
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativní budova 

Office building 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                            Bc. Lucie Hurdálková  

Vedoucí diplomové práce:                     doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

Ostrava 2012 



2 
 

 



3 
 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod vedením vedoucího 

diplomové práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

V Ostravě dne 30. 11. 2012        ......................... 

           Podpis studenta 

  



5 
 

 

Prohlašuji, že 

 

 byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon  

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní díloberu na vědomí, že 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke 

své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3).souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové 

práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-TUO  

k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním 

užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití mohu 

jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený 

příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich 

skutečné výše). 

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona 

č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 30. 11. 2012        ......................... 

           Podpis studenta 

  



6 
 

Anotace diplomové práce 

Jméno:     Bc. Lucie Hurdálková 

Název:     Administrativní budova 

Škola:      VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

     Katedra Pozemního stavitelství, Ostrava, 2012 

Vedoucí diplomové práce:   doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

Počet stran: 

 

Administrativní budova – projektová dokumentace pro provedení stavby 

 

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby - Administrativní budovy spočívalo v řešení 

mnoha specifických konstrukčních detailů. Pro správný návrh bylo vypracováno tepelně technické 

posouzení jednotlivých konstrukcí. S ohledem na celkovou koncepci objektu byl kladen důraz na návrh 

konstrukcí a jejich skladeb s cílem nízké energetické náročnosti budovy a nízké zátěži na životní 

prostředí. 

Tepelně technické požadavky zohledňují šíření tepla, vlhkosti a vzduchu v konstrukci, které vhodně 

doplňují technologie pro celkové množství primární energie a celkové potřeby tepla na vytápění. Potřeby 

na primární energii jsou z velké části pokryty vlastní produkcí energie. Předběžný návrh energetické 

bilance byl ověřen výpočty pomocí programu Energie 2011. Vyhodnocení energetické náročnosti obálky 

budovy bylo v rámci Energetického štítku obálky budovy, kde je budova hodnocena jako úsporná. 

 

Klíčová slova: administrativní budova, primární energie, tepelně technické posouzení 

 

Elaboration of project documentation for construction execution - Offices consisted in solving many 

specific structural details. For proper thermal design was drawn up technical assessment of each structure. 

With regard to the overall concept of the building was an emphasis on the design of structures and 

compositions to low energy performance of the building and low load on the environment. 

Thermal technical requirements take into account the propagation of heat, moisture and air in the design 

that complement the technology for the total amount of primary energy and total heat demand for heating. 

To primary energy needs are largely covered by its own energy production. Preliminary draft energy 

balance calculations were validated using Energy 2011th The evaluation of the energy performance of the 

building envelope was the label of the building envelope , where the building is assessed as efficient. 

 

Key words: office building, primary energy, thermal technical requirements 
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1. SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 

ČSN  Česká státní norma 

NP  Nadzemní podlaží 

ŽB  Železobeton 

tl.  Tloušťka 

SBS  Syntetický kaučuk – styren-butadien-styren 

PE  Polyethylen 

XPS  Extrudovaný polystyrén 

EPS  Expandovaný polystyrén 

PVC  Polyvinylchlorid 

U  Součinitel prostupu tepla 

Uf  Součinitel prostupu rámu okna 

m. n. m.  Metrů nad mořem 

k. ú.   Katastrální území 

MC  Malta cementová 

TiZn  Titan-zinek 
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2.  A. Průvodní zpráva 

a) Identifikační údaje stavby a investora  

Název stavby:   Administrativní budova  

Kraj:    Královéhradecký 

Obec:    Náchod 

Katastrální území:  Náchod 

Číslo parcely:   1531/3 

Stupeň PD:   Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Zadavatel (vedoucí práce): doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.   

Vypracoval:    Bc. Lucie Hurdálková 

 

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

Stavební parcela se nachází ve městě Náchod v k.ú. Náhod na parcele č. 1531/3. V současnosti je parcela 

evidována v katastru nemovitostí jako zahrada bez stávající zástavby. Terénní profil je převážně rovinný. 

Okolní zástavba je převážně ve vlastnictví města Náchoda. 

c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 

Nebyly provedeny žádné odborné průzkumy. Jediným provedeným průzkumem, byla běžná prohlídka 

stavební parcely. Napojení na inženýrské sítě je situováno z komunikace  III. třídy (ulice Krkonošská) 

ze severovýchodní strany. Příjezd k navrženému objektu je možný z ulice Krkonošské i z ulice Bratří 

Čapků. 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

Navrhovaný objekt není v rozporu s požadavky dotčených orgánů a zároveň respektuje ustanovení dle 

zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu [1]. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

Navržené řešení stavebního objektu vyhovuje všem požadavkům vyhlášky č. 502/2006 Sb. 

O obecných technických požadavcích na výstavbu [9].   
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f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí popřípadě územně plánovací 

informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 

Výsledný návrh není v rozporu s Územním plánem sídelního útvaru města Náchod, a jeho změny 

č. 6 schválena zastupitelstvem 1/2009.  

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

Navržený objekt nemá vazby na jiné stavby a opatření v dotčeném území a sám  

tady tyto vazby nevytváří. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je odhadnuta na 18 měsíců. Začátek a konec výstavby je určen investorem 

stavebního objektu (město Náchod). 

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

a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové, nebytové v m², a o počtu bytů 

v budovách bytových a nebytových 

Podlahová plocha:  1NP  …………………….. 450,94 m²  

   2NP  …………………….. 464,00 m² 

   3NP      ……………………..  352,56 m² 

   4NP  .............................. 409,65 m² 

   5NP  .............................. 345,50 m² 

   6NP  .............................. 253,40 m² 

   7NP  .............................. 162,41 m² 

   Celkem: …………………….2 438,46 m² 

Zastavěná plocha:   ………………….....1 443,00 m² 

Obestavěný prostor:   ………………….... 8 534,61 m³ 

Odhadovaná cena:   ………….............. 48 647 220 Kč  

(pouze odhad za pomoci tabulek na stránkách www. stavebnistandardy.cz) 
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2. B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

a) Zhodnocení staveniště 

Řešené území se nachází ve městě Náchod v Králové hradeckém kraji. V rámci urbanistického vývoje města  

je tato lokalita pro rozvoj administrativy vhodná. Objekt se nachází na parcele č. 1531/3 k. ú. Náchod. Terén 

je v místě staveniště téměř rovinný. Stavební parcela je evidována v katastru nemovitostí jako zahrada,  

nyní se zde nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň.  

Půdorys Administrativní budovy je obdélníkového tvaru a rozměrech 29,540 m x 16,040 m. 

Při severovýchodní straně sousedí s pozemky číslo 1528/1,1527/1, a st. parcela č. 1826, 1829, na kterých 

 je stávající zástavba bytových domů. Jihovýchodní strana je ohraničena komunikací (silnice III. třídy) ulice 

Krkonošská. Jihozápadní strana je obdobně ohraničena komunikací (silnice II. třídy), která zároveň slouží 

jako hlavní komunikace. Na severozápadní straně sousedí s pozemky s parcelními čísly 1528/2,1528/3 

a stavebními parcelami č. 1711,1706 se stávající zástavbou s funkcí nejen bytových domů, ale i občanské 

vybavenosti.  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní související 

Řešený objekt je vhodně umístěn mezi stávající zástavbu a s dostatečným odstupem od frekventovaných 

komunikací. Vhodný odstup od komunikací doplňuje navržené parkovací stání nejen pro osoby s omezenou 

pohybovou schopností. Zbylá část stavební parcely je zatravněna a doplněna o solitérní zeleň převážně 

listnatými stromy, které vhodně doplňují stávající charakter zástavby, kde výskyt vzrostlé zeleně chybí. 

Tímto je zajištěno lepší životní prostředí pro okolní zástavbu i pro navržený objekt, který je navržen 

na nízkou produkci emisí viz – Energetický Štítek budovy.  

Administrativní budova je rozdělena do dvou samostatně fungujících celků pro více nájemců jednotlivých 

pater. V úrovni 1. NP se nachází přednáškové a školící místnosti a jejich zázemí včetně technické místnosti. 

V 2. NP jsou situovány kancelářské místnosti s vhodným zázemím. V úrovni 3. NP jsou navrženy nejen 

kancelářské místnosti se zázemím, ale i vhodně využitý střešní prostor jako zelená střecha s extenzivní zelení 

pro možnost odpočinku. Od 4. NP, které může být řešeno samostatně, společně s 5. NP a 6. NP 

lze provozovat bez ohledu na nadzemní podlaží 1. - 3. NP. Také tyto následující podlaží jsou řešeny 

s administrativní funkcí prostorů, nachází se zde kanceláře zasedací místnosti a v 5. NP je umožněn přístup 

na střešní terasu obdobné řešení v 6. NP. V každém z těchto podlaží je situována denní místnost 

s kuchyňkou pro zaměstnance, WC, WC pro vozíčkáře a úklidová místnost. Pouze 7. NP je řešeno 

jako podlaží pro revizi veškeré technologie v objektu, navržen je zde prostor pro server celého objektu, 

hlavní technickou místnost, revizní místnost pro výtah a samostatná místnost pro revizi stoupaček.  
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Lze tyto prostory využít jako příruční sklady. Přístup na plochou střešní rovinu je navržen ze 7. NP,  

ze které je přístup i na pultové zastřešení tohoto patra pomocí ocelového žebříku. Fasáda je řešena, 

dřevěným palubkovým obkladem Thermowood v různých úrovních celého objektu v rámci orientace. 

c) Technické řešení 

Objekt má 7 nadzemních podlaží. Konstrukční systém je zvolen jako příčný skeletový systém tvořený 

systém PREFA, který je založen na montovaných kalichových základových patkách. Obvodový plášť 

 je řešen jako předsazený před skeletový systém, z důvodu eliminace tepelných mostů v obvodové 

konstrukci, tvořený z keramických tvárnic Heluz. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic 

Heluz pro vytvoření ztužujícího jádra a zároveň zajištění přijatelné akustické zátěže v celém objektu. Vnitřní 

nenosné zdivo je řešeno taktéž z keramických tvárnic. Dělící příčky jednotlivých kancelářských místností 

 je vytvořeno rámovým zasklením.   

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní síť je řešeno nejen z ulice Krkonošská (silnice III. tř.), ale i z hlavní komunikace 

(silnice II. tř.) ulice Českých Bratří. Z obou komunikací je umožněn bezpečný vjezd i výjezd z navrženého 

parkovacího stání. 

Inženýrské sítě pro řešený objekt jsou napojeny na severovýchodní straně z ulice Krkonošská.  

Jedná se o napojení vodovodu, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a elektrické energie. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Napojením na technickou infrastrukturu bude pomocí navržených přípojek na stávající elektrické vedení 

a stávající vodovodní a kanalizační řád. Přesné napojení viz. Příloha C01 – Koordinační situace.  Řešení 

dopravy viz 1.d)-výše popsáno. Doprava v klidu je řešená nově navrženým parkovacím stáním,  

které je situováno na jihovýchodní části řešené parcely.  

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Navržený objekt nebude mít vliv na zdraví obyvatel města Náchoda. Nedochází k ohrožení životního 

prostředí a produkování nebezpečných odpadů při provozu stavby. Během výstavby objektu bude naloženo 

s odpady vznikajícími při výstavbě v souladu se zákonem.  

g) 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 [10]. 
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h) Průzkumy měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace 

Není předmětem diplomové práce. 

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

Není předmětem diplomové práce. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 

SO 01 – administrativní část – 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP, 5. NP, 6. NP, 7. NP. 

SO 02 – inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojka, přípojka elektrické energie. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Při realizaci nebudou využity ani ohroženy pozemky, které nejsou ve vlastnictví investora tj. města Náchoda. 

S ohledem na stávající okolní zástavbu je řešený objekt situován tak, 

aby nedocházelo k zastínění stávajících objektů, navržená zeleň je řešena s ohledem na nepříznivé zastínění 

okolních pozemků a sousední stávající zástavby. 

l)  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  

Stavba svým rozsahem dle zákona č. 309/2006 Sb. (§14 a §15) [5] určuje investorovi určit koordinátora 

bezpečnosti práce. Jako koordinátor BOZP byla určena firma Bezpečák a.s. 

Ta zpracuje projekt bezpečnosti práce a bude dohlížet na dodržování požadavků bezpečnosti práce v průběhu 

výstavby objektu.  

Při realizaci stavebních objektů je nutné provádění prací dle předpisů BOZP. Plnění platných předpisů 

a požadavků ČSN, zejména u prací výkopových a výškových bude kontrolováno odbornými dozory.  

Osoby provádějící stavební práce budou vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami 

a budou dodržovat bezpečnostní předpisy.  

 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je řešena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a následného užívání neměla za následek: 

a) Zřícení stavby nebo její části 

b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce 

f) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině 
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3. Požární bezpečnost  

Stavba je řešena tak, aby splňovala následující požadavky: 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

Navržený objekt je navržen a bude proveden v souladu se zákony č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí) [3], dle § 26 odst. 4 zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech [4], zákon č.114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, § 14 [6], dále zákon č. 254/2001 Sb. o vodách [7] a zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně 

ovzduší před znečišťujícími látkami [8]. 

Životní prostředí nebude provozem stavby narušováno.  

Dešťové vody budou svedeny do veřejné dešťové kanalizace viz. Příloha C01. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejné splaškové kanalizace viz. Příloha C01. 

Z hlediska ochrany ovzduší – objekt nebude vyvozovat do ovzduší žádné škodlivé látky, nebudou 

překročeny hladiny hluku větracích zařízení. 

Kontaminace prostředí a podzemní vody – při provozu objektu, ani při jeho výstavbě (za předpokladu 

dodržení všech příslušných předpisů pro výstavbu a bezpečnost práce), nedojde ke kontaminaci prostředí 

a podzemní vody ani zvýšení emisí v této příměstské lokalitě, která je regulována předpisy  

(zákon č. 86/2002 Sb. včetně prováděcích předpisů [8]) 

5. Bezpečnost při užívání  

Při provádění budou dodrženy požadavky na technické podmínky výrobců a dodavatelů. Stavba bude 

provedena ze zdravotně nezávadných materiálů. Veškeré konstrukce budou upevněny tak, aby nehrozilo 

riziko pádu. Stavební konstrukce nebudou obsahovat žádné ostré hrany, 

které by měli za následek zranění. V objektu budou probíhat běžné revize zařízení, které budou 

harmonogramem ošetřeny dle požadavků investora. 
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6. Ochrana proti hluku  

Provoz Administrativní budovy nevyžaduje žádná technologická zařízení, která zvýší stávající hladinu 

hluku. Nebude docházet ke zvýšení hladiny hluku, která by mohla překročit zákonem dané limity a měla 

negativní vliv na urbanistickou akustiku v dané lokalitě. Řešení ochrany proti hluku z venkovního 

prostředí bude zajišťovat obvodový plášť budovy.  

7. Úspora energie a ochrana tepla 

V navrhovaném objektu vznikají nároky na spotřebu tepla. Proto je zde v souladu s příslušnou 

legislativou - zákon č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov [2] navrženo zateplení vnějšího pláště, 

dle ČSN 73 2901 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) [18], a podlahy na terénu 

 a střešních plášťů, viz.  Tepelně - technické posouzení konstrukcí 

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

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb [10]. Hlavní přístupové komunikace do objektu jsou navrženy 

jako rampové s minimálním výškovým převýšením z veřejné komunikace. Vertikální komunikace osob 

s omezenou schopností pohybu je zajištěn bezbariérovým výtahem.  

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

V řešené lokalitě je uvažováno s nízkým radonovým rizikem pozemku. Dostatečnou ochranu proti radonu 

bude tvořit pouze vodorovná hydroizolace Skloelast Extra o tl. 4 mm, která je primárně navržena na 

ochranu proti vzlínající vlhkosti. Izolace je navržena jako difúzně uzavřená, s minimálním množstvím 

prostupů a záhybů, z důvodu eliminace pronikání vlhkosti i radonu difuzí do objektu. Při provádění budou 

dodrženy veškeré technologické předpisy výrobce, veškeré spoje budou řádně nataveny a převzaty  

ve stavebním deníku před zakrytím dalšími vrstvami. V průběhu provádění stavby je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti, aby nedošlo k perforaci a následnému znehodnocení izolace. Všechny spoje budou plynotěsné 

a vodotěsné. 

10. Ochrana obyvatelstva  

Z hlediska havarijní situace v místě stavby se předpokládá s využitím veřejných prostředků k ochraně 

obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby (objekty)  

a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

V blízkosti pozemku je vybudován kanalizační řád města Náchoda, který se nachází na ulici Krkonošská 

a dále i na ulici Bratří Čapků. Splaškové i dešťové vody budou odvedeny do přilehlého kanalizačního 
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řádu. Je proto nutné vybudovat novou kanalizační přípojku napojenou do kanalizačního řádu vedeného 

v ulici Krkonošská. Podrobné znázornění viz. Příloha C01 - výkres Koordinační situace. 

b) Zásobování vodou 

Při komunikacích tvořících jihovýchodní hranici stavební parcely vede stávající vodovodní řád města 

Náchoda. Objekt bude napojen přípojkou na stávající vodovodní řád. Podrobné znázornění řešení 

viz. Příloha C01 - výkres Koordinační situace. 

c) Zásobování energiemi  

Ve stávajících komunikacích je vedeno podzemní elektrické vedení, na které bude napojena přípojka 

nízkého napětí pro řešený objekt. Podrobné znázornění řešení viz. Příloha C01 - výkres Koordinační 

situace. Sekundárním zdrojem pro ohřev teplé vody jsou navrženy solární panely umístěny 

na jihovýchodní fasádě navrhovaného objektu. Umístění řešeno viz. Příloha F19 – Pohled jižní. 

d) Řešení dopravy 

Viz kapitola B.1.e).  

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Terénní úpravy stavební parcely 1531/3 je řešeno zpevněnými plochami. Volba materiálů a způsob 

dláždění dle požadavků investora bude konzultována s dozorem investora. Výsadba vzrostlé zeleně bude 

konzultována s architektem. Po osazení vzrostlé zeleně se provede opětovné zatravnění upravované části 

pozemku.  

f) Elektronické komunikace 

Objekt bude napojen přípojkou na elektronickou komunikaci. Centrální umístění jednotky bude v 7. NP 

v serverové místnosti. Současně s napojením na elektrickou síť bude zřízena i datová přípojka pomocí 

optického kabelu. 

2. C. Situace stavby 

Viz Příloha C01 – Koordinační situace. 

2. D. Dokladová část 

Není předmětem diplomové práce. 
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2. E. Pozemní (stavební) objekty – Technická zpráva  SO 01 

 Architektonické a stavební řešení 

a) Účel objektu 

Navržený objekt bude sloužit jako Administrativní budova nacházející se v Náchodě. Jedná se o sedmi 

podlažní objekt s ustupujícími podlažími. Objekt lze využívat pro různé nájemce na sebe nezávislé 

v rámci energetického zařízení. Celý objekt je rozdělen na dva administrativní celky a technologické 

podlaží (7. NP). Objekt je uvažován pro volný přístup veřejnosti. 

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 

Sedmipodlažní objekt lze využít jako jeden funkční celek, ale lze ho rozdělit na dva na sobě 

technologicky nezávislé celky. Z toho důvodu jsou navrženy dvě technické místnosti pro jeden objekt. 

Celková technická místnost pro celý objekt je navržena v 7. NP, která bude zpřístupněna výhradně 

správci objektu. 

Administrativní budova je navržena z části jako školící objekt a z části druhé jako kancelářský objekt 

přístupný i širší veřejnosti. Přízemí je navrženo jako školící s možností pořádání konferencí a workshopů. 

Následující podlaží slouží především kancelářské činnosti s možností kontaktu s veřejností. 

 Od 3. NP jsou navrženy porůzné terasy pro možnost odpočinku při pracovní náplni, které mohou kladně 

ovlivnit výkony zaměstnanců. Tyto terasy mohou sloužit také jako kuřácký prostor v jednotlivých 

podlažích. Vhodný návrh porůzné střechy s extenzivní zelení, která je řešena formou nízké zeleně 

a kvetoucích trvalek nevyžadující zvýšenou údržbu, společně s dřevěnou terasou, vhodně dotváří klidový 

prostor v externí části objektu. Jelikož je objekt řešen s možností pro více nájemců je možné tyto dva 

celky ovládat nezávisle na sobě v rámci vytápění a celkové regulace tepelné stability vnitřního prostředí. 

Exteriérový charakter objektu je založen na použití přírodních materiálů. Dřevěný provětrávaný fasádní 

obklad společně s krytinou střešních rovin, kterou tvoří extenzivní zeleň, vhodně dotváří celkovou 

kompozici objektu. 

Interiér je převážně řešen jako otevřený pomocí prosklených příček, které dostatečně prosvětlují 

místnosti. Dispoziční uspořádání jednotlivých kanceláří umožňuje nejen kontakt s lidmi, ale i dostatek 

soukromý na práci. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

Podlahová plocha:  1NP  …………………….. 450,94 m²  

   2NP  …………………….. 464,00 m² 

   3NP      …………………….. 352,56 m² 

   4NP  .............................. 409,65 m² 

   5NP  .............................. 345,50 m² 

   6NP  .............................. 253,40 m² 

   7NP  .............................. 162,41 m² 

   Celkem: …………………….2 438,46 m² 

Zastavěná plocha:   ………………….....1 443,00 m² 

Obestavěný prostor:   ………………….... 8 534,61 m³ 

Odhadovaná cena:   ………….............. 48 647 220 Kč  

(pouze odhad za pomoci tabulek na stránkách www. stavebnistandardy.cz) 

 

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

požadovanou životnost 

1. Výkopové práce 

Po vyměření obvodu základové jámy se provede sejmutí ornice v tloušťce 0,30 m. Ornice bude uložena 

na deponii v místě staveniště. Část bude použita na terénní úpravy po dokončení stavby, zbylá část ornice 

se uloží na trvalou skládku v Náchodě. Po provedení skrývky budou vytyčeny hlavní vytyčovací body, 

lavičkami označeny obrysy  budoucí stavební jámy viz. Příloha č. F01 – Půdorys výkopů. Poté bude 

strojně vytěžena stavební jáma až na úroveň horní hrany základových patek, tj, do hloubky -2,470 m. 

Zajištění stěn stavebního jámy se provede svahováním. Sklon svahů stavební jámy musí být maximálně 

45°. Uprostřed svahu bude provedena po celém obvodě jámy vodorovná lavička o šířce min. 0,5 m.  Po 

vytěžení stavební jámy budou vyměřeny a lavičkami označeny obrysy základových patek. Poté bude 

provedeno strojní vytěžení zeminy základových patek. Aby nedošlo 

ke znehodnocení základové spáry před betonáží podkladní betonové vrstvy pod železobetonové 

základové patky, bude posledních 15 cm zeminy odtěženo těsně před vlastní betonáží vrstvy podkladního 

betonu. Základová spára nesmí být ponechána nezakryta přes zimní období, aby nedošlo k promrznutí. 

Zemina potřebná k dosypání stavební jámy, po provedení hrubé stavby, bude dovážena z deponie, 
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která je umístěna na staveništi. V případě nedostatku zeminy uskladněné na staveništi lze chybějící 

zeminu dovážet z nedaleké skládky. Zemní práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 6133 Navrhování 

zemního tělesa [14]. 

 

2. Základové konstrukce 

Objekt je založen na  ve skeletovém konstrukčním systému S 1.2. Proto byly, jako základové konstrukce, 

navrženy kalichové základové patky. Použití tohoto systému zakládání dovolují i příznivé geologické 

podmínky v podloží a hladina podzemní vody. Základové patky jsou navrženy 

jako prefabrikované výrobky Prefa s vrstvou podkladního betonu C25/20 v tl. 150 mm. Základové patky 

jsou čtvercového půdorysu. Rozměry byly stanoveny podle únosnosti základové půdy a zatížení 

od konstrukce. Propojení patek a nosných sloupů skeletového systému bude provedeno pomocí kalichu 

a následného zalití betonovou směsí C25/30.  

Zatížení od výplňových konstrukcí bude do základových patek přeneseno pomocí základových 

monolitických železobetonových trámů C25/20. Ty budou uloženy na horní hranu patek a pomocí 

ocelové výztuže přivařeny k patkám. Podkladní vrstva je tvořena tepelnou izolací EPS-Perimetr tl. 200 

mm, který je položen na zhutněnou a vyrovnanou zeminu. Na tepelnou izolaci je provedena povlaková 

hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu SBS Skloelast Extra tl. 4 mm. Jedná se o jednovrstvou 

hydroizolační vrstvu, proto je nutné kvalitní provedení všech detailů a napojení. Následné uložení 

roznášecí vrstvy, kterou tvoří betonová deska je navržena z betonu C20/25 tl. 100 mm. Povrch roznášecí 

vrstvy je opatřen separační vrstvou z PE fólie. Před provedením vyrovnávací vrstvy, která bude 

dopravena na staveniště autodomýchače, budou opatřeny sloupy separační vrstvou. Vyrovnávací vrstva 

tvořena anhydritovou směsí Bostik Niboplan U tl. 40 mm musí být před jejím lití provedena zkouška 

konzistence Hägermannovou metodou. Po uložení směsi do čerpadla bude proveden transport směsi  

na místo pomocí gumových hadic, kde jsou předem osazeny trojnožky s označením výšky lité vrstvy. 

Po uložení je nutné směs odvzdušnit a vyrovnat. Po ukončení lití je nutné objekt uzavřít na 48 h. aby 

nedošlo k rychlému vyschnutí. Finální úpravu podlah, po vyschnutí podkladní vrstvy, tvoří roznášecí 

vrstva dřevoštěpových desek OSB Durélis PD4 o tl. 12,5 mm, která je separační vrstvou Isocel Airstop 

oddělena od podkladní vrstvy anhydritu. Následné provedení nášlapných vrstev, převážně PVC ALTRO 

tl. 4 mm, které jsou celoplošně nalepeny. Větší nerovnosti a trhliny na roznášecí vrstvě, které by mohli 

nevhodně ovlivnit pokládku povrchové úpravy tvořenou podlahovým PVC typu ALTRO, musí být 

opraveny přebroušením. Případně vyrovnány samonivelační stěrkou. Trhliny větší, širší než 0,5 mm musí 

být zality epoxidovou pryskyřicí.                                                                                                                        
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3. Izolace proti zemní vlhkosti 

Objekt se vyskytuje v oblasti s nízkým radonovým rizikem a hladina podzemní vody 

(ve výšce – 3,752 m) nedosahuje do úrovně základové spáry (- 2,470 m). Proto složení hydroizolace 

nepodsklepeného objektu nevyžaduje zvláštní nároky a postačí obvyklé složení izolace proti zemní 

vlhkosti.  

Hydroizolaci tvoří asfaltový pás Skloelast Extra, který bude celoplošně nataven 

 na podkladní tepelně-izolační vrstvu tvořenou EPS–Perimetr tl. 200 mm. Před položením hydroizolace 

 se desky očistí od prachu a jiných nečistot. Poté bude proveden penetrační nátěr Cemix ASN na tepelnou 

izolaci a na svislou základovou konstrukci pro obvodové zdivo, tvořenou monolitickými 

železobetonovými základovými trámy. Pokládka hydroizolace musí být provedena nejpozději den 

 po provedení penetračního nátěru, aby nedošlo ke znečištění nátěru. Položení hydroizolace nebude 

provedeno na celém objektu najednou. Nejprve budou položeny vodorovné pásy. Pod budoucí vnější 

obvodové stěny, které budou uloženy na monolitických železobetonových trámech, bude uložena nopová 

fólie Dekdren o výšce nopů 20 mm. Po vybetonování dojezdové výtahové šachty bude na penetrační nátěr 

provedena hydroizolace i v ploše podkladního betonu. Na hydroizolaci budou následně provedeny 

betonové roznášecí vrstvy a vrstvy podlahy. 

 Před provádění roznášecích vrstev a vrstev podlah musí být hydroizolace zkontrolována 

a převzata technickým dozorem investora. Během stavebních prací nesmí být hydroizolace mechanicky 

poškozena. Případné poškození je třeba opravit natavením záplaty z asfaltového pásu.  

Svislá hydroizolace bude také celoplošně natavena na monolitický železobetonový sloup do výšky 100 

mm, tj. tl. roznášecí vrstvy. Před natavením hydroizolačních pásů bude povrch očištěn 

a nepenetrován.  

 

4. Svislé konstrukce 

Objekt je navržen ve skeletovém prefabrikovaném systému S1.2. Svislou nosnou konstrukci tvoří 

železobetonové prefabrikované jednopodlažní sloupy o průměru 400 x 400 mm, výšky 3,100 m. 

Ty jsou pomocí ocelové výztuže propojeny s ostatními nosnými prvky systému. 

 Obvodový plášť je navržen ze zdících tvarovek Heluz STI 30 P + D broušená s celoplošným lepidlem dle 

ČSN EN 1996 – 1 (73 1101) navrhování zděných konstrukcí [15]. Nosná konstrukce ztužujícího jádra je 

tvořena z keramických zdících tvarovek Heluz AKU 30 P + D. Vyzdění bude provedeno dle pokynů 

výrobce. Zateplení obvodového pláště je navrženo jako vnější tepelně izolační kompozitní systém (Etics 

weber therm standard mineral) za použití minerální vlny Rockwool Frontrock Max E o tl. 160 mm dle 

ČSN 73 2901 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS).  
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Na takto připravenou plochu se vytvoří základní vrstva, která je kombinací lepicí a stěrkové hmoty, 

vyztužené síťoviny - proti vzniku prasklin. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé 

omítky weber.pas ExtraClean o tl. 3 mm. Minerální desky, které jsou přilepeny na obvodovou konstrukci 

tmelem weber.tmel 700 LZS ke zdivu. V části objektu je navržen provětrávaný fasádní dřevěný obklad 

Thermowood UTV, který je mechanicky kotven ocelovými šrouby do dvojitého dřevěného roštu 

z rostlého dřeva. Pro eliminaci kondenzace vodní páry v obvodové konstrukci je navržena pojistná 

hydroizolace Ampatop setra, která je kotvena do zdiva pomocí talířových hmoždinek typu 

Bravoll PTH - KZ.  

Na obvodové konstrukce v jednotlivých podlažích dle Přílohy viz. F09 – F12 tento dřevěný obklad 

proveden na dvojitý dřevěný rošt, jelikož se jedná o vertikální obklad z palubek na polodrážku. Nosnou 

konstrukci obkladu tvoří ocelové kotvy upevněny pomocí na samořezných šroubů do zdiva.  

V místě soklu bude tepelná izolace provedena z XPS Styrodur opatřená dekorativní mozaikovou omítkou 

Weber Pas Marmolit s výztužnou síťovinou do výšky 320 mm nad terénem. Tato tepelná izolace zakrytá 

sypanou zeminou je opatřena nopovou  fólií PE Dekdren o výšce nopů 20 mm a geotextilií 

Filtek 300. 

Nenosné vnitřní dělící stěny mezi kancelářskými místnostmi budou tvořeny ze zdících tvarovek typu 

Heluz 11,5 P + D s celoplošným lepidlem s povrchovou úpravou z tenkovrstvé omítky Cemix. Dalším 

typem nenosných dělících stěn jsou prosklené příčky tvořené rámovým zasklením. 

 

5. Vodorovné konstrukce 

Vodorovná nosná konstrukce objektu v skeletovém systému S1.2 je tvořena průběžnými průvlaky a 

stropními prefabrikovanými panely. Průvlaky mají tvar obráceného T a budou uloženy na sloupech. 

Stropní konstrukce celého objektu je tvořena z dutinových předepjatých panelů SPIROL o tloušťce 250 

mm a šířce 1200 mm. Ty budou uloženy na ozub průvlaků. Místa napojení budou zalita betonem,  

aby byl vytvořen rovný povrch pro podlahové vrstvy. Skladby stropních panelů jsou zřejmé z přílohy č. 

F11 - F15 - výkresů stropů jednotlivých podlaží. 

Ve stropech se vyskytují atypické panely a průvlaky se ztužidly. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

správnému umístění jednotlivých typů panelů do skladby stropů. Vytvořený prostup pro rozvody TZB 

jsou vytvořeny ve stejném místě ve všech podlažích. Po obvodu objektu budou na průvlaky uložena 

prefabrikovaná ztužidla obdélníkového průřezu 450 x 400 mm. Ty zajistí ztužení objektu nosného 

systému proti účinkům vodorovných sil. Montáž a propojení všech prvků stropních konstrukcí musí 

odpovídat technologických požadavkům vyplývajícím z použité technologie skeletového systému S1.2. 
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Celkové ztužení obvodového pláště bude provedeno monolitickým věncem v úrovních stropních 

konstrukcí. V místě atik plochých střešních rovin bude tento věnec zvýšen na požadovanou úroveň 

pro kotvení zábradlí. Veškeré monolitické věnce je nutné kotvit pomocí ocelových ok z prefabrikovaných 

ztužidel a přidané výztuže v místě věnce. 

 

6. Schodiště  

Vnitřní schodiště z 1. NP je řešeno jako prefabrikované dvouramenné s mezipodestou 

 dle ČSN 73 4130 Schodiště a rampy [16]. Osazení železobetonového schodiště bude provedeno na ozub 

s pryžovou podložkou, po osazení podest. Spáry budou zality cementovou maltou MC 25. V průběhu 

výstavby bude schodiště opatřeno provizorním dřevěným zábradlím a bez povrchové úpravy 

schodišťových ramen a podest. Povrchová úprava – PVC ALTRO bude provedena v rámci 

dokončovacích prací a osazení proskleného zábradlí, které je tvořeno bezpečnostním sklem a ocelovými 

rámy. Zábradlí bude kotveno pomocí chemických kotev do předem vyvrtaných otvorů v horní části 

schodnice. 

Při provádění dokončovacích prací bude povrch železobetonového schodiště ošetřen penetračním 

nátěrem. Případné nerovnosti se upraví betonovou mazaninou. Před nanesením adhezního můstku 

je nutné odstranění nečistot. Na povrch celého schodiště nanese adhezní můstek, poté bude aplikován 

Bostik Niboplan pro nalepení nášlapné vrstvy z PVC typu ALTRO.  

 

7. Střecha  

Zastřešení bude řešeno jednoplášťovou plochou zelenou střechou s extenzivní zelení, pouze 

 nad 7. NP je navrženo pultové zastřešení. Střechy v 3. NP, 5. NP, 6. NP jsou navrženy s částečně 

pochůznou terasou, která zamezuje znečištění vnitřních prostorů. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit 

stropní panely SPIROL uložené na průvlacích. Ohraničení střešních rovin bude provedeno monolitickou 

železobetonovou atikou ze C20/25. Atiky budou vybetonovány do výšky 1 100 mm nad horní hranu 

nosné konstrukce střechy. 

Odvodnění všech částí střechy je řešeno dovnitř dispozice pomocí střešních vpustí. Odvodnění pultové 

střechy nad 7. NP je řešeno do odtokového střešního ocelového úhelníku, který je zakryt vrstvou praného 

kačírku o tl. 100 mm. Střešní úhelník je napojen na vertikální svodné potrubí, opatřen topnými kabely, 

vyúsťující na střešní rovinu ploché zelené střechy s extenzivní zelení nad 6. NP. Jižní sklon pultového 

zastřešení je navržen z důvodu eliminace nebezpečného pádu sněhu za střešní roviny. 

 Tato orientace přepokládá menší zatížení od sněhu, jelikož se jedná o lokalitu s převažujícími severními 

větry. Odvod srážkové vody je zajištěn z roviny ploché střechy obdobně jako u střešních rovin 
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ustupujících podlaží (3. NP, 5. NP, 6. NP). Umístění a dimenze vpustí je zřejmé z přílohy 

č. F10 – Půdorys pultové a ploché střechy. Horní povrch nosné konstrukce bude nutné upravit 

cementovým potěrem o maximální tl. 20 mm tak, aby se vyrovnaly všechny nerovnosti. Na takto 

upravený a očištěný povrch bude plošně natavena parozábrana ALLU – Villatherm, která musí být 

parotěsně provedena. Spádová vrstva je tvořena spádovými klíny z EPS Polydek o tl. 20 – 151 mm. 

Hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu SBS Skloelast Extra (celoplošně natavena), 

před položením tepelné izolace je nutné provedení kontroly natavení a utěsnění prostupů a řádné převzetí 

hydroizolační vrstvy uvést ve stavebním deníku. Tepelná izolace z Bachl XPS 300 tl. 200 mm, je zakryta 

ochranou vodoakumulační textilií Optigreen typu RMS300.  

Od této ochranné vrstvy je navrženo souvrství zelené pochúzné střechy s extenzivní zelení. Drenážní 

nopová folie Optigreen typu FKD 40 tvoří zavlažovací systém střešních rovin, proto je nutné kvalitní 

napojení na konstrukce a řešení detailů. Filtrační textilie Optigreen typ E* zabraňující prorůstání kořínků 

a naplavování nečistot do spodních vrstev musí být vyvedena na svislou konstrukci a  kotvena pod 

atikový plech. Tato textilie bude přitížena stabilizačním extenzivním substrátem Optigreen typ E* 

o tl. 40 mm a vegetační vrstvou o tl. 145 mm umožňující výsadbu trvalek. 

Hydroizolace bude před pokládkou dalších vrstev nejen zelené ploché střechy, ale i u pultové střešní 

roviny, zásypem zeminou zkontrolována a přebrána technickým dozorem investora. Stabilizace střechy 

proti účinkům sání větru je navržena přitížením vrstvou zeminy zelené střechy. U pochůzných teras je 

stabilizace zajištěna přitížením vegetačním souvrstvím. 

 

8. Tepelné izolace   

Návrh jednotlivých tepelných izolací v konstrukcích byl proveden v souladu s platnou 

legislativou – zákon č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov [2], ČSN 73 0540 - 2 Tepelná 

ochrana budov [17] a ověřen pomocí výpočtového programu TEPLO 2011. 

 

Střešní roviny pochůzných střech jsou zatepleny v celé své ploše jako DUO střecha, tzn. polystyrenem 

typu Bachl XPS 300 SF o tl. 200 mm a spádovými klíny EPS POLYDEK  150G200S40  

o tl. 20 – 164 mm. Spádové klíny budou provedeny dle přílohy č. F10 – půdorys pultové a ploché střechy. 

Zastřešení nad 7. NP bude provedeno jako provětrávaná dvouplášťová pultová střecha. Zateplení 

této roviny bude provedeno pomocí minerální vaty Rockwool Airrock LD o tl. 200 mm, 

která bude umístěna mezi dřevěnými lepenými nosníky typu Steico Joist 200. Z důvodu eliminace 

tepelných mostů je zde navržena tepelná izolace pod nosníky Rockwool F-rock HD o tl. 60 mm. 

Z hlediska kondenzace vodní páry ve střešní konstrukci je navržena pod touto vrstvou tepelné izolace 
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parozábrana typu Gefitas PE, která bude mechanicky kotvena, její netěsnost bude provedena pomocí 

plynotěsného přelepení těchto kotvících prvků a vzájemné spojení jednotlivých pásů. Pod parotěsnou 

vrstvu je navržena také tepelná izolace o tl. 20mm kde je přípustná kondenzace vodní páry při prostupu 

sádrokartonovým podhledem. Tato vrstva je schopna množství zkondenzované vodní páry pojmout 

a zároveň pomocí přirozeného větrání odvětrat v dostatečném množství, tak aby nevznikaly plísně. 

 

Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním systémem Etics weber.therm. mineral s minerální vatou 

Rockwool Frontrock MAX E v tl.160 mm celoplošně lepené desky na weber.pas.tmel 700 LZS. Sokl 

bude zateplen polystyrenem extrudovaným polystyrénem Styrodur o tl. 120 mm. Mechanické kotvení 

v úrovni soklu je řešeno celoplošným nalepením na tmel weber.pas tmel 700 LZS. 

 

Tepelná izolace podlah na terénu v 1. NP bude provedena z polystyrenu Rigips EPS Perimetr tl. 200 mm. 

V 2. NP, 3. NP, 4. NP a 5. NP bude to skladby podlah vložena  zvuková izolace typu Rockwool Florrock 

tl.80 mm. 

 

9. Zpevněné plochy 

Nejsou součástí SO 01. 

 

10. Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky zatírané tenkovrstvé Cemix o tl. 3 mm. Podklad je tvořen jádrovou  

vápeno-cementovou omítkou o tl. 10 mm. Omítky stropů v 2. NP, 3. NP, 4. NP, 5. NP a 6. NP  

kde podklad tvoří ŽB panely, je nutné opatřit adhezním nátěrem.   

 

11. Klempířské výrobky 

Klempířské prvky jsou navrženy z titanzinku (TiZn). Jedná se o oplechování atiky, okapních plechů a 

svodů a okapních plechů u oken, krycí profily. Při provádění je třeba se řídit pokyny výrobce a odborné 

manipulace a montáže, aby nedošlo k poškození plechů a byla zajištěna dlouhá životnost, správná funkce 

a stabilita. 

 

12. Zámečnické výrobky 

Prosklené zábradlí na terasách v 3. NP, 5. NP, 6. NP a 7. NP bude kotveno do nerezových prvků pomocí 

chemických kotev do monolitického železobetonového věnce z betonu C 20/25, který tvoří atiku 

a zároveň ztužující prvek v obvodovém plášti, stabilitu zajistí nerezové úhelníky v části madla. 
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Zábradlí ve schodišťovém prostoru bude osazeno do předem osazených nosných prvků z nerezu,  

na které budou připevněny výplňové příčle taktéž z nerezu. 

 

13. Truhlářské výrobky 

Okna budou ze systémových oken REHAU GENEO, zaskleny trojizolačním sklem s ultrastabilním 

okenním profilem z RAU-FIPRO s Uf = 0,85 W/m
2
K. Vstupní a dveře na terasy budou typu ERHAU 

BRILIANT – DESING s Uf = 0,9 W/m
2
K. Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné do ocelových 

zárubní typu ZHt 145 se skleněnou výplní u WC, kuchyněk, úklidových a technických místností se jedná 

o neprůhledná, ale průsvitná skla řady Ditherm – GREPI. Povrch vnitřních dveří je zvolen v odstínu 

přírodního mahagonu. Navrženo dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o hodnocení vlivu výplní otvorů na 

energetickou náročnost budov [13]. 

 

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 – 2 (2011) Tepelná ochrana budov [17] a jejich skladby jsou uvedeny ve výkresové 

dokumentaci. Okna a dveře v celém objektu jsou navržena z hliníkových profilů s izolačním trojsklem. 

Podrobné doložení viz. Tepelně technické posouzení konstrukcí. Posouzení bylo provedeno výpočetním 

programem TEPLO 2011. 

 Součinitele prostupu tepla: 

 Podlaha na terénu     U= 0,16 W/m
2
K 

 Obvodová stěna      U= 0,17 W/m
2
K 

Střecha – pochůzná s extenzivní zelení    U= 0,16 W/m
2
K 

Střecha – pultová střešní rovina     U= 0,16 W/m
2
K 

 

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

 a hydrogeologického průzkumu 

Výškové osazení objektu: ±0,000 = 285,700 m n.m. Objekt je založen na montovaných základových 

patkách. Počet patek, velikost a umístění je uvedeno v příloze F02 – výkres základů. Hloubka založení 

patek je – 2,320 m od ±0,000 na podkladní železobeton beton C20/25 tloušťky 150 mm v hloubce 

založení – 2,470 m od ±0,000. Celková výška patek je 1250 mm. Z každé základové patky musí vyčnívat 

železné pruty a to v místě budoucího osazení prefabrikovaného sloupu. Železobetonová vana pro 
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výtahovou šachtu bude zmonolitněna se základovými patkami a základovými prahy. Základové prahy 

jsou řešené jako monolitické železobetonové, budou osazeny na základových patkách dle výkresu základů 

příloha F02. 

 

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

viz kapitola B.4. 

h) Dopravní řešení 

Napojením na technickou infrastrukturu bude pomocí navržených přípojek na stávající el.vedení a stávající 

vodovodní a kanalizační řád. Přesné napojení viz. Příloha C01 – Koordinační situace.  Řešení dopravy viz 

1.d) výše popsáno. Doprava v klidu je řešená nově navrženým parkovacím stáním, které je situováno na 

jihovýchodní části řešené parcely.  

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

viz kapitola B.6. 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

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

č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu [9]. 

Realizační projektová dokumentace byla vypracována dle platných norem a seřazena 

dle Vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [-]. 
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3. TEPELNĚ – TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ BUDOVY 
 

3. 1. Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2(2011) – obvodová stěna 
  

 Název konstrukce:   Obvodová stěna 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    18,0° C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 °C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -17,0° C 

 Teplota na vnější straně Te:    -17,0° 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  Baumit jemná štuková omítka (F 0,003       0,800    12,0 

   2  Omítka vápenocementová   0,010       0,990    19,0 

   3  Porotherm 30 P+D tř. 900   0,300       0,250    8,0 

   4  weber tmel 700   0,005       0,900    20,0 

   5  Rockwool Frontrock Max E  0,160       0,036    1,0 

   6  weber tmel 700   0,005       0,900    20,0 

   7  Terranova silikátová omítka 0,003       0,900    60,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,753 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 

  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  =   0,30 W/m
2
K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m
2
K 

  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/m
2
.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,254 kg/m
2
,rok 

  (materiál: weber tmel 700). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m
2
,rok 
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 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0710 kg/m
2
,rok 

   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,8751 kg/m
2
,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

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

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

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

Obr. 3.1.1. Rozložení tlaků vodní páry v konstrukci obvodové stěny 
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3. 2. Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2(2011) – plochá střecha 
 

 Název konstrukce:   Střecha plochá 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    18,0° C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 °C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -17,0 °C 

 Teplota na vnější straně Te:    -17,0 °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  Dutinový panel   0,250       1,200    23,0 

   2  Malta cementová   0,020       1,160    19,0 

   3  Alventbit Al S 42 H   0,0042       0,210    156867,0 

   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,020       0,037    30,0 

   5  Glasbit G 200 S 40   0,008       0,210    14480,0 

   6  BASF Styrodur 3035 CS tl.100-1  0,200       0,038    80,0 

 

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

 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,753 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 

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  =   0,24 W/m
2
K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m
2
K 

  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/m
2
.rok, 

  nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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Obr. 3.2.1. Rozložení tlaků vodní páry v konstrukci ploché střechy v místě vpusti 
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3. 3. Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2(2011) – pultová střecha 
 

 Název konstrukce:   Střecha pultová 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0° C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:   20,0° C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    - 17,0° C 

 Teplota na vnější straně Te:    - 17,0° C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:     21,0° C 

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

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220   9,0 

   2  Rockwool Airrock HD  0,020       0,039   3,55 

   3  Gefitas PE  0,0001       0,350   1000000,0 

   4  Rockwool Airrock HD  0,060       0,039   3,55 

   5  Rockwool Airrock LD  0,200       0,048   2,0 

   6  Tyvek Solid  0,0002       0,350   87,0 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,762 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 

  

 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  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obr. 3.3.1. Rozložení tlaků vodní páry v konstrukci pultové střechy  
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3. 4. Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2(2011) – podlaha na terénu 
 

 Název konstrukce:   Podlaha P3 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    18,0 °C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 °C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -17,0 °C 

 Teplota na vnější straně Te:       5,0 °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  Podlahové linoleum  0,004       0,170    1000,0 

   2  OSB desky  0,0125       0,130    50,0 

   3  Anhydritová směs  0,040       1,200    20,0 

   4  Isocell Airstop  0,0003       0,350    61275,0 

   5  Beton hutný 2  0,100       1,300    20,0 

   6  Skloelast Extra  0,004       0,210    25158,0 

   7  Rigips EPS P Perimeter (2)  0,200       0,034    60,0 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,364 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 

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  =   0,45 W/m
2
K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m
2
K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví 

v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5° C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,11° C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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3. 5. Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2(2011) – základ 
 

Název úlohy:  Základová konstrukce obvodového zdiva                                

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =      20,00 °C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =    21,00 ° C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =     50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:     -17,00° C 

 Návrhová venkovní teplota Tae =     -17,00° C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,903 

  

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

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

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 

  

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 

výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  

Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla  

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

Obr. 3.5.1. Rozložení teplot v konstrukci základu obvodového pláště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

3. 6. Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2(2011) – atika 
 

 Název úlohy:  Konstrukce atiky u pochůzné střechy                                

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =      20,00° C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00° C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =     50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:        -17,00°C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,828 

  

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

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

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 II. 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 0,5 (0,1) kg/m
2
.rok. 

  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 

  

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 

výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  

  

Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software  

Obr. 3.6.1. Rozložení teplot v konstrukci atiky pochůzné střechy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 
 

 

 

 

4. VÝPOČET A VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI BUDOVY A PRŮMĚRNÉHO 

SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 

ENERGIE 2011 

 

 

Administrativní budova 

Office building 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 

 Název úlohy:  Administrativní budova                                                                                                                                 

 Rekapitulace vstupních dat: 

 Objem vytápěných zón budovy V =  8214,2 m3 

 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  2727,4 m2 

 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 

  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 

 je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie. 

 

 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 

  

 Požadavek:  

  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,42 W/m2K 

  

 Výsledky výpočtu: 

  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,23 W/m2K 

  

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

  

 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 

  

 Klasifikační třída:  B 

 Slovní popis:  úsporná 

 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 

 Energie 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

 A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 

 podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 

 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 

 Energie 2011 

 Název úlohy:  Administrativní budova                                                                                                                                 

 Zpracovatel:  Lucie Hurdálková                                                                                                                                       

 Zakázka:                                                                                                                                                         

 Datum:  4.10.2012  

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Počet zón v objektu:  1 

 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 

 Okrajové podmínky výpočtu: 

 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 

 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 

 1. měsíc  31  -2,9 C  50,0  119,0  65,0  65,0  79,0 

 2. měsíc  28  -1,2 C  83,0  194,0  112,0  112,0  148,0 

 3. měsíc  31  2,3 C  126,0  270,0  180,0  180,0  277,0 

 4. měsíc  30  7,3 C  158,0  306,0  245,0  245,0  425,0 

 5. měsíc  31  12,4 C  212,0  342,0  324,0  324,0  580,0 

 6. měsíc  30  15,5 C  223,0  310,0  317,0  317,0  572,0 

 7. měsíc  31  16,8 C  223,0  331,0  328,0  328,0  594,0 

 8. měsíc  31  16,3 C  184,0  331,0  288,0  288,0  508,0 

 9. měsíc  30  12,6 C  126,0  274,0  194,0  194,0  328,0 

 10. měsíc  31  8,0 C  86,0  241,0  137,0  137,0  216,0 

 11. měsíc  30  2,8 C  43,0  119,0  61,0  61,0  94,0 

 12. měsíc  31  -1,1 C  40,0  94,0  50,0  50,0  61,0 
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 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 

 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 

 1. měsíc  31  -2,9 C  50,0  50,0  97,0  97,0 

 2. měsíc  28  -1,2 C  83,0  83,0  162,0  162,0 

 3. měsíc  31  2,3 C  137,0  137,0  238,0  238,0 

 4. měsíc  30  7,3 C  187,0  187,0  292,0  292,0 

 5. měsíc  31  12,4 C  259,0  259,0  349,0  349,0 

 6. měsíc  30  15,5 C  266,0  266,0  324,0  324,0 

 7. měsíc  31  16,8 C  270,0  270,0  342,0  342,0 

 8. měsíc  31  16,3 C  223,0  223,0  328,0  328,0 

 9. měsíc  30  12,6 C  144,0  144,0  245,0  245,0 

 10. měsíc  31  8,0 C  94,0  94,0  202,0  202,0 

 11. měsíc  30  2,8 C  43,0  43,0  97,0  97,0 

 12. měsíc  31  -1,1 C  40,0  40,0  79,0  79,0 

 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : 

 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : 

 Základní popis zóny 

 Název zóny:  administrativní budova                                                                                                                                 

 Geometrie (objem/podlah.pl.):  8214,22 m3 / 1877,35 m2 

 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(K.m2) 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 25,0 C 

 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ano 

 Chlazení je v provozu min.:  7,0 dní v týdnu 

 Stínění oken v létě (Fc/doba):  1,00 / 60,0 %  

 Regulace otopné soustavy:  ano 

 Průměrné vnitřní zisky:  20730 W 

 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 5,3+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 

   · časový podíl produkce: 70+20 % (osoby+spotřebiče) 

   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 

   · spotřebu energie na osvětlení: 47,4 kWh/(m2.a) 

   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 

   · další tepelné zisky: 0,0 W 
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 Teplo na přípravu TV:  91542,0 MJ/rok 

 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 547,5 m3 

   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 

 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ano (z 30,0 %) 

 Přiváděný vzduch:  40,0 C (recirkulace: 20,0 %)  

 Účinnost sdílení/distrib. VZT:  85,0 % / 89,0 % 

 

 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 

 

 Název zdroje tepla:  tepelné čerpadlo (podíl 100,0 %) 

 Typ zdroje tepla:  tepelné čerpadlo 

 Parametr COP:  3,4 

 

 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 

 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 

 

 Zdroje chladu v zóně 

 

 Chlazení je zajištěno VZT:  ano (z 100,0 %) 

 Přiváděný vzduch:  20,0 C (recirkulace: 20,0 %)  

 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 

 

 Název zdroje chladu:   (podíl 100,0 %) 

 Parametr COP:  3,7 

 Účinnost výroby energie:  100,0 % 

 Souč. odběru el. energie:  0,04 kW/kW 

 

 Příkon čerpadel chlazení:  0,0 + 0,0 W 

 Příkon regulace/emise chladu:  0,0 / 0,0 W 
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 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 

 Název zdroje tepla:  elektrokotel (podíl 100,0 %) 

 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 

 Účinnost zdroje přípravy TV:  80,0 % 

 

 Příkon čerpadel distribuce TV:  0,0 W 

 Příkon regulace:  0,0 W 

 Účinnost distribuce teplé vody:  80,0 % 

 

 Solární systémy v zóně 

 Typ prvku  Plocha [m2]  Účinnost [%]  Orientace/sklon  Činitel stínění 

 

 kolektor  46,4  60,0  JV / 90,0  1,0 

 kolektor  24,3  50,0  JV / 45,0  1,0 

 

 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 

 Objem vzduchu v zóně:  6571,376 m3 

 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 

 Typ větrání zóny:   nucené (mechanický větrací systém) 

 Objem.tok přiváděného vzduchu:  17,5 m3/h 

 Objem.tok odváděného vzduchu:  17,5 m3/h 

 Násobnost výměny při dP=50Pa:  0,5 1/h 

 Souč.větrné expozice e:  0,01 

 Souč.větrné expozice f:  20,0 

 Účinnost zpětného získávání tepla:  65,0 % 

 Podíl času s nuceným větráním:  70,0 % 

 Výměna bez nuceného větrání:  0,5 1/h 

 Ve výpočtu byly použity zadané teploty přiváděného vzduchu. 

  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  347,769 W/K 
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 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : 

 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 

  

 obvodová stěna_1                734,5  0,170  1,00  0,200 

 obodová stěna_obk               825,02  0,170  1,00  0,200 

 střecha                         458,5  0,170  1,00  0,240 

 O17_oknoJ                       30,1 (1,75x2,15 x 8)  0,600  1,15  1,700 

 O18_oknoJ                       43,0 (1,0x2,15 x 20)  0,600  1,15  1,700 

 O19_oknoJ                       18,28 (0,5x2,15 x 17)  0,600  1,15  1,700 

 dveře_vstupní                   7,74 (1,8x2,15 x 2)  0,800  1,15  1,700 

 O17_oknoV                       31,24 (1,75x2,55 x 7)  0,600  1,15  1,700 

 O18_oknoV                       25,8 (1,0x2,15 x 12)  0,600  1,15  1,700 

 O19_oknoV                       24,73 (0,5x2,15 x 23)  0,600  1,15  1,700 

 dveře vstupniV                  3,87 (1,8x2,15 x 1)  0,000  1,15  1,700 

 O17_oknoZ                       11,29 (1,75x2,15 x 3)  0,600  1,15  1,700 

 dvere_terasa                    11,61 (1,8x2,15 x 3)  0,800  1,15  1,700 

 O18_oknoZ                       27,95 (1,0x2,15 x 13)  0,600  1,15  1,700 

 O19_oknoZ                       20,43 (0,5x2,15 x 19)  0,600  1,15  1,700 

 okno_J_fasada                   45,9 (1,5x2,55 x 12)  0,600  1,15  1,700 

 

 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 

 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,02 W/m2K 

 

 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  553,168 W/K 

 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  46,399 W/K 

 Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 

    1. konstrukce ve styku se zeminou 

 Název konstrukce:                                                                                                                                                         

 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 

 Plocha podlahy:  407,5 m2 

 Exponovaný obvod podlahy:  90,6 m 
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 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 

  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 

 Tloušťka obvodové stěny:  0,57 m 

 Tepelný odpor podlahy:  5,882 m2K/W 

 Přídavná okrajová izolace:  není 

  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,119 W/m2K 

 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  48,325 W/K 

  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 33,277 do 146,605 W/K 

 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  56,501 / 14,868 W/K 

  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  48,325 W/K 

 ............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb:  8,150 W/K 

  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 33,277 do 146,605 W/K 

  

 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 

 O17_oknoJ                       30,1  0,5  0,7  1,0  1,0  JV 

 O18_oknoJ                       43,0  0,5  0,7  1,0  1,0  JV 

 O19_oknoJ                       18,28  0,5  0,7  1,0  1,0  JV 

 dveře_vstupní                   7,74  0,7  0,7  1,0  1,0  JV 

 O17_oknoV                       31,24  0,5  0,7  1,0  1,0  Východ 

 O18_oknoV                       25,8  0,5  0,7  1,0  1,0  Východ 

 O19_oknoV                       24,73  0,5  0,7  1,0  1,0  Východ 

 dveře vstupniV                  3,87  0,5  0,7  1,0  1,0  Východ 

 O17_oknoZ                       11,29  0,5  0,7  1,0  1,0  SZ 

 dvere_terasa                    11,61  0,5  0,7  1,0  1,0  SZ 

 O18_oknoZ                       27,95  0,5  0,7  1,0  1,0  SZ 

 O19_oknoZ                       20,43  0,5  0,7  1,0  1,0  SZ 

 okno_J_fasada                   45,9  0,5  0,7  1,0  1,0  JV 
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 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 

 Zisk (vytápění):  7401,4  12442,6  19035,0  24430,2  30837,0  29639,0 

 Zátěž (chlazení):  7401,4  12442,6  19035,0  24430,2  30837,0  29639,0 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 

 Zisk (vytápění):  30865,3  28078,0  19896,4  15230,2  7136,3  5932,5 

 Zátěž (chlazení):  30865,3  28078,0  19896,4  15230,2  7136,3  5932,5 

 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 

 Číslo zóny:  1 

 Podíl z celkové délky periody:  30,0 % 

 Délka otopné přestávky:  10,0 h 

 Typ otopné přestávky:  s udržováním zvolené teploty 

 Teplota během přestávky:  15,0 C 

 Typ zátopu:  optimalizovaný 

 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,0 % 

 Vnitřní tepelná kapacita:  78,8 MJ/K 

 Měrný tok Hic:  24255,2 W/K 

 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  19,5 C 

 Číslo zóny:  1 

 Podíl z celkové délky periody:  28,6 % 

 Délka otopné přestávky:  24,0 h 

 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 

 Typ zátopu:  optimalizovaný 

 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,0 % 

 Vnitřní tepelná kapacita:  78,8 MJ/K 

 Měrný tok Hic:  24255,2 W/K 

 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  19,0 C 

 

 

 

 

 



54 
 

 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 

 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 

 Název zóny:  administrativní budova                                                                                                                                 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 25,0 C 

 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ano 

 Regulace otopné soustavy:  ano 

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  347,769 W/K 

 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 

 měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  607,717 W/K 

 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  48,325 W/K 

 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 

 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 

 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 

 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 

 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 

 Výsledný měrný tok H:  974,957 W/K 

 

 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 

 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 

 1  57,789  66,853  7,401  74,254  0,588  100,0  14,137 

 2  48,006  55,070  12,443  67,513  0,556  76,1  10,451 

 3  44,619  56,396  19,035  75,431  0,592  0,0  --- 

 4  30,755  50,571  24,430  75,001  0,410  0,0  --- 

 5  18,236  48,989  30,837  79,826  0,228  0,0  --- 

 6  10,558  46,355  29,639  75,994  0,139  0,0  --- 

 7  7,663  47,900  30,865  78,765  0,097  0,0  --- 

 8  7,975  48,989  28,078  77,067  0,103  0,0  --- 

 9  18,024  50,993  19,896  70,889  0,254  0,0  --- 

 10  30,256  56,178  15,230  71,408  0,424  0,0  --- 

 11  42,379  58,793  7,136  65,929  0,519  16,6  8,185 

 12  54,355  66,417  5,932  72,349  0,573  100,0  12,901 
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 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 

  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 

  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 

  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  45,674 GJ 

 Potřeba chladu na chlazení po měsících: 

 

 Měsíc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 

 1  71,731  66,853  7,401  74,254  0,889  100,0  10,470 

 2  60,477  55,070  12,443  67,513  0,918  100,0  12,008 

 3  58,415  56,396  19,035  75,431  0,956  100,0  19,566 

 4  43,905  50,571  24,430  75,001  0,990  100,0  31,532 

 5  31,222  48,989  30,837  79,826  0,999  100,0  48,626 

 6  23,346  46,355  29,639  75,994  1,000  100,0  52,651 

 7  20,863  47,900  30,865  78,765  1,000  100,0  57,903 

 8  19,791  48,989  28,078  77,067  1,000  100,0  57,277 

 9  31,206  50,993  19,896  70,889  0,998  100,0  39,743 

 10  43,935  56,178  15,230  71,408  0,987  100,0  28,065 

 11  55,851  58,793  7,136  65,929  0,934  100,0  13,791 

 12  68,539  66,417  5,932  72,349  0,895  100,0  11,010 

  

 Vysvětlivky:  Q,C,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 

  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,C je stupeň využitelnosti tepelných ztrát, fC je část 

  měsíce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je potřeba chladu na chlazení zóny. 

  

 Potřeba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  382,644 GJ 

 Produkce energie sol. systémy a kogenerací po měsících: 

 Měsíc  Q,SC,W[GJ]  Q,SC,ht[GJ]  Q,PV,el[GJ]  Q,CHP,el[GJ]  Q,r [GJ] 

 1  0,409  ---  ---  ---  --- 

 2  0,699  ---  ---  ---  --- 

 3  1,579  ---  ---  ---  --- 

 4  1,991  ---  ---  ---  --- 

 5  6,583  ---  ---  ---  --- 

 6  9,536  ---  ---  ---  --- 
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 7  9,536  ---  ---  ---  --- 

 8  9,536  ---  ---  ---  --- 

 9  6,539  ---  ---  ---  --- 

 10  3,477  ---  ---  ---  --- 

 11  0,406  ---  ---  ---  --- 

 12  0,328  ---  ---  ---  --- 

  

 Vysvětlivky:  Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro přípravu TV, Q,SC,ht je produkce energie 

  solárními kolektory použitá pro vytápění, Q,PV,el je produkce elektřiny fotovoltaickými články, 

  Q,CHP,el je produkce elektřiny kogeneračními jednotkami a Q,r je zpětně získané teplo např. z odpadů. 

 Energie dodaná do zóny po měsících: 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 

 1  5,047  3,480  ---  11,408  56,476  0,056  76,467 

 2  3,706  3,991  ---  11,046  44,370  0,041  63,153 

 3  ---  6,503  ---  9,945  43,405  0,006  59,859 

 4  ---  10,480  ---  9,431  36,998  0,006  56,914 

 5  ---  16,161  ---  3,690  34,146  0,006  54,004 

 6  ---  17,499  ---  ---  31,727  0,006  49,232 

 7  ---  19,244  ---  ---  32,785  0,006  52,035 

 8  ---  19,036  ---  ---  34,146  0,006  53,189 

 9  ---  13,209  ---  3,745  37,525  0,006  54,485 

 10  ---  9,328  ---  7,574  43,133  0,006  60,040 

 11  2,860  4,584  ---  11,413  47,275  0,032  66,164 

 12  4,578  3,659  ---  11,509  55,931  0,051  75,729 

  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 

  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 

  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 

  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  721,271 GJ 

 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  627,2 W/K 

 Plocha obalových konstrukcí zóny:  2727,4 m2 
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 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 

 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,42 W/m2K 

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky zóny U,em:  0,23 W/m2K 

  

 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : 

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,33 m2/m3 

 Rozložení měrných tepelných toků 

  

 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 

  

 1  Celkový měrný tok H:  974,957  100,0 % 

  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  347,769  35,7 % 

  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  48,325  5,0 % 

  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 

  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  54,549  5,6 % 

  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  553,168  56,7 % 

  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 

  

  Obvodová stěna:  265,118  27,2 % 

  Střecha:  77,945  8,0 % 

  Podlaha:  48,325  5,0 % 

  Otvorová výplň:  210,105  21,6 % 

  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 

  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  -28,854  -3,0 % 

 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 

  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  930,500 W/K 

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   8214,2 m3 

 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,11 W/m3K 

 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  8,3 kWh/m3,a 

 

 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 

  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
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 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  627,2 W/K 

 Plocha obalových konstrukcí budovy:  2727,4 m2 

  

 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 

 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,42 W/m2K 

  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,23 W/m2K 

  

 Celková a měrná potřeba tepla na vytápění 

  

 Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:  45,674 GJ  12,687 MWh 

  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  8214,2 m3 

 Celková podlahová plocha budovy:  1877,4 m2 

  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  1,5 kWh/(m3.a) 

  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  7 kWh/(m2.a) 

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   2426. 

 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 

 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  3 kWh/(m2.a) 

 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 

 Celková energie dodaná do budovy 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 

 1  5,047  3,480  ---  11,408  56,476  0,056  76,467 

 2  3,706  3,991  ---  11,046  44,370  0,041  63,153 

 3  ---  6,503  ---  9,945  43,405  0,006  59,859 

 4  ---  10,480  ---  9,431  36,998  0,006  56,914 

 5  ---  16,161  ---  3,690  34,146  0,006  54,004 

 6  ---  17,499  ---  ---  31,727  0,006  49,232 

 7  ---  19,244  ---  ---  32,785  0,006  52,035 

 8  ---  19,036  ---  ---  34,146  0,006  53,189 

 9  ---  13,209  ---  3,745  37,525  0,006  54,485 
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 10  ---  9,328  ---  7,574  43,133  0,006  60,040 

 11  2,860  4,584  ---  11,413  47,275  0,032  66,164 

 12  4,578  3,659  ---  11,509  55,931  0,051  75,729 

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 

  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 

  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 

  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 

 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  16,191 GJ  4,497 MWh  2 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 

 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  16,191 GJ  4,497 MWh  2 kWh/m2 

  

 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  127,174 GJ  35,326 MWh  19 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 

 Energetická náročnost chlazení za rok EP,C:  127,174 GJ  35,326 MWh  19 kWh/m2 

  

 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 

 Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:  0,228 GJ  0,063 MWh  0 kWh/m2 

 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:  0,228 GJ  0,063 MWh  0 kWh/m2 

  

 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  79,761 GJ  22,156 MWh  12 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 

 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  79,761 GJ  22,156 MWh  12 kWh/m2 

  

 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  497,917 GJ  138,310 MWh  74 kWh/m2 

 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  497,917 GJ  138,310 MWh  74 kWh/m2 

  

 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:  -124,988 GJ  -34,719 MWh  -18 kWh/m2 

 z toho se v budově využije:  -50,619 GJ  -14,061 MWh  -7 kWh/m2 

 (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) 

  

 Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 

 Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 

 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 

  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  721,271 GJ  200,353 MWh  107 kWh/m2 
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 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 

  

 Celková roční dodaná energie:  200353 kWh 

  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  8214,2 m3 

 Celková podlahová plocha budovy:  1877,4 m2 

  

 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  24,4 kWh/(m3.a) 

  

 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  107 kWh/(m2,a) 

  

 Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. 

 STOP, Energie 2011 
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Obr. 5. Průkaz energetické náročnosti budovy 
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Obr. 6. Energetický štítek budovy 
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