstupní prostor jak pro zaměstnance, tak pro příjem a výdej 

zboží.  Nachází se zde kanceláře, sklady, laboratoře, místnosti pro mokrý a suchý proces. Dále 

je zde hygienické zázemí, které je projektované dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Technické 

zázemí, výtah a schodiště se vstupem do vedlejšího skleníku, není součástí rozsahu této 

bakalářské práce.  

2.NP - Zde je situováno zázemí pro zaměstnance, šatny pro zaměstnance, hygienické prostory 

(projektované dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), sklad pro hygienické zázemí, denní místnost a 

zasedací místnost. Schodiště na střechu skleníku kde se pěstují byliny a výtah není součástí 

rozsahu této bakalářské práce. 

 

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

 

1.NP ……………………………..1 333,36 m² 

2.NP……………………............. 415,56 m
2
 

Celkem: ………………………... 1 748,92 m² 

Zastavěná plocha: ……………… 1 620 m² 

Obestavěný prostor: ……………..28 330 m³ 

 

 

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

a jeho požadovanou životnost.  
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 Objekt je navržený jako dvou podlažní. Nosný systém tvoří skelet se prefa 

železobetonovými sloupy a s podélně vedenými průvlaky. Obvodový plášť je tvořen 

z keramických cihel Porotherm 36,5 P+D , která je zateplena minerální vatou a s obkladem 

z Cembrit desek (viz. příloha Architektonický detail). Strop je tvořen ze stropních panelů 

Spiroll (viz. Příloha F 04 – Výkres stropu). Střecha je provedena jako plochá s navrženou 

skladbou S a šikmá s navrženou skladbou T (viz. Výpisy prvků)  

 

 e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Veškeré obvodové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby jejich tepelný odpor 

splňoval požadavky ČSN 73 05 40 a jejich skladby jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

Okna a dveře v celém objektu jsou navržena z hliníkových profilů Schuco a izolačním 

dvojsklem s U=1,4W/m²K.                

            

 f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu  

 Vzhledem k charakteru podloží, osové vzdálenosti sloupů skeletu a vysokému 

zatížení stavby a její výšce byly pro založení objektu zvoleny základové pásy. Objekt bude 

založen na monolitických železobetonových základových pásech šířky dle výkresu základů a 

výšky 1680mm (u obvodových zdí) a 1030 mm. Veškeré základové pásy budou z železového 

betonu třídy C 20/25 (upřesnění statik). Základový rošt je navržen pod veškerými svislými 

nosnými konstrukcemi. Na základový rošt se provede podkladní beton C20/25, tloušťky 150 

mm s výztuží při obou površích. Kari síť je navržena o rozměrech 150/150 mm a průměru 6 

mm. Tento podkladní beton bude uložen na štěrkové lože z hutněného kameniva frakce 32/63 

tl. 100 mm. Po konzultaci se statikem může dojít ke změnám použití stavebního materiálu a 

výrobního procesu. 

 

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

V základech budou vynechány prostupy dle požadavků jednotlivých specializací. Před 

ukládáním betonu do základových pásů je nutno základovou spáru ochránit před rozmočením. 
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 g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních  

vlivů 

 Řešená stavba je navržena a bude provedena v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. O 

ochraně přírody a krajiny, § 14 Zk. Č. 254/2001 Sb. o vodách, dále dle § 26 odst. 4 Zk. č. 

185/2001 Sb. o odpadech, Zk. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a 

výše zmíněnými zákony o ZPF a LPF. Navržená stavba nebude po celou dobu své životnosti 

působit negativně na životní prostředí ve svém okolí. Je navržena tak, aby byla součástí 

zeleného okolí. Po převzetí staveniště tuhle zodpovědnost přebírá uživatel. 

 

 h) Dopravní řešení 

Pozemek je napojen na stávající komunikaci J.A.Komenského. Z ní povede nová 

komunikace s možností parkování a zde je také navržen hlavní přístup do výrobní haly.  

 

 i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

V řešené lokalitě není uvažováno s radonovým rizikem. 

 

          j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, 

zejména vyhlášku vyhlášku č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu. 

 

 

1.1.2. Výkresová část (viz. přílohy) 
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 6.    ZÁVĚR  

 

Touto bakalářskou prací jsem vytvořila návrh výrobního objektu, kde jsem použila 

všechny mé znalosti získané během studia. 

 

Zvolené téma mi umožnilo lépe pochopit výrobní stavby z hlediska provozu a 

výstavby. Také jsem měla možnost obohatit své znalosti z oblasti pěstování bylin, skleníkové 

výroby a využití solární energie. 

 

Vytvořila jsem místo s optimálními podmínkami pro pěstování bylin a pro jejich 

následné zpracování. Snažila jsem se neopomenout architektonický pohled na danou 

problematiku. Tím jsem chtěla spojit proces pěstování bylin, který je velice jemný a přírodní 

s použitím ekologického návrhu skleníků a haly. Urbanistické i konstrukční řešení bere v 

úvahu okolní vlivy a je současně respektována idea celého návrhu.  Navržená výrobní hala 

ukazuje, že výrobní objekt může být nejenom funkční, ale i esteticky hodnotnou stavbou, 

která nijak nenarušuje ráz zelené krajiny. Především jsem chtěla vyvrátit představu o ocelové 

hale, kterou má většina lidí v podvědomí, když se řekne výroba. Věřím, že se mi to podařilo. 
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Příloha č.1 

Tepelně technický posudek 
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Tepelně technický posudek 

Předmětem posudku jsou charakteristické konstrukce obvodového pláště (Teplo 2008)  

 

K výpočtu tepelně technických posudků je použit program Teplo 2008 ze  

souboru Stavební fyzika – Svoboda software.  

Tepelně technické posouzení skladby stavebních konstrukcí obsahuje:  

I) posouzení teplotního faktoru na vnitřním povrchu konstrukce fRsi,N 

II) posouzení součinitele prostupu tepla U [W.m-2.K-1]  

III) posouzení požadavku na šíření vlhkosti konstrukcí Mc [kg.m-2.rok-1]  

Konstrukce musí splňovat požadavky _SN 73 0540 – 2, Tepelná ochrana budov  

část 2: Požadavky  

I) fRsi _ fRsi,N 

II) U _ UN [W.m-2.K-1]  

III)Mc _ Mc,N [kg.m-2.rok-1] 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodová stěna I. 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Silikonová omítka CEMIX  0,003       0,170   8,0 

   2  Omítková pentrace  0,002       1,160   19,00 

   3  Porotherm 36.5 P+D  0,365       0,149   7,0 

   4  Isover Orsil T-P  0,150       0,043   1,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,631+0,000 = 0,631 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 

  

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

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

  

  

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

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

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodová stěna II 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Vápenocementová omítka  0,003       0,170   8,0 

   2  Omítková pentrace  0,002       1,160   19,00 

   3  Porotherm 36.5 P+D 0,365       0,149   7,0 

   4  Stafol 914  0,004       0,210   50000,0 

   5  Styrotrade Jackodur 0,110       0,038   100,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,631+0,000 = 0,631 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 

  

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

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

   

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
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 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

 

 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Skladba střechy 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Spiroll panely  0,265       1,430   23,0 

   2  Bitalbit S  0,0035       0,210   300000,0 

   3  Bauder PIR T  0,020       0,035   180,0 

   4  Bauder PUR 025 FA  0,150       0,020   180,0 

   5  Elastodek 50 Garden  0,0052       0,210  50000,0 

   6  Elastodek 40 Special  0,004       0,210  50000,0 

   7  Polypropylenová folie  0,0018       0,220  50000,0 

   8  Hlína suchá  0,200       0,700  1,5 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,631+0,000 = 0,631 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,972 

  

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

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

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

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

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

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Skladba na povrchu terénu  

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Keramická dlažba  0,010       1,010  200,0 

   2  pružná lepící malta  0,005       0,200  8,0 

   3  Betonová mazanina  0,050       0,560  11,0 

   4  Polypropylenová folie  0,005       0,220  50000,0 

   5  Isover Orset 5  0,050       0,043  1,5 

   6  Podkladní beton  0,150       1,230  17,0 

   7  Štěrk  0,100       0,650  15,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,631+0,015 = 0,646 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,866 

  

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

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

  

  

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

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
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 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

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

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,57 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

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

 

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

 

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 

 

 

 

 


