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ANOTACE 

ZDRAŽILOVÁ, Naďa. Revitalizace bytového domu, diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – TUO, Fakulta stavební, 2012, 91 s. 

 

Předmětem diplomové práce je návrh stavebně - energetické přestavby bytového domu 

v rozsahu projektové dokumentace pro provádění staveb. Současně je vznesen požadavek na 

vybudování kancelářských prostor v 1.NP tohoto objektu.  

Práce se zabývá zejména posouzením tepelně - technických vlastností ochlazovaných 

konstrukcí a vybraných stavebních detailů, a to jak v původním stavu, tak po realizaci 

navržených opatření. Cílem je prokazatelné splnění veškerých porovnávacích požadavků a 

snížení celkové energetické náročnosti budovy.  

Součástí projektu je rovněž posouzení vlivu přestavby na úroveň denního osvětlení 

v obytných místnostech bytových jednotek a v nově navržených kancelářích. V těch pak bude 

pro zajištění požadované kvality vnitřního prostředí navrženo nucené větrání s rekuperací 

tepla.  

 

ANNOTATION 

ZDRAŽILOVÁ, Naďa. Revitalization of a Residential Building, The Diploma thesis. 

Ostrava: VŠB – TUO, Faculty of Civil Engineering, 2012, 91 p. 

 

 The subject of Diploma thesis is design of the building – energy conversion of a 

residential building in a scope of project documentation for building realization. At the same 

time there is a requirement for the construction of office space in the first floor of this object.  

 Work deals mainly with the assessment of thermal - technical characteristics of cooled 

structures and selected structural details, both in the original condition and after 

implementation of the proposed measures. The aim is demonstrable complience with all 

requirements  and comparative reduction in overall energy performance of the building.  

 This project will also assess the impact of modifications  to the level of daylight in the 

living rooms of housing units and in the proposed new offices. In those will be designed 

mechanical ventilation with heat recovery to ensure  the required quality of the internal 

environment.  
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1. ÚVOD 

 

 Tato diplomová práce se zabývá stavebně – energetickou přestavbou bytového domu, 

který se nachází na ulici Bohumínská, v městské části Ostrava – Muglinov. Jedná se o objekt, 

který byl vystavěn před rokem 1960. Vzhledem ke konstrukčnímu systému a stavebním 

materiálům užitým k realizaci této budovy je tedy zřejmé, že nevyhovuje současným 

požadavkům na výstavbu, jak po straně technické, tak s ohledem na zvyšující se požadavky 

na standard a estetiku bydlení. V rámci rekonstrukce je tedy řešeno nejen zlepšení tepelně 

technických vlastností ochlazovaných konstrukcí a tudíž snížení energetických nároků 

budovy, ale rovněž modernizace interiéru bytových prostor. Na základě požadavků investora 

je pak 1.NP tohoto objektu přebudováno na kancelářské prostory, jež budou sloužit jako sídlo 

jeho firmy. Počet bytových jednotek tak bude snížen z původních dvanácti na osm.  

  

S ohledem na stále rostoucí ceny energií a zvyšující se požadavky na jejich úsporu 

jsou tedy v rámci revitalizace navržena tato opatření: 

 

- zateplení obvodového pláště budovy; 

- zateplení podlahové konstrukce nad nevytápěným suterénem; 

- zateplení stropní konstrukce nejvyššího nadzemního podlaží pod nevytápěnou půdou; 

- výměna otvorových výplní v obvodovém plášti budovy a jejich pečlivé napojení na 

navazující konstrukce.  

 

Veškeré investice je třeba navrhovat s ohledem na jejich ekonomickou výhodnost, 

s přijatelnou dobou předpokládané návratnosti. 

 

Vzhledem ke zvětšení tloušťky ostění okenních konstrukcí a snížení světelné 

propustnosti díky výměně oken bude posouzeno, jaký vliv mají tato opatření na světelné 

poměry uvnitř bytových prostor. Rovněž je nutno stanovit, zda bude požadované úrovně 

denního osvětlení dosaženo v nově navržených kancelářských prostorech a případně určit 

opatření pro jejich dodržení. Současně je třeba v kancelářích zajistit potřebnou výměnu 

čerstvého vzduch, neboť se zde může pohybovat zvýšený počet osob. Za tímto účelem bude 

navrženo nucené větrání prostor s užitím rekuperačního výměníku tepla, který umožní zpětné 

využití odpadního tepla.  
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

2.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:  Bytový dům s kancelářskými prostory 

Druh stavby:   rekonstrukce  

Místo stavby: Ostrava, Muglinov 

Parcelní číslo:  114/11 

Okres: Ostrava-město 

Katastrální území:  Muglinov, 714941 

Katastrální úřad:  Ostrava 

Kraj:  Moravskoslezský 

Investor:  První Signální, a.s. 

 Bohumínská 368/172, Ostrava, Muglinov, 712 00 

 IČ: 25866907 

Zodpovědný projektant:  Bc. Naďa Zdražilová, Mírová 299, Háj ve Slezsku, 747 92 

Zadavatel:  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební,  

Katedra prostředí staveb a TZB, Ludvíka Podéště 1875/17, 

Ostrava – Poruba, 708 33 

Dodavatel stavby:  bude určen na základě výběrového řízení 

Stupeň dokumentace:  dokumentace pro provádění stavby 

 

 

2.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích  

 

 Rekonstruovaný objekt, nacházející se na stavebním pozemku č. 114/11, je součástí 

uliční zástavby ulice Bohumínská. Je rozdělen do dvou částí – objekt A č.p. 368 a objekt B 

č.p. 545, se samostatnými vstupy. Od okolních objektů je oddělen ulicemi Petra Karla na 

severní straně, z jihu pak ulicí Otova. Okolní zástavba je tvořena převážně budovami 

bytového charakteru (bytovými a rodinnými domy).  
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Objekt je výlučným vlastnictvím investora (První Signální, a.s.), nevztahují se k němu 

žádné právní nároky třetí osoby a není vázán věcnými břemeny.  

 

2.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

 

2.3.1 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

− kopie katastrální mapy 1:2000 

− prohlídka a průzkum stavby 

− příslušné technické normy a předpisy 

− výkresová dokumentace stávajícího stavu objektu 

 

2.3.2 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Dopravní a technická obslužnost zachována dle výchozího stavu. Nově vybudován 

vjezd do dvorní části pozemku, kde budou zřízena parkovací místa pro firmu sídlící v objektu 

a obyvatele bytů. Vjezd bude přístupný z ulice Petra Karla.  

 

2.3.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

Veškerá stávající napojení zůstávají zachována, ve dvorní části bude zřízena nová 

kanalizační přípojka pro odvod dešťových vod ze žlabů a nově vybudovaných zpevněných 

ploch. Napojena bude do jednotné kanalizační sítě v ulici Petra Karla. 

 

2.3.3 Členění stavby 

SO.1 A  Bytový dům č.p.: 368 

SO.1 B  Bytový dům č.p.: 545 

 

2.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Veškeré požadavky a připomínky dotčených orgánů byly dodrženy a zapracovány do 

projektové dokumentace. Ta je vypracována ve stupni pro provádění stavby dle Vyhlášky     

č. 499/2006 Sb.  
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2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 

Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu se stavebním Zákonem                    

č. 183/2006 Sb. v platném znění, Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby a vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.   

 

2.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popř. územně plánovací informace dle § 104, odst. 1 stavebního zákona. 

 

Navržená revitalizace bytového domu respektuje místní územní plán a je v souladu 

s regulativy daného území. 

 

2.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

 

Jako první bude provedeno odkopání zeminy v okolí pozemku a realizovány nové 

kanalizační rozvody svodné a kanalizační přípojka ve dvorní části staveniště. Tyto budou dále 

zasypány a povrch zpevněn tak, aby mohl být použit ke skladování stavebního materiálu. Na 

vlastním pozemku nejsou sítě, které by bylo nutno kvůli stavbě překládat. 

 

2.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

 

Projekt je řešen pouze jako diplomová práce a nebude realizován.  

 

2.9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, na ochranu 

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

a o počtu bytů 

 

Zastavěná plocha:   396,71 m2  

Podlahová plocha celkem:  1336 m2 

Počet bytů:   12, po rekonstrukci 9 

 

Stanovení hodnoty stavby není předmětem řešení diplomové práce. 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

3.1.1 Identifikační údaje, zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby vyhodnocení 

současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou, 

je v památkové rezervaci nebo zóně  

Název stavby:  Bytový dům s kancelářskými prostory 

Druh stavby:   rekonstrukce  

Místo stavby: Ostrava, Muglinov 

Parcelní číslo:  114/11 

Okres: Ostrava-město 

Katastrální území:  Muglinov, 714941 

Katastrální úřad:  Ostrava 

Kraj:  Moravskoslezský 

Investor:  První Signální, a.s. 

 Bohumínská 368/172, Ostrava, Muglinov, 712 00 

 IČ: 25866907 

Zodpovědný projektant:  Bc. Naďa Zdražilová, Mírová 299, Háj ve Slezsku, 747 92 

Zadavatel:  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební,  

Katedra prostředí staveb a TZB, Ludvíka Podéště 1875/17, 

Ostrava – Poruba, 708 33 

Dodavatel stavby:  bude určen na základě výběrového řízení 

Stupeň dokumentace:  dokumentace pro provádění stavby 

 

Objekt je realizován jako třípodlažní, celoplošně podsklepený, zastřešený valbovou 

střechou. Konstrukční systém je stěnový, podélný, dvoutraktový, kde zdivo (nosné i dělící 

příčky) je provedeno z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou. Střešní krytina je 

po výměně viz. projektová dokumentace.  

Venkovní omítky jsou v nevyhovujícím stavu, obvodové zdivo jako takové 

neodpovídá požadavkům současných právních předpisů zejména v oblasti tepelné techniky. 

Zdivo suterénu je zavlhlé, poukazuje na absenci či nefunkčnost hydroizolace spodní stavby.  
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Okna jsou zdvojená, dřevěná, místy vykazující známky hniloby. Vnitřní dveře jsou 

řešeny jako jednokřídlé otočné, osazené do typizované ocelové zárubně.  

 

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

 Rekonstruovaný objekt je součástí uliční zástavby ulice Bohumínská. Při rekonstrukci 

je dbáno na užití materiálů, které umožní zachování původního rázu objektu.  

 Ve dvorní části budou vybudována parkovací místa, sloužící zaměstnancům sídlící 

firmy a obyvatelům bytového domu. Zbytek pozemku bude uzpůsoben pro rekreaci a 

odpočinek nájemníků.  

  Dopravní dostupnost je zajištěna pro osobní automobily po ulici Bohumínská a dále 

zastávkami MHD, které se nacházejí v docházkové vzdálenosti cca 2 minuty.  

 

3.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch  

Bytový dům č.p. 368 a 545 – stávající stav: 

 

Objekt je proveden jako třípodlažní, celoplošně podsklepený, zastřešený valbovou 

střechou. Konstrukční systém je stěnový, podélný, dvoutraktový. 

 

Svislé nosné konstrukce – realizovány jako zděné z cihel plných pálených na maltu 

vápenocementovou. Tloušťka obvodového a vnitřního nosného zdiva je 500 mm. Tloušťka 

schodišťových stěn 300 mm.  

Svislé nenosné konstrukce – dělící příčky rovněž z cihel plných pálených, tl. 100 mm 

až 175 mm.  

Stropní konstrukce – ŽB monolitické, nad suterénem jako stropní deska tl. 250 mm, 

nad ostatními nadzemními podlažími pak jako trámové o rozměrech ŽB trámů 210 x 180 mm 

s nadbetonovanou deskou tl. 50 mm.  

Schodiště – dvouramenné ŽB, opatřené keramickou dlažbou. Průchozí šířka schodiště 

1100 mm.  

 Stávající výplně otvorů - okna zdvojená, dřevěná. Vstupní dveře – hliníkový profil 

s plošným zasklením. Vnitřní dveře řešeny jako jednokřídlé otočné, osazené do typizované 

ocelové zárubně.  
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Nášlapné vrstvy podlahových konstrukcí – dle účelu místností provedeny jako: 

betonové, z keramické dlažby, PVC a dřevěných vlysů, v obytných místnostech opatřeny 

kobercem.  

Povrchy stěn – běžné s omítkou vápenocementovou, v koupelnách a sociálních 

zařízeních obloženo keramickými obklady. Fasádní omítka vápenocementová škrábaná, 

částečný cihelný obklad.  

  

Návrh úprav vnitřních prostor: 

 

Vzhledem k požadavku na vybudování kancelářských prostor v 1.NP objektu budou 

důsledkem nutných dispozičních úprav odstraněny stávající dělící příčky a zařizovací 

předměty. Rovněž budou odstraněny veškeré nenosné vrstvy podlahy tohoto podlaží a bude 

vytvořeno nové souvrství, do kterého bude vložena tepelná izolace EPS 100Z, tl.70 mm. V ní 

budou vedeny podlahové rozvody vzduchotechniky. Nové dělící příčky, navržené dle 

požadavků investora na dispoziční řešení kancelářských prostor, budou vyzděny z materiálu 

YTONG P2-500 tl. 125 mm na tmel YTONG, s ohledem na zachování požadavků na 

vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532. K zajištění otvorů v těchto příčkách bude 

použito systémových nenosných překladů. 

 Dveřní otvory budou provedeny jako bezprahové s použitím dilatačních 

přechodových lišt, neboť z důvodu návrhu nuceného větrání musí být umožněna distribuce 

vzduchu mezi jednotlivými prostory.  

Stěny sociálních místností budou opatřeny keramickými obklady do výše 2 m. Rovněž 

za kuchyňskou linkou bude proveden keramický obklad v pruhu. 

 

V rekonstruovaných bytových jednotkách 2.NP a 3.NP budou odstraněny některé 

dveřní otvory, viz. PD a tyto zazděny materiálem YTONG P2-500 příslušné tloušťky. 

Obklady v koupelnách a WC budou odstraněny a nahrazeny novými dle výběru investora. 

Dále budou demontovány nášlapné vrstvy podlah a položeny nové, dřevěné či laminátové.  

 

Nové sádrokartonové podhledy budou provedeny ze systému KNAUF, typ D112. 

 

V závěru realizace budou veškeré bytové i kancelářské prostory vymalovány 

interiérovou barvou v barevném odstínu dle výběru investora. 
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V prostoru suterénu bude odstraněno veškeré nenosné zavlhlé zdivo, omítka nosného 

zdiva bude oklepána a spáry vyškrábány do hloubky 20 mm. Dále bude nutno odstranit 

betonovou podlahu a odkopat zeminu do hloubky 100 mm. Zde bude vytvořeno nové 

souvrství podlahy viz. PD, do kterého bude vložen hydroizolační asfaltový pás Glastek 40 

Special Mineral – tl. 4 mm. Stávající nosné zdivo bude postupně podřezáno a hydroizolace 

zde bude vložena. Následně bude napojena na svislou hydroizolaci spodní stavby. Poté budou 

příčky nově vyzděny z materiálu POROTHERM 11,5 P+D. Veškeré zdivo nutno nově 

omítnout. 

 Veškeré bourací práce budou probíhat dle zásad pro provádění bouracích prací tak, 

aby nedošlo k nadměrnému poškození zachovávaných částí objektu. Podřezání zdiva bude 

předcházet konzultace se statikem a realizace bude probíhat za jeho dohledu.  

 

Stávající komínová tělesa budou nově vyvložkována nerezem pro možnost instalace 

nových plynových kondenzačních kotlů. Po montáži bude provedena revize komínů. 

 

Zateplení objektu:  

 

V rámci stavebně energetické rekonstrukce je nutno zajistit minimalizaci tepelných 

ztrát ochlazovanými konstrukcemi. Z tohoto důvodu je navrženo zateplení obvodového pláště 

pomocí šedého polystyrenu STYROTHERM PLUS 70 v tloušťce 150 mm. Tento materiál byl 

upřednostněn před běžným bílým EPS  na základě jeho srovnatelných tepelně-izolačních 

vlastností při menší tloušťce izolantu, za cenu minimálního cenového navýšení, viz. 

následující tabulka.  

 

Konstrukce 

Součinitel prostupu tepla 
Cena materiálu 

[m2] 
Požadované/Doporučené 

hodnoty 

UN,20  [W/m2·K] 

Vypočtené hodnoty 

U  [W/m2·K] 

Zdivo původní 
CP, tl. 500 mm 

0,30 / 0,20 1,27 - 

Zdivo původní + EPS F 
bílý, tl. 180 mm 

0,30 / 0,20 0,204 190Kč 

Zdivo původní + 
Styrotherm Plus 70,    tl. 

150 mm 
0,30 / 0,20 0,196 198 Kč 

 

Tab. 1 – Volba izolantu pro zateplení obvodového zdiva 
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Zateplení bude prováděno dle technologických zásad dodavatele systému, firmou 

certifikovanou pro tento druh stavebních prací. Povrchová úprava fasády je navržena 

z materiálu Baumit OPENTOP se škrábanou strukturou, ve schodišťové části pak bude 

aplikován flexibilní cihlový obklad ELASTOLITH, typ – H (antracit). Bližší specifikace viz. 

výkres č. 11.  

 

Zateplení stropní konstrukce pod nevytápěnou půdou bude provedeno pomocí 

komprimovaného TI pásu Rockwool ROLLROCK, tl. 180 mm. Ten bude uložen na stávající 

stropní konstrukci do dřevěného roštu o rozteči odpovídající šířce izolace, tedy 600 mm. 

Následně bude proveden záklop z prken, čímž bude vytvořen pochůzí povrch.  

 

Tepelná izolace podlahy nad suterénem, pomocí podlahového polystyrenu EPS 100Z, 

bude provedena výše uvedeným postupem. 

 

Navržená izolace spodní stavby a soklové části objektu, materiálem XPS BACHL      

tl. 100 mm, bude provedena po odkopání zeminy v rozsahu určeném zpracovanou 

projektovou dokumentací. Odkopávání a vlastní aplikace izolantu bude probíhat postupně, po 

úsecích tak, aby nebyla narušena stabilita objektu. Postup těchto prací bude podrobně 

specifikován statikem a veškeré práce budou probíhat za jeho dohledu.  

 

Dále budou demontovány veškeré otvorové výplně v obvodovém plášti, tedy okna a 

vstupní dveře, ty budou následně nahrazeny novými, které jsou zvoleny s ohledem na 

maximální efektivitu investice vzhledem k úspoře tepla a finančním nákladům. Na základě 

nabídek byla zvolena okna výrobce INTERNORM, typ KF 300 (Dimension+), jejichž 

specifikace a kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 9. Montáž oken bude provedena 

autorizovaným zástupcem výrobce tak, aby byla zajištěna dokonalá vzduchotěsnost mezi 

okenním rámem a obvodovým zdivem. Detail napojení uveden rovněž v příloze. Součástí 

dodávky je montáž vnějších hliníkových parapetů, v provedení elox černá. Vnitřní parapety 

budou vybrány po konzultaci s investorem. 

 

Stávající dešťové svody budou demontovány a po realizaci zateplení budou provedeny 

nové, ze systému PREFA v barevném odstínu Antracit.  
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3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní a technická obslužnost zůstane zachována dle výchozího stavu. Nově bude 

vybudován vjezd do dvorní části pozemku, kde budou zřízena parkovací místa pro firmu 

sídlící v objektu a obyvatele bytů. Vjezd bude přístupný z ulice Petra Karla.  

 

Veškerá stávající napojení technické infrastruktury zůstávají zachována, ve dvorní 

části bude zřízena nová kanalizační přípojka pro odvod dešťových vod ze žlabů a nově 

vybudovaných zpevněných ploch. Napojena bude do jednotné kanalizační sítě v ulici Petra 

Karla. 

 

3.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Stavba se nenachází na poddolovaném území – není projektem řešeno. 

 

3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Revitalizace objektu bude provedena způsobem, který nebude mít za následek 

ohrožení životního prostředí či obyvatel okolních budov a budoucích uživatelů. Prováděním 

stavebních prací nejsou ohroženy stanovené limity životního prostředí, jako je znečištění 

ovzduší a vod, hlučnost či prašnost.  

 

Veškeré práce spojené s rekonstrukcí budou zajištěny odbornou stavební firmou, která 

bude vybrána na základě konkurzu. Stavební suť bude dopravena na řízenou skládku. 

S odpadními materiály bude nakládáno dle požadavků Zákona 185/2001 Sb. Nakládání 

s odpady vzniklými provozem budovy bude smluvně zajištěno specializovanou firmou. 

 

3.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Rekonstrukce tohoto objektu nespadá do požadavků Vyhlášky č. 398/2006 Sb. o 

obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb. Investorem není 

bezbariérové řešení požadováno.  
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3.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Zpracování projektové dokumentace předcházela prohlídka stávajícího objektu a 

navazujících ploch. Následně bylo provedeno zaměření stávajícího stavu. 

 

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

systém 

 Srovnávací rovina ± 0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP objektu je vztažena k výškové 

úrovni 208,25 m.n.m B.p.v. 

 

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

soubory 

SO.1 A  Bytový dům č.p.: 368 

SO.1 B  Bytový dům č.p.: 545 

 

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

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

V průběhu rekonstrukce může dojít ke znečištění přilehlých komunikací, ty musí být 

vždy neprodleně uvedeny do původního stavu. 

Prováděním stavebních prací může dojít k navýšení hlučnosti, tyto tedy nebudou 

probíhat po 22:00 hodině a ve dnech pracovního klidu.  

Vlivem rekonstrukce nedojde k zastínění okolní zástavby. Vzhledem k plánovanému 

způsobu užívání stavby je nepravděpodobné, že by mohlo docházet k překročení požadované 

hladiny akustického tlaku u okolní zástavby.  

 

3.1.12 Způsob ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při výkonu stavebních prací musí být dodržen Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prostor staveniště bude označen a vybaven 

v souladu s plánem BOZP. Důraz bude kladen na způsobilost pracovníků k příslušným 

pracovním úkonům a na technický stav užívaného vybavení.  
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3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 

Posouzení mechanické odolnosti a stability bude provedeno statikem. Musí být 

prokázáno, že rekonstrukce bude navržena tak, aby její průběh a následné užívání nemělo za 

následek: 

 

• zřícení stavby nebo její části; 

• větší stupeň nepřípustného přetvoření; 

• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce; 

• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

3.3 Požární bezpečnost 

 

Posouzení požární bezpečnosti není předmětem diplomové práce, musí být provedeno 

požárně bezpečnostním technikem. Úkolem je:  

• zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu; 

• omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě; 

• omezení šíření požáru na sousední stavbu; 

• umožnění evakuace osob a zvířat; 

• umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 

 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

V objektu budou i po provedení rekonstrukce dodrženy obecné požadavky Vyhlášky  

č. 137/1998 Sb. na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, světlé výšky místností, 

denní osvětlení obytných i kancelářských prostor (doloženo výpočtem, příloha č. 7), 

proslunění, větrání, vytápění a ochranu proti hluku.  

Navržená rekonstrukce nebude mít svým charakterem a následným provozem, za 

dodržení podmínek stanovených platnou projektovou dokumentací a obecně platnými 

předpisy, negativní vliv na kvalitu ŽP. Nedojde k produkci nadměrných exhalací, hluku, 
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vibrací, prachu ani zápachu a dojde ke snížení současných nevyhovujících nároku na spotřebu 

tepla.  

Rekonstrukcí nejsou dotčeny chráněné kulturní památky. Jsou dodrženy podmínky pro 

práci v ochranných pásmech a nevzniká potřeba na zřízení nových ochranných pásem.  

Zneškodnění odpadů produkovaných po dobu výstavby zajistí dodavatel stavebních 

prací. Tyto odpady budou předány k likvidaci osobě k tomu oprávněné ve smyslu Zákona     

č. 185/2001 Sb. o odpadech. Součástí povinností dodavatele je též zajistit, že v průběhu 

stavebních prací nebude okolí obtěžováno nadměrnými vibracemi, prašností a znečišťováním 

přilehlých komunikací.  

 

Stavební a demoliční odpady:  

• 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

• 17 01 01 Beton  

• 17 04 05 Železo ocel 

• 17 02 01 Dřevo  

• 17 02 02 Sklo  

• 17 02 03 Plasty  

    

 

3.5 Bezpečnost při užívání 

 

Objekt je řešen tak, aby byly dodrženy požadavky na ochranu obyvatel před 

uklouznutím, pádem, nárazem, popáleninami, zásahy elektrickým proudem, výbuchy uvnitř 

nebo v bezprostřední blízkosti stavby nebo úrazy způsobenými pohybujícími se vozidly.  

Revize zařízení instalovaných v budově budou probíhat dle technických podmínek 

dodavatelů a výrobců.  

 

3.6 Ochrana proti hluku 

 

Obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0532 na ochranu proti hluku 

pronikajícímu do budovy zvenčí. Nově navržené dělící konstrukce kancelářských prostor byly 

navrženy v souladu s požadavky této normy. 
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3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 

3.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Budova po rekonstrukci splňuje veškeré porovnávací ukazatele a požadavky na 

energetickou náročnost budovy. Viz kapitola č. 9 – STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA. 

 

3.7.2 Stanovení celkové energetické náročnosti budovy 

Měrná spotřeba energie budovy v původním stavu je 186 kWh/m2·rok ve stavu po 

zateplení konstrukcí pak 86 kWh/m2·rok. Veškeré podrobnosti výpočtu jsou doloženy 

v příloze č. 5. 

 

 

3.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

3.8.1 Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

Rekonstrukce tohoto objektu nespadá do požadavků Vyhlášky č. 398/2006 Sb. o 

obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb. Investorem není 

bezbariérové řešení požadováno.  

 

 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Agresivní spodní vody:  nevyskytují se 

Seismicita:    pozemek se nachází v oblasti bez prokázané seismické aktivity 

Poddolování:   území nebylo dotčeno poddolováním 

Úder blesku:  ochrana zajištěna pomocí jímací soustavy navržené odpovědným 

projektantem oboru elektrotechnika staveb. 
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3.10 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavební práce budou prováděny v prostoru stavební parcely, objekt bude z části 

provizorně oplocen. Staveništní prostor bude označen a vybaven v souladu s plánem BOZP. 

Práce nebudou probíhat po 22:00 hodině a ve dnech pracovního klidu. Bude omezeno 

obtěžování okolí hlukem, vibracemi a prašností vzniklou výkonem stavebních prací. 

 

 

3.11 Inženýrské stavby (objekty) 

 

3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splaškové i dešťové odpadní vody jsou odvedeny do jednotné kanalizační sítě vedoucí 

pod ulicí Petra Karla. 

 

3.11.2 Zásobování vodou 

 Zajištěno napojením na veřejný vodovod vedoucí pod ulicí Bohumínská. 

 

3.11.3 Zásobování energiemi 

Zajištěno napojením na veřejný plynovod vedoucí pod ulicí Bohumínská. 

  

3.11.4 Řešení dopravy 

 Vstup do objektu, realizovaný ze západní strany, je přímo přístupný z chodníku 

navazujícího na ulici Bohumínská. Vjezd na parkoviště je umožněn z ulice Petra Karla 

 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 Před vstupem do objektu budou vybudovány nové přístupové chodníky, současně 

bude podél severního průčelí objektu realizován chodník pro přístup do dvora. Zde je 

navrženo nové parkoviště přístupné po realizaci vjezdu z ulice Petra Karla. Stavebními 

pracemi a zejména vybudováním nových parkovacích ploch dojde ke zničení stávající 
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vegetace. Ta bude nahrazena novou tak, aby mohla být dvorní část objektu využita obyvateli 

bytového domu k odpočinku.   

 Po obvodu objektu bude proveden okapový chodník šíře 725 mm, vysypaný kačírkem, 

který je možno osadit drobnými rostlinami.  

 

3.11.6 Elektronické komunikace 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

 

3.12 Výrobní a nevýrobní technologická zřízení staveb 

 

Objekt ani jeho provoz, vhledem ke svému charakteru, neobsahují technologická 

zařízení staveb.  

 

 

4. SITUACE STAVBY 

 

 Situace stavby je zpracována v měřítku 1:250 a je součástí výkresové dokumentace – 

výkres č. 01.  

 

 

5. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

5.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace 

 

Při rekonstrukci nejsou stanoviska a posudky vyžadovány. Projekt byl v průběhu 

zpracování konzultován s určenými konzultanty VŠB – TUO, fakulty stavební. 

 

5.2 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 

energií 

 

PENB byl vyhotoven dle Vyhlášky 148/2007 Sb. a je uveden v příloze č. 5. 
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6. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

6.1 Technická zpráva 

 

6.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště  

 Stavební parcela č. 114/11, o celkové plošné výměře 1870m2, se nachází 

v katastrálním území Muglinov, 714941. Objekt je součástí uliční zástavby ul. Bohumínská. 

Staveništěm bude celá plocha stavební parcely, v rozsahu stanoveném projektovou 

dokumentací, viz. výkres č. 01. Tento prostor bude sloužit k umístění zařízení staveniště a 

jako pracovní prostor. Příjezd na staveniště bude umožněn z ulice Petra Karla. Stavba svým 

charakterem nevyžaduje zřízení samostatného parkoviště, za tímto účelem budou využity 

stávající zpevněné plochy, upravené plochy pozemku a přístupové komunikace. Prostor 

staveniště bude v průběhu stavebních prací zajištěn provizorním mobilním oplocením, 

zamezujícím přístupu nepovolaných osob. To bude rovněž sloužit jako ohraničení 

bezpečnostní zóny při stavebních pracích prováděných z lešení.  

 Stavební materiál bude dopravován běžnými dopravními prostředky po místních 

komunikacích, bez potřeby zvláštních opatření.  

 

6.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 

Stávající objekt je napojen na inženýrské sítě (veřejný vodovod, jednotná kanalizace, 

veřejný plynovod a rozvod nízkého napětí) vedené pod ulicemi Bohumínská a Petra Karla. 

Tato připojení zůstávají zachována i pro potřeby objektu po rekonstrukci.  

 

6.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

V průběhu rekonstrukce bude mít dodavatel stavebních prací možnost napojení na 

stávající přípojky vody a elektrického proudu. Součástí zápisu o převzetí stanoviště bude 

dohoda o účtování energií.  
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6.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu 

Při výkonu stavebních prací musí být dodržen Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prostor staveniště bude označen a vybaven 

v souladu s plánem BOZP. Důraz bude kladen na způsobilost pracovníků k příslušným 

pracovním úkonům a na technický stav užívaného vybavení.  

Staveniště bude po dobu provádění stavebních prací provizorně oploceno, čímž bude 

zamezeno pohybu nepovolaných osob v tomto prostoru. Veškeré úkony budou prováděny 

v uzavřeném prostoru staveniště. Není proto nutné provádět speciální úpravy pro pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu.  

 

 

6.1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Staveništní prostor bude uspořádán, vybaven a označen dle plánu BOZP, přičemž 

musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy zajišťující bezpečnost provozu a ochranu 

okolního území. Veřejné zájmy v dané lokalitě a jejím okolí nebudou ohroženy.  

 

6.1.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Na předem určeném stanovišti v rámci staveniště budou umístěny kontejnery na 

stavební suť, které budou průběžně vyváženy. Dále zde bude vybudováno provizorní zázemí 

pro stavební dělníky a umístěno chemické WC. Ke skladování materiálu mohou být částečně 

využity sklepní prostory objektu, zbytek bude uskladněn v rámci staveniště na paletách a 

opatřen ochrannou folií. 

 

6.1.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Na staveništi nebudou zřizovány stavby vyžadující ohlášení. Budou zde umístěny 

pouze mobilní kontejnery na stavební odpad a staveništní buňky, jež nevyžadují vybudování 

základu, nebudou tedy pevně spojeny se zemí. Po dokončení stavby budou v termínu 

dohodnutém ve smlouvě o dílo odstraněny. 
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6.1.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

K zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je nutno v průběhu výstavby 

dbát na dodržení základních požadavků stanovených Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, Zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Plán BOZP bude zpracován pověřenou osobou, oprávněnou v této oblasti.  

 

6.1.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Zneškodňování odpadů, vznikajících po dobu výstavby v důsledku stavební činnosti, 

zajistí dodavatel stavebních prací. Tyto odpady budou předány k likvidaci osobě k tomu 

oprávněné ve smyslu Zákona 185/2001 o odpadech. Doklady o nakládání s odpady musí být 

uschovány pro možnost pozdější kontroly. Povinností dodavatele je rovněž zajistit, aby po 

dobu výkonu stavebních prací nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí vibracemi, 

hlukem a prašností. Případné znečištění přilehlých komunikací musí být neprodleně 

odstraněno. 

 

6.1.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Lhůty budou dány smlouvou o dílo.  

 

6.2 Výkresová část 

 

6.2.1 Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště 

 Situace zpracovaná v měřítku 1:250 je součástí PD, viz. výkres č. 01. 

 
6.2.2 Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště 

Není předmětem diplomové práce. 
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7. DOKUMENTACE STAVBY 

 

7.1 Architektonické a stavebně technické řešení -Technická zpráva 

 

7.1.1 Účel objektu 

Bytový dům s kancelářskými prostory. 

 

7.1.2 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. 

Urbanistické řešen 

 Rekonstruovaný objekt je součástí uliční zástavby ulice Bohumínská. 

 Ve dvorní části budou vybudována parkovací místa, sloužící zaměstnancům sídlící 

firmy a obyvatelům bytového domu. Dopravní dostupnost je zajištěna pro osobní automobily 

po ulici Bohumínská a dále zastávkami MHD, které se nacházejí v docházkové vzdálenosti 

cca 2 minuty.  

 

  

Architektonické a dispoziční řešení 

 Veškeré vnější úpravy objektu jsou navrženy tak, aby byl zachován jeho původní ráz. 

Barevné řešení bude navrženo v několika variantách, výběr dle investora.  

  

 Suterén bude rozdělen do sklepních kójí, z nichž ke každé bytové jednotce bude 

přidělena jedna. Zbytek bude sloužit účelům sídlící firmy.  

 

 V 1.NP budou vybudovány kancelářské prostory pro počet osob, který je blíže 

specifikován v kapitole 8. K nim bude zhotoven příslušný počet sociálních zařízení. Součástí 

návrhu je rovněž jídelna s kuchyňkou sloužící pracovníkům kanceláří.  

V tomto nadzemním podlaží je rovněž umístěna strojovna vzduchotechniky, ze které 

bude čerstvým větracím vzduchem zásobováno pouze příslušné podlaží.  
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2.NP a 3.NP jsou tvořeny pouze bytovými jednotkami, které jsou v rozsahu 3+KK. 

V  rekonstruovaném objektu se nachází celkem 9 bytových jednotek.  

 

Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

 Okapový chodník, vysypaný kačírkem, bude osázen drobnými rostlinami. Dvorní část 

bude osázena vyššími rostlinami a dřevinami tak, aby bylo zabráněno možnosti pohledu 

z ulice, neboť tyto plochy budou uzpůsobeny k odpočinku a rekreaci obyvatel bytů. Konkrétní 

řešení bude navrženo po konzultaci zahradního architekta.  

 

7.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

Zastavěná plocha:   396,71 m2  

Podlahová plocha celkem:  1336 m2 

Obestavěný prostor:   4681 m3 

Počet bytů:   12, po rekonstrukci 9 

 

Budova je orientována svým hlavním průčelím k východu a západu, na tyto strany 

jsou rovněž orientovány otvorové výplně. Posouzení denního osvětlení bylo provedeno 

pomocí programu WDLS 4.1 – ASTRA 92 a.s., podrobný protokol výpočtu je uveden 

v příloze č. 7, jeho výsledky a vyhodnocení jsou pak součástí kapitoly 10.1. Proslunění 

obytných prostor je posouzeno pomocí programu SunLis – ASTRA 92 a.s., vyhodnocení je 

popsáno kapitolou 10.2.  

 

7.1.4 Technické a konstrukční řešení objektů, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

Objekt je realizován jako třípodlažní, celoplošně podsklepený, zastřešený valbovou 

střechou. Konstrukční systém je stěnový, podélný, dvoutraktový, kde zdivo (nosné i dělící 

příčky) je provedeno z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou. Střešní krytina je 

po výměně viz. projektová dokumentace.  

 

 Veškeré materiály a technologie použité při rekonstrukci mají příslušné atesty, které 

budou doloženy při kolaudaci stavby. 
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Příprava území a zemní práce 

Jako první bude provedeno odkopání zeminy v okolí pozemku a realizovány nové 

kanalizační rozvody svodné a kanalizační přípojka ve dvorní části staveniště. Tyto budou dále 

zasypány a povrch zpevněn tak, aby mohl být použit ke skladování stavebního materiálu. Dále 

bude provedeno postupné odkopávání zeminy v okolí objektu, za účelem provedení funkční 

hydroizolace spodní stavby a to v rozsahu určeném projektovou dokumentací. Tyto zemní 

práce budou probíhat dle pokynů statika.  

 

Základy a podkladní beton 

Stávající základy jsou dle dostupné projektové dokumentace zhotoveny jako betonové 

pásy, na nichž je provedena deska z podkladního betonu tl. 100 mm. Tato bude v rámci 

rekonstrukce odstraněna, z důvodu vložení hydroizolace spodní stavby a následně nově 

provedena, viz. projektová dokumentace, výkresy č. 05 a 10.  

Svislé nosné konstrukce  

Realizovány jako zděné z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou. 

Tloušťka obvodového a vnitřního nosného zdiva je 500 mm. Tloušťka schodišťových stěn 

300 mm. V rámci rekonstrukce nebude do těchto konstrukcí významným způsobem 

zasahováno.  

Svislé nenosné konstrukce  

Stávající dělící příčky jsou rovněž vyzděny z cihel plných pálených, tloušťky 100 mm 

až 175 mm. Některé z těchto konstrukcí budou odstraněny a v rámci změny dispozičního 

řešení nahrazeny novými. V 1.NP budou provedeny z materiálu YTONG P2-500, v 1.PP pak 

z materiálu POROTHERM 11,5 P+D. Podrobný návrh je součástí výkresové dokumentace.  

Stropní konstrukce  

ŽB monolitické, nad suterénem provedeny jako stropní deska tl. 250 mm, nad 

ostatními nadzemními podlažími pak jako trámové o rozměrech ŽB trámů 210 x 180 mm s 

nadbetonovanou deskou tl. 50 mm. Do nosných částí nebude v rámci rekonstrukce 

zasahováno.  
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Schodiště 

Dvouramenné ŽB, opatřené keramickou dlažbou. Průchozí šířka schodiště 1100 mm. V rámci 

rekonstrukce dojde pouze k výměně stávající dlažby.  

Výplně otvorů  

Stávající okna jsou zdvojená, dřevěná. Vstupní dveře – hliníkový profil s plošným 

zasklením. Vnitřní dveře řešeny jako jednokřídlé otočné, osazené do typizované ocelové 

zárubně. Veškeré otvorové výplně v obvodovém plášti budovy budou demontovány a 

nahrazeny novými, splňujícími současné požadavky na tepelnou ochranu budov. Blíže jsou 

specifikovány v kapitole 3.1.3, technické specifikace jsou doloženy v příloze č. 9. 

Střecha 

Je provedena jako valbová, nezateplená. Střešní krytina je po výměně, zhotovená 

z materiálu LINDAB MEGA, barevný odstín tmavě šedý.  

Komíny 

 V rámci rekonstrukce budou nově vyvložkovány nerezem a následně bude provedena 

revize. V rámci rekonstrukce dojde k výraznému snížení potřeby tepla na vytápění objektu, 

bude tudíž zřejmě nutno vyměnit stávající zdroje tepla.  

Překlady 

Nově vytvořené otvory v příčkách budou opatřeny nenosnými systémovými překlady.  

Podhledy 

Stávající dřevěné podbití bude demontováno a nahrazeno sádrokartonovými podhledy 

KNAUF – typ D112.  

Podlahy 

Podlahová konstrukce v 1.NP bude odstraněna a následně bude provedeno nové 

souvrství s vložením tepelné izolace EPS 100Z, tl. 70 mm, v němž budou vedeny 

vzduchotechnické kanály pro distribuci čerstvého vzduchu do kancelářských prostor. V 2.NP 

a 3.NP budou odstraněny nášlapné vrstvy podlahy a nahrazeny novými viz kapitola 3.1.3. 
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Tepelná izolace 

Stávající ochlazované konstrukce byly provedeny bez tepelných izolantů, ty byly 

v rámci stavebně-energetické přestavby navrženy takto:  

 

Podlahová konstrukce nad nevytápěným suterénem:  EPS 100Z, tl. 70 mm 

 

Izolace stropní konstrukce pod nevytápěnou půdou:  komprimovaný pás ROCKWOOL, 

ROLLROCK, tl. 180 mm 

Obvodové zdivo:  šedý polystyren STYROTHERM 

PLUS 70, tl. 150 mm 

Izolace spodní stavby a soklové části:  BACHL XPS, tl. 100 mm 

 

Omítky 

 Stávající zdivo s omítkou vápenocementovou, fasádní omítka vápenocementová 

škrábaná, částečný cihelný obklad. 

Nová fasáda s tepelnou izolací bude opatřena tenkovrstvou omítkou BAUMIT 

OPENTOP, škrábané struktury, tl. 1,5 mm v barevném odstínu dle zvolené varianty 

provedení. Soklová část bude zhotovena z materiálu BAUMIT MOZAIKTOP, což je materiál 

odolný proti odstřikující vodě.  

 

Obklady 

 Veškeré stávající obklady koupelen a sociálních zařízení budou odstraněny a v rámci 

rekonstrukce budou aplikovány nové dle výběru investora.  

 Venkovní fasáda bude ve schodišťové části opatřena flexibilním cihlovým obkladem 

ELASTOLITH – typ H.  

Klempířské výrobky 

Venkovní parapety jsou součástí dodávky oken, budou zhotoveny z taženého hliníku, 

barevný odstín elox černá.  

Nástřešní žlaby a dešťové svody budou v rámci rekonstrukce vyměněny za výrobky 

systému PREFA v antracitové barvě, viz. výkres č. 12.  
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Malby a nátěry 

Původní vrstvy maleb budou oškrábány a podklad bude napenetrován. Následně bude 

provedena výmalba interiérovou barvou Primalex Plus ve dvou vrstvách. Barevné odstíny 

jednotlivých ploch budou určeny investorem. 

Větrání místností 

 V bytových částech přirozené větrání okny, kancelářské prostory větrány nuceně  viz. 

kapitola 8 – Vzduchotechnika.  

Venkovní úpravy 

 Před vstupem do objektu budou provedeny nové přístupové chodníky z plošné 

vymývané dlažby. 

 

7.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Veškeré ochlazované konstrukce na systémové hranici budovy budou po zateplení 

splňovat požadavky ČSN 73 0540-2, pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou 

θai=20 °C, jak je prokázáno výpočtem. Výsledky jsou podrobně popsány v rámci kapitoly 9. a 

jednotlivé posudky jsou součástí příloh.  

 Okna budou dodána výrobcem INTERNORM, zasklení trojsklem. Jejich technická 

specifikace je doložena jako příloha č. 9.    

 

7.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 Přesný způsob založení není z dostupné dokumentace patrný. V rámci rekonstrukce 

nebude stavba nadměrně přitížena. Pracím, při nichž by mohla být ohrožena stabilita 

základové konstrukce, bude přítomen statik a veškeré postupy budou probíhat dle jeho 

pokynů.  

 

7.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Rekonstruovaný objekt nemá svým charakterem, umístěním a provozem negativní vliv 

na životní prostředí. Nebude produkovat nadměrné exhalace, hluk, vibrace, otřesy, prach ani 
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zápach a díky zateplení obvodových konstrukcí nebude mít zvýšené nároky na spotřebu tepla. 

Při vlastním provozu bude produkován pouze běžný komunální odpad, jehož likvidaci zajistí 

investor. Před započetím užívání bude uzavřena nová smlouva o úplatném svozu, třídění a 

zneškodňování komunálních odpadů. Nebezpečný odpad nebude produkován.  

 

7.1.8 Dopravní řešení 

Vstup do objektu je situován na západní straně, pěší přístup zajištěn v přímé 

návaznosti na chodník vedoucí podél ul. Bohumínská. Příjezd k parkovacím místům ve dvorní 

části je zajištěn z ulice Petra Karla.  

 

7.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Agresivní spodní vody:  nevyskytují se; 

Seismicita:    pozemek se nachází v oblasti bez prokázané seismické aktivity; 

Poddolování:   území nebylo dotčeno poddolováním; 

Úder blesku:  ochrana zajištěna pomocí jímací soustavy navržené odpovědným 

projektantem oboru elektrotechnika staveb. 

 

Objekt nespadá do záplavové oblasti. Radonová situace pro nebyla v rámci rekonstrukce 

zjišťována. 

 

7.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu se Zákonem 183/2006 Sb. [1] a 

Vyhláškou 499/2006 Sb. [3]. 
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8. VZDUCHOTECHNIKA 

 

8.1 Technická zpráva zařízení vzduchotechniky 

 

8.1.1 Výchozí podklady 

 Úkolem je navrhnout nucené větraní nově vybudovaných kancelářských prostor, 

umístěných v 1.NP stávajícího bytového domu tak, aby byla zajištěna alespoň požadovaná 

minimální intenzita výměny vzduchu nmin [-/h]. Ta je pro kancelářské prostory stanovena 

v ČSN EN 12 831 stanovena jako: 

≥ 1,0 

 

Zároveň bylo přihlédnuto k minimálním dávkám čerstvého vzduchu, doporučeným 

touto normou pro jednu osobu, tj. 30 – 60 m3/hod v kancelářích a 30 – 40 m3/hod v prostoru 

jídelny s kuchyňkou. Počty osob užívajících kancelářskou místnost jsou pak stanoveny 

v souladu s ČSN EN ISO 13 779 dle podlahové plochy připadající na jednu osobu, kde v malé 

kancelářské místnosti je doporučená plocha 10 m2/os. Tímto návrhem má být docíleno 

zdravého a příjemného vnitřního klimatu. Výchozím podkladem pro konkrétní návrh je 

výkres půdorysu řešeného podlaží a řez objektem. 

 

8.1.2 Klimatické podmínky místa stavby, provozní podmínky 

 Místo stavby:     Ostrava, Muglinov 

 Zimní návrhová teplota:   -15°C 

 Zimní návrhová vlhkost vzduchu:  84% 

 Letní návrhová teplota:   30°C 

 Letní návrhová vlhkost vzduchu:  35% 

 Výpočtová letní entalpie vzduchu:  55,1 kJ/kg 

 

 Provoz je navržen jako přerušovaný, automatický, řízený vestavěným regulačním 

modulem. Požadovaná intenzita výměny vzduchu musí být zajištěna v pracovních dnech vždy 

od 7:00 do 17:00 hodin. Provozní režim je stanoven jako rovnotlaký, větrací s nastavením 

týdenního režimu.   
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8.1.3 Základní koncepce vzduchotechnického zařízení 

Základním principem větrání požadované části objektu je přívod venkovního 

čerstvého vzduchu do kancelářských místností, kde je tak docíleno mírného přetlaku a 

bezprahovým řešením dveřních otvorů je umožněno jeho šíření směrem k odsávacím 

talířovým ventilům. Ty jsou umístěny dle výkresové dokumentace v oblasti hygienických 

prostor, kde zajišťují odvod požadovaného množství znehodnoceného vzduchu, dále 

v chodbách a v kuchyňce. Jednotlivá množství přiváděného a odváděného vzduchu jsou 

volena s ohledem na zachování rovnotlakého větracího režimu, vzhledem k dispozičnímu 

řešení daných prostor. Veškerý odpadní vzduch je v zimním období veden rekuperačním 

výměníkem tepla, kde je odpadním teplem předehříván přiváděný čerstvý vzduch. V letním 

období je předehřívání zabráněno pomocí automaticky řízené klapky by-passu (obtok 

přiváděného vzduchu v závislosti na teplotě venkovního vzduchu). 

 

8.1.4 Výčet větraných prostorů, zajištění předepsané hygienické výměny vzduchu 

Místnost 
Objem míst. 

[m3] 

Počet osob 
v místnosti 

Dávka 
venkovního 

vzduchu 
[m3/h] 

Minimální 
intenzita 

výměny vzd. 
[-/h] 

Navržené 
množství 
vzduchu 
[m3/h] 

104 - Kuchyňka 50,14 8 30 - 40/os 1,5 200,00 
105 - Kancelář 105,66 4 30 - 60/os 1 120,00 
106 - Kancelář 34,39 1 30 - 60/os 1 50,00 
107 - Kancelář 69,69 2 30 - 60/os 1 85,00 
108 - Kancelář 34,65 1 30 - 60/os 1 50,00 

117 - Kuchyňka  50,79 8 30 - 40/os 1,5 180,00 
118 - Kancelář 69,83 2 30 - 60/os 1 85,00 
119 - Kancelář 34,13 1 30 - 60/os 1 50,00 
120 - Kancelář 105,66 4 30 - 60/os 1 120,00 
121 - Kancelář 34,65 1 30 - 60/os 1 65,00 

 
Tab. 2 – Množství přiváděného větracího vzduchu 

 

Místnost 
Objem míst. 

[m3] 

Dávka 
odváděného 

vzduchu 
[m3/h] 

Minimální 
intenzita 

výměny vzd. 
[-/h] 

Navržené množ.  
odpadního 

vzduchu 
[m3/h] 

109, 122 - WC muži 2,40 25/pisoár 
50/WC mísa 
30/umývadlo 

1,5 55,00 
110, 123 - WC 1,55 1,5 50,00 
111, 124 - WC ženy 3,10 1,5 80,00 

 
Tab. 3 – Množství odváděného odpadního vzduchu 
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8.1.5 Nasávání venkovního vzduchu, odvod vzduchu odpadního 

Sání čerstvého venkovního vzduchu je umístěno na východní fasádě objektu, ve 

dvorní části, čímž je zabráněno nasávání vzduchu znehodnoceného provozem motorových 

vozidel. Odpadní vzduch je odváděn přes západní fasádu směrem k ulici. Nad tímto 

výdechem se nenacházejí okna obytných místností, nebude tak docházet k jeho dalšímu 

pronikání do objektu. Oba otvory, jak sací tak výdech, jsou umístěny ve výšce 4050 mm nad 

okolním terénem. Vlastní průchod přes fasádu je realizován pomocí fasádního přechodu fy 

Atrea o rozměrech 350 x 350 mm, opatřeného protidešťovou žaluzií. Blíže specifikováno ve 

výkresové dokumentaci, výkres č. 14.  

 

8.1.6 Počet a umístění centrál úpravy vzduchu 

V řešeném objektu budou instalovány dvě shodné vzduchotechnické jednotky 

DUPLEX 520 ECV4 fy Atrea, v nástěnném provedení. Tyto budou osazeny v místnostech 

112 a 125 – strojovna vzduchotechniky.   

 

8.1.7 Požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místnosti 

Navržené množství přiváděného větracího a odváděného odpadního vzduchu je blíže 

specifikováno v bodě 8.1.4. Návrhová teplota větracího vzduchu v zimním období je 

stanovena na 20 °C. Filtrace vzduchu je zajištěna filtrem třídy G4 a to u přívodního i 

odvodního vzduchu, před vstupem do rekuperačního výměníku. 

 

8.1.8 Vzduchové výkony v jednotlivých typech místností 

Množství vzduchu přiváděného do jednotlivých místností a příslušný počet výústek je 

stanoveno v příloze č. 6. Průtokové množství vzduchu jednotlivými podlahovými kanály je 

regulováno vložením vsuvek do příslušných větví v místě podlahové rozdělovací komory  

PKJ 628 x 476 mm.  

Množství odváděného vzduchu je regulováno přímo na odsávacích talířových 

ventilech. To se provádí otáčením středového disku, čímž dochází ke změně otevření ventilu. 

Nastavení jednotlivých ventilů je předepsáno ve výkresové dokumentaci. 
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8.1.9 Hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí 

Veškeré části systému jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky Nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, hluk na 

pracovišti. Z přiložené technické dokumentace vlastní jednotky je zřejmé, že tyto limity 

nebudou překročeny, příloha č. 6. To je zajištěno i dispozičním řešením daných prostor, kdy 

strojovny vzduchotechniky jsou od vlastních pracovních – kancelářských prostor odděleny 

chodbou, ty tak nebudou případným hlukem přímo ovlivněny.  

Vzájemnému šíření nežádoucího hluku mezi místnostmi je zabráněno tím, že 

jednotlivé podlahové kanály jsou vždy zaústěny pouze do jedné místnosti.  

Ohebné hadice Semiflex Standard, sloužící k odvodu znehodnoceného vzduchu, 

nejsou vedeny přímo kancelářskými prostory. Ty tedy nebudou případným hlukem ohroženy. 

V případě sání čerstvého vzduchu, jež je vedeno v podhledu místností č. 106 a 120 budou tyto 

hadice provedeny z materiálu Sonoflex MI, který je opatřen izolací z vrstvy minerální vaty, 

čímž bude hluk vznikající prouděním vzduchu v potrubí dostatečně utlumen.  

 

8.1.10 Údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace 

Vzhledem ke způsobu užívání daných prostor nebudou do ovzduší emitovány 

nežádoucí škodliviny. V místnostech s největším počtem osob, tedy v kancelářích 105 a 120, 

budou osazena čidla CO2 a v případě překročení nastavené koncentrace dojde ke zvýšení 

otáček ventilátoru, čímž bude objekt nárazově provětrán s vyšší intenzitou.  

 

8.1.11 Popis vzduchotechnických zařízení s uvedením výkonových parametrů 

 Pro tuto aplikaci byly na základě potřebného množství větracího vzduchu a externího 

statického tlaku navrženy vzduchotechnické jednotky fy Atrea, DUPLEX 520 ECV4 o 

rozměrech 805 x 1020 x 510 mm ve svislém – nástěnném provedení, konkrétně v provedení 1, 

kde připojovací hrdlo pro výstup čerstvého vzduchu c2 je na spodní straně jednotky. Pomoci 

softwaru [34] nabízeného výrobcem byly stanoveny potřebné výkonnostní parametry 

jednotlivých komponentů takto:   

 

• Ventilátor přívodní:   230V, 50Hz, 174W 

• Ventilátor odvodní:   230V, 50Hz, 226W 

• Rekuperační výměník:  µ = 86,1%,  5,3kW 
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Podrobný návrh včetně výstupu z programu je uveden jako příloha č. 6. Následně je 

uveden graf výkonové charakteristiky jednotky vytvořený návrhovým SW. 

 

 

Graf 1 – Výkonová charakteristika větrací jednotky DUPLEX 520ECV4, fy Atrea, [34] 
 

 
8.1.12 Rozsah úprav vzduchu 

Čistota větracího vzduchu je zajištěna pomocí dvojice filtrů třídy G4 a to u přívodního 

i odvodního vzduchu, před vstupem do rekuperačního výměníku. 

Požadovaná teplota vzduchu přiváděného do místnosti, tedy 20 °C, je v zimním 

období zajištěna primárně předehřevem venkovního vzduchu o návrhové teplotě θe = -15°C 

pomocí rekuperačního výměníku, kde parametry vzduchu za rekuperátorem jsou zřejmé 

z následujícího obrázku, podrobný výpočet je součástí přílohy 6.  

 

Zimní provoz 

 

Obr. 1 - Parametry větracího vzduchu procházejícího rekuperačním výměníkem, [34] 
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Vzhledem k tomu, že předehřev rekuperačním výměníkem není dostačující, bude 

v jednotce instalován vestavěný elektrický ohřívač ED04 – 0,8 – D, kterým bude větrací 

vzduch dohříván na požadovanou teplotu. Podrobný výpočet výkonu ohřívače je rovněž 

součástí přílohy č. 6.  

Teplotní a vlhkostní parametry vzduchu přiváděného do místností jsou pak určeny 

pomocí H-X diagramu. 

 

 

Obr. 2 - H-X diagram, určení parametrů větracího vzduchu v místnosti, zimní provoz [34] 

Z tohoto diagramu je zjevné, že vzduch přiváděný do kancelářských prostor bude mít 

po předchozích úpravách poměrně malou vlhkost, cca 7%. Malé větrací jednotky nelze 

standardně osadit vestavěným zvlhčovačem, proto bude po uvedení kancelářských prostor do 

provozu, na základě konzultace s uživateli, zvážena instalace externích pokojových 

zvlhčovačů. 

 

8.1.13 Vedení kanálů do obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru 

Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny v místnostech 112 a 125. Z nich je čerstvý 

větrací vzduch veden od připojovacího hrdla na spodní straně jednotky, kruhovým potrubím o 

průměru 200 mm, do podlahové rozdělovací komory PKJ 628 x 476 mm, jejíž umístění je 

přesně specifikováno ve výkresové dokumentaci, výkres č. 13. Odtud jsou pak vyvedeny 

jednotlivé podlahové kanály, pozinkované, typu B s tloušťkou víka 1 mm, jež jsou určeny 
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k instalaci do tzv. mokrých podlah (betonový potěr, anhydrit). Maximální možné množství 

vzduchu, vedeného jedním kanálem, je 120 m3/hod, jednou výústkou pak může proudit max. 

80 m3/hod. S ohledem na tyto požadavky jsou navrženy jednotlivé rozvody, kdy je zachováno 

pravidlo, že podlahový kanál, zakončený dvěma vyústkami, přivádí vzduch pouze do jedné 

místnosti. Samotné výústky jsou pak instalovány převážně pod otopnými tělesy, u vzdálenější 

stěny místnosti tak, aby bylo zaručeno dokonalé provětrání celého prostoru. Šíření vzduchu ke 

špinavým prostorům, kde je vzduch odsáván, je zajištěno bezprahovým řešením dveřních 

otvorů a větracími mřížkami instalovanými ve dveřích WC. Návrh vedení podlahových 

kanálů je doložen ve výkresové dokumentaci, výkres č. 13.  

Odvod znehodnoceného vzduchu ze špinavých místností je realizován pomocí 

plastových odvodních talířových ventilů o průměru 125 mm a 160 mm, v závislosti na 

množství potřebného odváděného vzduchu a tlakové ztrátě komponentu. Přesné nastavení 

každého ventilu je specifikováno ve výkresové dokumentaci, výkres č. 14, kde je uveden 

počet otáček disku n a otevření ventilu a [mm]. Dále je pak odpadní vzduch veden v podhledu 

potrubím Semiflex Standard o průměru 127mm – 200 mm do strojovny VZT, kde je přes 

připojovací hrdlo veden do jednotky.  

 

8.1.14 Způsob provozu a regulace zařízení, protihluková a protipožární opatření 

Provoz je navržen jako přerušovaný, automatický, řízený vestavěným regulačním 

modulem. Požadovaná intenzita výměny vzduchu musí být zajištěna v pracovních dnech vždy 

od 7:00 do 17:00 hodin s nastavením týdenního režimu. Provozní režim je stanoven jako 

rovnotlaký, větrací.  

Regulace je zajištěna vestavěným digitálním regulátorem, typ RD4, jež zajišťuje 

požadované funkce jako:  

 

• řízení otáček ventilátorů; 

• automatické řízení klapky by-passu v závislosti na teplotě; 

• čidlo venkovní tepoty; 

• protimrazová ochrana rekuperačního výměníku; 

• regulace elektrického ohřívače (řízení spínáním 0/10V – EDO). 

 

Ovladač je zapuštěný, typu CP 18 RD, kde je možno nastavit ruční či automatický 

týdenní program.  
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Protihluková ochrana kancelářských prostor je blíže specifikována v kapitole 8.1.9. 

Vzhledem k faktu, že řešená část objektu není členěna do požárních úseků, není nutno 

navrhovat speciální opatření. 

  

8.1.15 Způsob zavěšení a uložení potrubí 

 Uložení podlahových rozvodných kanálů o rozměrech 200 x 50 mm je provedeno ve 

vrstvě tepelné izolace podlahy příslušného podlaží. Detail uložení je součástí výkresu č. 13. 

 Kruhové potrubí bude zavěšeno pomocí dvojitých objímek s pryžovou tlumící 

vložkou.  

 

8.1.16 Rozsahy příslušenství potrubních sítí a rozvodů 

 Rozsah příslušenství, rozvodů a počty jednotlivých komponentů je doložen ve 

výkresové dokumentaci vzduchotechnických rozvodů, výkresy č. 13, 14 a 15. 

 

8.1.16 Pokyny pro montáž 

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s pokyny výrobce, pro zachování 

garančních podmínek a zajištění správnosti fungování celého systému. Zvýšenou pozornost je 

nutno věnovat zejména: 

• spojování rozvodů dle doporučených montážních detailů; 

• uložení podlahových kanálů v souladu s projektovou dokumentací; 

• zajištění vzduchotěsnosti podlahových kanálů přelepením víka UNI páskou 

dokonale po celé délce; 

• spojování podlahových kanálů pomocí úhlových spojek 45° a jejich dokonalé 

vzájemné utěsnění; 

• spoje těsných spojek kruhového podstropního rozvodu není nutno přelepovat 

těsnící páskou.  

 

Dále musí být zajištěno zkoordinování činností s ostatními profesemi, tj. strojní, 

elektro a zdravotechnika.  
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8.1.17 Požadavky pro uvádění do provozu 

Po celou dobu životnosti vzduchotechnického zařízení musí být zajištěna pravidelná 

údržba, zejména pravidelná kontrola filtrů a jejich čištění, případně výměna. Před uvedením 

zařízení do provozu musí být zajištěno, že veškeré komponenty potrubí a zařízení samotné 

byly namontovány v souladu s doloženou projektovou dokumentací a montážními pokyny 

dodavatele.  

Po dokončení montáže je nutno provést zkoušku zařízení, při níž bude technika 

uvedena do provozu a bude zkontrolována správná funkce jednotlivých elementů. Následně 

proběhne seřízení vzduchových výkonů jednotlivých podlahových kanálů, pomocí 

regulačních vsuvek, které budou vsunuty do příslušných větví rozvodu vystupujících 

z rozdělovací komory, jak je popsáno v kapitole 8.1.8.  

Dříve, než bude dílo předáno objednateli, proběhne komplexní vyzkoušení systému. 

Při předání bude proškolena osoba zastupující stranu objednatele, která bude seznámena 

s obsluhou a provozem zařízení.  
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9. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA 

 

9.1 Šíření tepla konstrukcemi a obálkou budovy 

 

 Veškeré stavební úpravy na objektu byly navrženy tak, aby byly dodrženy tepelně 

technické požadavky kladené na budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí, 

stanovené v ČSN 73 0540-2 (2011), a to zejména s ohledem na splnění základních požadavků 

na úsporu energie a tepelnou ochranu budov, s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti 

navrhovaných opatření. Návrhové hodnoty pro posouzení jednotlivých veličin jsou převzaty 

z ČSN 73 0540-3 (2011). Hodnocení obálky budovy, tedy veškerých teplosměnných ploch na 

systémové hranici budovy, bylo provedeno pomocí programu TEPLO 2011, hodnocení 

vybraných stavebních detailů pak pomocí programu AREA 2011, který umožňuje hodnocení 

styků konstrukcí z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla. Použité výpočtové 

postupy jsou v souladu s ČSN 73 0540-4 (2011) a se souvisejícími normativními odkazy. 

Podrobné výsledky výpočtů viz. příloha č. 1 a 2. 

 

 

9.1.1 Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce – plošné stavební konstrukce 

Vnitřní povrchová teplota konstrukce θsi [°C] udává teplotu povrchu konstrukce za 

daných okrajových podmínek. Tato teplota se výrazně podílí na případném růstu plísní na 

povrchu stavební konstrukce či na kondenzaci vodních par na povrchu otvorových výplní. Pro 

vyloučení těchto jevů musí veškeré konstrukce a jejich vzájemné styky, v prostorech jejichž 

relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi ≤ 60%, vykazovat v každém bodě teplotu vnitřního 

povrchu takovou, že odpovídající teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi [-] splní podmínku:  

 

								 ≥ ,  

 

Kde:  fRsi,N  je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu, dána   

následujícím vztahem: 

, = ,  

 

Kde:  fRsi,cr  je kritický teplotní faktor vnitřního povrchu, stanovený v ČSN 73 0540-2 
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Odpovídající teplotní faktory vnitřního povrchu jednotlivých konstrukcí byly výpočtem 

stanoveny jak pro plošné stavební konstrukce, jejichž hodnoty jsou uvedeny v následujících 

tabulkách, tak pro vybrané kritické stavební detaily, kterými se zabývá kapitola č. 9.1.6.  

 Normové požadavky pro posouzení původního stavu konstrukcí jsou stanoveny pro 

návrhovou teplotu vnitřního vzduchu θai = 22°C, neboť se dle ČSN 73 0540-3 jedná o 

bytovou budovu s neupravenými konstrukcemi, dokončenou do roku 1975. Požadavky pro 

posouzení stavu po zateplení pak pro návrhovou teplotu vnitřního vzduchu θai = 20,6°C. 

 

Konstrukce 
Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

Vyhodnocení 
Požadované hodnoty 

fRsi,cr  [-] 
Vypočtené hodnoty 

fRsi  [-] 

Zdivo původní 
CP, tl. 500 mm 

0,754 0,725 NEVYHOVÍ 

Podlaha nad suterénem 
původní 

0,802 0,679 NEVYHOVÍ 

Strop pod půdou 
původní 

0,754 0,680 NEVYHOVÍ 

 
Tab. 4 – Porovnání vypočtených hodnot s hodnotami kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu 

fRsi,cr pro návrhovou relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi = 50 %, původní stav 
 

 

Konstrukce 
Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

Vyhodnocení 
Požadované hodnoty 

fRsi,cr  [-] 
Vypočtené hodnoty 

fRsi  [-] 

Zdivo CP + Styrotherm 
Plus 70 

tl. 150 mm 
0,747 0,952 VYHOVÍ 

Podlaha nad sut. + 
Perimetr SD 

tl. 70 mm 
0,664 0,899 VYHOVÍ 

Strop pod půdou + 
Rockwool Rollrock 

tl. 180 mm 
0,747 0,951 VYHOVÍ 

 
Tab. 5 – Porovnání vypočtených hodnot s hodnotami kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu 

fRsi,cr pro návrhovou relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi = 50 %, stav po zateplení 
 

 Zatímco původní konstrukce požadavky normy na hodnotu nejnižšího teplotního 

faktoru vnitřního povrchu konstrukce ve všech hodnocených případech nesplňují, po zateplení 

těchto konstrukcí je dodržení požadavků bezpečně zajištěno. 
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9.1.2 Součinitel prostupu tepla 

 Odpor konstrukce při prostupu tepla RT [m2·K/W] je normou ČSN 73 0540-1  

definován jako souhrnný tepelný odpor, jež brání vzájemné výměně tepla mezi dvěma 

rozdílnými prostředími, která jsou od sebe oddělena stavební konstrukcí o tomto odporu a 

přilehlými mezními vrstvami vzduchu. Definován vztahem:  

= + +  

 

Kde:  Rsi  je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce, [m2·K/W] 

R   odpor vlastní konstrukce, [m2·K/W] 

Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce, [m2·K/W] 

 

Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] je pak normou ČSN 73 0540-1 definován 

jako celková výměna tepla mezi dvěma prostředími v ustáleném stavu, jež jsou vzájemně 

oddělena stavební konstrukcí o určitém tepelném odporu R a přilehlými mezními 

vzduchovými vrstvami. Současně je zde zahrnut vliv tepelných mostů. Definován vztahem:  

= 1
 

 

Kde:  RT  je odpor konstrukce při prostupu tepla, [m2·K/W] 

 

 Veškeré obalové konstrukce vytápěných prostor, jejichž relativní vlhkost vnitřního 

vzduchu φi je ≤ 60%, musí vykazovat součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] splňující 

podmínku: 	
≤  

 

Kde:  UN   je normou požadovaná (případně doporučená) hodnota součinitele prostupu 

      tepla, [W/(m2·K)] 

 

 S normovými požadavky byly porovnány jak původní ochlazované konstrukce, tak 

konstrukce po realizaci zateplení. Vyhodnocení je uvedeno v následujících tabulkách. 
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Konstrukce 
Součinitel prostupu tepla 

Vyhodnocení 
Požadované hodnoty 

UN,20  [W/m2·K] 

Vypočtené hodnoty 

U  [W/m2·K] 

Zdivo původní 
CP, tl. 500 mm 

0,30 1,27 NEVYHOVÍ 

Podlaha nad suterénem 
původní 

0,60 1,43 NEVYHOVÍ 

Strop pod půdou 
původní 

0,30 1,58 NEVYHOVÍ 

Okna původní 1,5 2,60 NEVYHOVÍ 

Dveře původní 1,7 2,50 NEVYHOVÍ 

 
Tab. 6 – Porovnání součinitele prostupu tepla původních konstrukcí                                      

s požadavky ČSN 73 0540-2 
 
 
 

Konstrukce 

Součinitel prostupu tepla 

Vyhodnocení Požadované 

hodnoty 

UN,20  [W/m2·K] 

Doporučené 

hodnoty 

Urec,20  [W/m2·K] 

Vypočtené 

hodnoty 

U  [W/m2·K] 

Zdivo CP + 
Styrotherm Plus 70 

tl. 150 mm 
0,30 0,25 0,20 VYHOVÍ 

Podlaha nad sut. + 
Perimetr SD 

tl. 70 mm 
0,60 0,40 0,42 VYHOVÍ 

Strop pod půdou + 
Rockwool Rollrock 

tl. 180 mm 
0,30 0,20 0,20 VYHOVÍ 

Okna nová 1,5 1,2 0,92 VYHOVÍ 

Dveře původní 1,7 1,2 1,1 VYHOVÍ 

 
Tab. 7 – Porovnání součinitele prostupu tepla konstrukcí po zateplení                                          

s požadavky ČSN 73 0540-2 
 

 

 Výpočtem bylo prokázáno, že původní konstrukce hrubě překračovaly normové 

požadavky součinitele prostupu tepla. Konstrukce po zateplení vykazují hodnoty spolehlivě 

splňující tyto požadavky, ve většině pak dosahují hodnot doporučených normou                

ČSN 73 0540-2. Podrobné protokoly výpočtů jsou součástí přílohy č. 1. 
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9.1.3 Pokles dotykové teploty podlahy 

 Tepelná jímavost podlahy B [W·s0,5/(m2·K)] vyjadřuje, jaký ochlazovací účinek má 

podlaha na lidský organismus. Na základě tepelné jímavosti podlahy a vnitřní povrchové 

teploty podlahy θsi je pak možno stanovit pokles dotykové teploty podlahy. 

 

 Pokles dotykové teploty podlahy ∆θ10 [°C] tak značí množství tepla, jež je odnímáno 

mírně chráněnému lidskému tělu, při jeho dotyku s povrchem chladnější konstrukce. Toto 

hodnocení nabývá významu zejména při hodnocení podlah, vzhledem k předpokládanému 

dlouhodobému kontaktu s lidským organismem. S ohledem na účel hodnocené místnosti jsou 

podlahové konstrukce zatřízeny do příslušných kategorií o daném maximálním poklesu 

dotykové teploty. Dle ČSN 73 0540-2 musí podlahová konstrukce příslušné kategorie splnit 

následující podmínku:  

∆ ≤ ∆ ,  

 

Kde:  ∆θ10,N  je požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy, [°C] stanovená dle 

 příslušné kategorie podlahy 

 V tabulkách č. 8 a 9 jsou uvedeny hodnocené podlahové konstrukce jak v původním 

stavu, tak po zateplení a případné výměně nášlapných vrstev. Z tabulky je rovněž zřejmé 

zatřídění jednotlivých podlah do kategorií a jím odpovídající normové požadavky. Podrobné 

výsledky výpočtu jsou součástí přílohy č. 1. 

 

Konstrukce 
Kategorie 
podlahy 

Pokles dotykové teploty podlahy 

Vyhodnocení Požadované hodnoty 
∆θ10,N [°C]            

Vypočtené 

hodnoty 
∆θ10 [°C]             

Podlaha nad suterénem 
PVC  

I - II 3,8  (5,5) 4,36 
NEVYHOVÍ 

VYHOVÍ 
Podlaha nad suterénem 

Keramická dlažba  
II-III 5,5  (6,9) 9,19 

NEVYHOVÍ 
NEVYHOVÍ 

Podlaha běžného 
podlaží - PVC 

I - II 3,8  (5,5) 4,70 
NEVYHOVÍ 

VYHOVÍ 
Podlaha běžného 

podlaží – Ker. dlažba 
II-III 5,5  (6,9) 6,36 

NEVYHOVÍ 
VYHOVÍ 

 
Tab. 8 – Pokles dotykové teploty ∆θ10 podlahových konstrukcí v původním stavu 
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Z vypočtených hodnot je zřejmé, že původní podlahové konstrukce s nášlapnou 

vrstvou z keramické dlažby vyhovují normovým požadavkům pouze v případě koupelen a 

WC (kategorie podlahy III) mimo podlahu 1.NP, podlahy kuchyní (kategorie podlahy II) 

požadavky nesplňují, obdobně podlahy s nášlapnou vrstvou tvořenou PVC vyhovují 

požadavkům v obytných místnostech mimo ložnic a dětských pokojů. 

 

Konstrukce 
Kategorie 
podlahy 

Pokles dotykové teploty podlahy 
Vyhodnocení Požadované hodnoty 

∆θ10,N [°C]             
Vypočtené hodnoty 

∆θ10 [°C]             

Podlaha nad suterénem 
PVC  

II  5,5 7,13 NEVYHOVÍ 

Podlaha běžného 
podlaží – Ker. dlažba 

III 6,9 6,36 VYHOVÍ 

Podlaha běžného 
podlaží – Laminát 

I  3,8   4,62 NEVYHOVÍ 

Podlaha běžného 
podlaží – Dřevo 

II 5,5 3,96 VYHOVÍ 

 
Tab. 9 – Pokles dotykové teploty ∆θ10 podlahových konstrukcí v novém stavu 

 

Posouzením nově navržených úprav podlahových konstrukcí bytových prostor bylo 

prokázáno, že vyhovujících parametrů dosahují podlahy v koupelnách a WC (keramická 

dlažba) a v obývacích pokojích (dřevěná podlaha). Požadavek naopak není splněn v dětských 

pokojích a ložnicích, kde je navržena laminátová podlaha. V tomto případě je nutno 

navrhnout opatření v podobě položení koberce či zvážit provedení nášlapné vrstvy ze dřeva.             

A   V  nově navržených kancelářských prostorách (kategorie II), kde je nášlapná vrstva 

podlahy celoplošně provedena z materiálu LINO FATRA, byl rovněž prokázán pokles 

dotykové teploty podlahy vyšší, než stanovuje norma. Proto bude nutno místa, kde je 

předpokládán dlouhodobější styk s podlahou, opatřit zátěžovým kobercem pro komerční 

zátěž, jež je vhodný pro pojíždění kancelářskými židlemi. Tímto opatřením dosáhneme 

splnění normového požadavku, viz. následující tabulka.  

 

Konstrukce 
Kategorie 
podlahy 

Pokles dotykové teploty podlahy 
Vyhodnocení Požadované hodnoty 

∆θ10,N [°C]             
Vypočtené hodnoty 

∆θ10 [°C]             

Podlaha nad suterénem 
PVC +Koberec 

II  5,5 3,79 VYHOVÍ 

Podlaha běžného podl. 
Laminát+Koberec 

I  3,8   2,83 VYHOVÍ 

 
Tab. 10 – Pokles dotykové teploty ∆θ10 podlahových konstrukcí s kobercem 
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9.1.4 Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

U veškerých stavebních konstrukcí, kde by zkondenzovaná vodní pára uvnitř 

konstrukce Mc [kg/(m2·a)] mohla zapříčinit jejich trvalé poškození čí ohrožení požadované 

funkce (např. snížení povrchové teploty vedoucí k růstu plísní, objemové změny či zkrácení 

životnosti konstrukce), musí být zajištěno, že k vnitřní kondenzaci nebude docházet. 

= 0 

 V těch stavebních konstrukcích, kde kondenzací vodní páry nebude jejich funkce 
ohrožena, je přípustné omezené roční množství kondenzátu uvnitř konstrukce, splňující 
podmínku:     

≤ ,  

 

Kde:  Mc,N  je maximální přípustné množství zkondenzované vodní páry uvnitř stavební  

 konstrukce za rok, [kg/m2·a] 

 

 Pro jednotlivé konstrukce se hodnota Mc,N  liší dle jejich typu a stanoví se na základě 

podmínek normy ČSN 73 0540-2 takto: 

 

• Pro jednoplášťové střechy, konstrukce, v nichž jsou zabudovány dřevěné prvky, 

konstrukce opatřené vnějším tepelněizolačním systémem či obkladem a jiné 

konstrukce, jejichž povrchové vrstvy jsou difuzně málo propustné, jako nižší z těchto 

hodnot:  

- Mc,N  = 0,10 kg/(m2·a); 

- 3% z plošné hmotnosti materiálu, v němž ke kondenzaci vodní páry dochází, 

jestliže je jeho objemová hmotnost větší než 100 kg/m3; 

- 6% z plošné hmotnosti materiálu, v němž ke kondenzaci vodní páry dochází, 

jestliže je jeho objemová hmotnost menší nebo rovna 100 kg/m3. 

• Pro ostatní stavební konstrukce, jako nižší z hodnot: 

- Mc,N  = 0,50 kg/(m2·a);  

- 5% z plošné hmotnosti materiálu, v němž ke kondenzaci vodní páry dochází, 

jestliže je jeho objemová hmotnost větší než 100 kg/m3; 

- 10% z plošné hmotnosti materiálu, v němž ke kondenzaci vodní páry dochází, 

jestliže je jeho objemová hmotnost menší nebo rovna 100 kg/m3. 
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Pro konstrukce, uvnitř kterých je připuštěna omezená kondenzace vodních par dle 

ČSN 73 0540 -2 platí, že v průběhu roku nesmí uvnitř konstrukce zůstávat kondenzát, který 

by mohl trvale zvyšovat vlhkost konstrukce. Roční množství zkondenzované vodní páry 

uvnitř konstrukce Mc [kg/(m2·a)] tak musí vyhovět rovněž podmínce:  

 

<  

Kde:  Mev  je roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce, [kg/m2·a] 

 

Konstrukce 

Roční množství zkondenzované vodní páry 
uvnitř konstrukce 

Vyhodnocení 
Požadované hodnoty 

Mc,N  [kg/m2·a] 
Vypočtené hodnoty 

Mc  [kg/m2·a] 

Zdivo původní 
CP, tl. 500 mm 

0,5 3.798 NEVYHOVÍ 

Podlaha nad suterénem 
původní 

V konstrukci ke kondenzaci nedochází VYHOVÍ 

Strop pod půdou 
původní 

0,008 8.522 NEVYHOVÍ 

 
Tab. 11 – Množství zkondenzované vodní páry Mc v původních konstrukcích,                                       

porovnání s normovými požadavky 
 

  

Konstrukce 
Roční množství 

odpařitelné vodní páry 
Mev [kg/m2∙a] 

Roční množství 
zkondenzované vodní 

páry 
Mc  [kg/m2∙a] 

Vyhodnocení 

Zdivo původní 
CP, tl. 500 mm 

1.842 3.798 NEVYHOVÍ 

Podlaha nad suterénem 
původní 

V konstrukci ke kondenzaci nedochází VYHOVÍ 

Strop pod půdou 
původní 

1.508 8.522 NEVYHOVÍ 

 
Tab. 12 – Množství zkondenzované vodní páry Mc v původních konstrukcích,                                    

porovnání s odpařitelným množstvím vodní páry 
 
 

Po zateplení v žádné z posuzovaných ochlazovaných konstrukcí ke kondenzaci 

vodních par nedochází. Veškeré výpočty a grafické znázornění kondenzačních zón se 

nacházejí v příloze č. 1. 
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9.1.5 Lineární činitel prostupu tepla vybraných kritických detailů 

 Lineární činitel prostupu tepla ψ [W/(m·K)] udává zvýšení tepelného toku v místě 

lineární tepelné vazby (tepelného mostu). Charakterizován je tedy jako množství tepelné 

energie [W], které projde při teplotním spádu 1K jednotkovou délkou l tepelné vazby. Jeho 

velikost se stanoví takto:  

= − ∙  

 

Kde:  L2D
  je lineární tepelná propustnost detailu, [W/(m·K)] 

 Uj      součinitel prostupu tepla j-té konstrukce geometrického modelu, [W/(m2·K)] 

 bj                  rozměr j-té konstrukce geometrického modelu, [m] 

 

Lineární činitel prostupu tepla vzájemného styku stavebních konstrukcí musí u budov, 

jejichž převažující vnitřní teplota θim = 20 °C vyhovět podmínce:  

 

≤  

 

Kde:   je požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla, [W/(m·K)] 

 

Výpočet lineárního činitele prostupu tepla byl proveden pro tyto vybrané kritické detaily: 

 

• NÁROŽÍ    - styk dvou obvodových plášťů 

• STŘECHA-STĚNA  - styk střešního pláště a obvodového pláště 

• PODLAHA-STĚNA   - styk konstrukce podlahy nad nevytápěným suterénem a     

  obvodového pláště 

• PARAPET   - napojení okna na obvodový plášť v místě parapetu 

• OSTĚNÍ    - napojení okna na obvodový plášť v místě ostění a 

   nadpraží 

 

Posouzení kritických detailů bylo provedeno jak pro stávající stav konstrukcí, tak pro 

konstrukce po zateplení. Tyto hodnoty jsou dále použity pro výpočet tepelných ztrát objektu a 

mají vliv rovněž na průměrný součinitel tepla Uem. Porovnání výsledků výpočtu je uvedeno 

v následujících tabulkách. 
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Konstrukce 

Lineární činitel prostupu tepla 

Vyhodnocení Požadované 

hodnoty 
ψN  [W/(m·K)] 

Doporučené 

hodnoty 
ψN  [W/(m·K)] 

Vypočtené 

hodnoty 
ψ [W/(m·K)] 

NÁROŽÍ 0,20 0,10 -1,309 VYHOVÍ 

STŘECHA-STĚNA 0,20 0,10 -1,578 VYHOVÍ 

PODLAHA-STĚNA 0,20 0,10 -1,243 VYHOVÍ 

PARAPET 0,10 0,03 -0,003 VYHOVÍ 

OSTĚNÍ 0,10 0,03 0,034 VYHOVÍ 

 
Tab. 13 – Vybrané detaily původního stavu, porovnání lineárního činitele prostupu tepla                     

ψ [W/(m·K)] s normovými požadavky 
 

 

Konstrukce 

Lineární činitel prostupu tepla 

Vyhodnocení Požadované 

hodnoty 
ψN  [W/(m·K)] 

Doporučené 

hodnoty 
ψN  [W/(m·K)] 

Vypočtené 

hodnoty 
ψ [W/(m·K)] 

NÁROŽÍ 0,20 0,10 -0,139 VYHOVÍ 

STŘECHA-STĚNA 0,20 0,10 0,147 VYHOVÍ 

PODLAHA-STĚNA 0,20 0,10 0,077 VYHOVÍ 

PARAPET 0,10 0,03 0,062 VYHOVÍ 

OSTĚNÍ 0,10 0,03 -0,027 VYHOVÍ 

 
Tab. 14 – Vybrané detaily stavu po zateplení, porovnání lineárního činitele prostupu tepla                         

ψ [W/(m·K)] s normovými požadavky 
 

Výpočtem bylo prokázáno, že veškeré hodnocené detaily splňují normové požadavky 

na lineární činitel prostupu tepla a to jak v původním stavu, tak po navrženém zateplení. 

Podrobné protokoly k jednotlivým výpočtům jsou doloženy v příloze č. 2.   

 

Následně je uvedena geometrie jednotlivých detailů včetně rozměrů a příslušných 

okrajových podmínek, jež byly použity ve výpočtu lineárního činitele prostupu tepla.  
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Hodnocené stavební detaily: 

 

Původní stav:      Po zateplení: 

                      

 

Obr. 3 - Detail NÁROŽÍ pro výpočet lineárního činitele prostupu tepla ψ [W/(m·K)], [27] 

 

Původní stav:      Po zateplení: 

               

 

Obr. 4 - Detail STŘECHA-STĚNA pro výpočet lineárního činitele prostupu tepla, [27] 
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Původní stav:            Po zateplení: 

    
Obr. 5 - Detail PODLAHA-STĚNA pro výpočet lineárního činitele prostupu tepla, [27] 

 

Původní stav:            Po zateplení: 

   
Obr. 6 - Detail PARAPETU pro výpočet lineárního činitele prostupu tepla, [27]  

 
Původní stav:            Po zateplení: 

Obr. 7 - Detail OSTĚNÍ pro výpočet lineárního činitele prostupu tepla, [27] 
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9.1.6 Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce – vybrané stavební detaily 

Bližší specifikace teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi [-] a souvisejících 

normových požadavků je uvedena v kapitole 8.2.1. V této kapitole jsou uvedeny výsledky 

výpočtů pro hodnocené stavební detaily.  

 

Konstrukce 
Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

Vyhodnocení 
Požadované hodnoty 

fRsi,cr  [-] 
Vypočtené hodnoty 

fRsi  [-] 

NÁROŽÍ 0,754 0,595 NEVYHOVÍ 

STŘECHA-STĚNA 0,754 0,600 NEVYHOVÍ 

PODLAHA-STĚNA 0,754 0,642 NEVYHOVÍ 

PARAPET 0,663 0,502 NEVYHOVÍ 

OSTĚNÍ 0,663 0,504 NEVYHOVÍ 

 
Tab. 15 – Vybrané detaily původního stavu, porovnání kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu 

konstrukce fRsi [-] s normovými požadavky 
 

 

Konstrukce 
Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

Vyhodnocení 
Požadované hodnoty 

fRsi,cr  [-] 
Vypočtené hodnoty 

fRsi  [-] 

NÁROŽÍ 0,747 0,897 VYHOVÍ 

STŘECHA-STĚNA 0,747 0,848 VYHOVÍ 

PODLAHA-STĚNA 0,747 0,834 VYHOVÍ 

PARAPET 0,653 0,738 VYHOVÍ 

OSTĚNÍ 0,653 0,810 VYHOVÍ 

 
Tab. 16 – Vybrané detaily původního stavu, porovnání kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu 

konstrukce fRsi [-] s normovými požadavky 
 

Výpočet dokazuje, že vybrané detaily styků konstrukcí, stejně jako plošné stavební 

konstrukce (viz. kapitola 8.1.1), v původním stavu požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou 

teplotu konstrukce, tj. fRsi ≥ fRsi,N, nesplňují. Po opatření konstrukcí tepelnou izolací je dodržení 

tohoto požadavku zajištěno. Následně je uvedena geometrie hodnocených detailů včetně 

rozměrů a okrajových podmínek, jež byly použity ve výpočtu teplotního faktoru vnitřního 

povrchu konstrukce. Podrobné protokoly výpočtu jsou doloženy v příloze č. 2. 
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Hodnocené stavební detaily – pole teplot:  

 

Původní stav:      Po zateplení: 

                

 
Obr. 8 - Detail NÁROŽÍ pro výpočet kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu konstrukce fRsi, 

[27] 

 

Původní stav:      Po zateplení: 

 

Obr. 9 – Detail STŘECHA-STĚNA pro výpočet kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu 

konstrukce,[27] 
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Původní stav:      Po zateplení: 

 

      

 

Obr. 10 - Detail PODLAHA-STĚNA pro výpočet kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu 
konstrukce, [27] 

 
 
 

 

Původní stav:      Po zateplení: 

 

      

 

Obr. 11 - Detail PODLAHA-STĚNA pro výpočet kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu 
konstrukce, [27]  
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Původní stav:      Po zateplení: 

 

          

Obr. 12 - Detail PODLAHA-STĚNA pro výpočet kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu 
konstrukce  

 

9.1.7 Tepelná stabilita místnosti  

Tepelná stabilita místnosti je jedním z kritérií zajišťujících tepelnou pohodu ve 

vnitřním prostředí budov. Stanovuje se zvlášť pro zimní a letní období. Hodnoceným 

kritériem je v zimním období pokles výsledné teploty v místnosti ∆θv(t) [°C], v letním 

období pak nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti θai,max [°C]. 

 

Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období 

   

 ČSN 73 0540-2 požaduje, aby kritická místnost, kterou je pro potřeby této normy 

místnost s nejvyšším průměrným součinitelem prostupu tepla Uem [W/(m2·K)] ohraničujících 

konstrukcí (obvykle rohová místnost pod střechou), vykazovala na konci doby chladnutí t 

maximální pokles výsledné teploty v dané místnosti ∆θv(t) [°C] takový, že splní podmínku:  

 
∆ (t) ≤ ∆ , (t)	 

 

Kde: ∆θv,N(t)  je požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti, [°C] 

 

Vzhledem k faktu, že se jedná o budovu převážně obytnou, s nově navrženými 

kancelářskými prostory, v níž je navrženo nepřerušované vytápění, není tento požadavek 

posuzován. 
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Tepelná stabilita místnosti v letním období 

 

Jelikož se jedná o budovu, v níž se nacházejí dvě funkčně rozdílné části, tedy část 

obytná a část kancelářských prostor, byla pro každou z nich vybrána a hodnocena jedna 

kritická místnost. Takovou místností je ve smyslu ČSN 73 0540-2 ta, jež má největší plochu 

přímo osluněných otvorových výplní, orientovaných na V, JV, J, JZ, Z, v poměru k podlahové 

ploše. Tyto místnosti musí splnit podmínku:  

 

, ≤ , , 	 
 

Kde: θai,max,N    je požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním  

      období, [°C] 

 
Za kritické místnosti byly zvoleny tyto:  

• 2.24 – LOŽNICE, původní stav 

• 2.22 – LOŽNICE, po zateplení 

• 1.20 – KANCELÁŘ, po zateplení 

 
Posouzení ložnice v původním stavu je provedeno čistě za účelem porovnání vlivu 

zateplení obvodových konstrukcí a výměny stávajících oken na tepelnou stabilitu místnosti. 

Plochy a vlastnosti jednotlivých konstrukcí jsou blíže specifikovány ve výkresové 

dokumentaci a v příloze č. 1. Parametry okenních konstrukcí jsou doloženy v příloze č. 9. 

Posouzení jednotlivých místností bylo provedeno pomocí programu SIMULACE 2011, 

podrobné výsledky výpočtu jsou doloženy jako příloha č. 3. Veškeré hodnocené místnosti 

jsou nevýrobního charakteru. V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené nejvyšší denní 

teploty vnitřního vzduchu v interiéru, kde ve výpočtu nebylo uvažováno s žádnými stínícími 

prvky na okenních otvorech.   

 

Místnost 
Nejvyšší denní teplota vzduchu 

Vyhodnocení Požadovaná teplota 

θai,max,N    [°C] 
Vypočtená teplota 

θai,max   [°C] 

LOŽNICE - původní 27,0 28,51 NEVYHOVÍ 

LOŽNICE - po zateplení 27,0 32,31 NEVYHOVÍ 

KANCELÁŘ - po zateplení 27,0 37,51 NEVYHOVÍ 

 
Tab. 17 – Nejvyšší denní teplota vnitřního vzduchu v místnosti, nezastíněné okenní konstrukce   

 



Diplomová práce  2012 

53 
 

Výsledky simulace jasně prokazují, že zateplením obvodových konstrukcí a výměnou 

oken dojde ke znatelnému nárůstu nejvyšší denní teploty vnitřního vzduchu v posuzované 

místnosti, která již v původním stavu nesplňovala příslušný normový požadavek. Z tohoto 

důvodu je nutno na okenních konstrukcích provést účinná stínící opatření. Ta byla navržena 

takto:  

 

• 2.22 – LOŽNICE – vnitřní vertikální žaluzie či stínící závěsy bílé barvy s minimální   

    světelnou propustností 

• 1.20 – KANCELÁŘ – vnější žaluzie, světlé 

 

 

Místnost 
Nejvyšší denní teplota vzduchu 

Vyhodnocení Požadovaná teplota 

θai,max,N    [°C] 
Vypočtená teplota 

θai,max   [°C] 

LOŽNICE + stínění 27,0 26,7 VYHOVÍ 

KANCELÁŘ + stínění 27,0 26,19 VYHOVÍ 

 
Tab. 18 – Nejvyšší denní teplota vnitřního vzduchu v místnosti, zastíněné okenní konstrukce   

 

Realizací stínících opatření bude zajištěno splnění požadavků ČSN 73 0540-2. 

 

 

9.1.8 Průměrný součinitel prostupu tepla 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/(m2·K)] je veličina, jež hodnotí celkový 

prostup tepla obálkou budovy na její systémové hranici či na hranici vytápěné zóny. Je tedy 

jedním ze základních stavebně-energetických ukazatelů vlastností budovy. Dle požadavků 

ČSN 73 0540-2 musí nabývat hodnot takových, že:  

 

≤ ,  

 

Kde: Uem,N    je požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla, [W/(m2·K)] 
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Hodnota vlastního průměrného součinitele prostupu tepla se stanoví podle vztahu:  

=  

 
Kde: HT    je měrná ztráta prostupem tepla dle ČSN EN ISO 13 789, [W/K] 

 A      teplosměnná plocha obálky budovy, [m2] 

 

Požadovaná hodnota Uem,N se vypočte zvlášť pro každou posuzovanou budovu 

metodou tzv. referenční budovy. Nejvýše se však musí rovnat hodnotě stanovené následující 

tabulkou, platnou pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou θim v rozmezí 18°C až 

22°C včetně.  

 

Typ budovy 
Požadované hodnoty průměrného 
součinitele prostupu tepla Uem,N,20 

[W/(m2∙K)] 

Nové obytné budovy Nejvýše 0,50 

Ostatní budovy 

 
Nejvýše pro objemový faktor tvaru: 

A/V ≤ 0,2 Uem,N,20 = 1,05 
A/V > 1,0 Uem,N,20 = 0,45 

 
Pro ostatní budovy A/V: 

Uem,N,20 = 0,30 + 0,15/(A/V) 
 

 

Tab. 19 – Požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla pro budovy, kde θim je v rozmezí 
18°C až 22°C 

 

Referenční budovou pro posouzení objektu je taková virtuální budova, která splňuje 

následující podmínky:  

• je stejných rozměrů a prostorového uspořádání jako budova posuzovaná; 

• slouží stejnému účelu a je totožně umístěna; 

• jednotlivé plochy obálky budovy jsou tvořeny konstrukcemi, jejichž součinitel 

prostupu tepla je právě odpovídající příslušné hodnotě požadované normou. 

 

Vzhledem k faktu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, je tento hodnocen 

pomocí programu ZTRÁTY 2011 jako ostatní budova.  
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 Stanovení průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2·K)] bylo pro každý stav 

budovy, tedy pro stav původní a po zateplení obvodových konstrukcí, provedeno ve dvou 

variantách a sice: 

• přibližný výpočet pomocí korekce ∆Utbm [W/(m2·K)], což je průměrný vliv tepelných 

vazeb mezi jednotlivými teplosměnnými konstrukcemi, tvořícími obálku budovy; 

• výpočet pomocí konkrétně stanovených lineárních činitelů prostupu tepla                    

ψ [W/(m·K)], viz. kapitola 8.1.5. 

 

Stav a 
výpočtový postup 

Průměrný součinitel prostupu tepla 
Vyhodnocení Požadovaná hodnota 

Uem,N  [W/m2K] 
Vypočtená hodnota 

Uem [W/m2K] 

Původní - ∆Utbm 0,46 1,48 NEVYHOVÍ 

Původní - ψ 0,46 1,37 NEVYHOVÍ 

Po zateplení - ∆Utbm 0,46 0,39 VYHOVÍ 

Po zateplení- ψ 0,46 0,29 VYHOVÍ 

 
Tab. 20 – Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2·K)] s požadavky               

ČSN 73 0540-2 
 

 Výpočet prokazuje, že navržené zateplení zajišťuje splnění normového požadavku na 

průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/(m2·K)]. Současně lze vypozorovat, jakým 

způsobem ovlivní volba výpočtové metody výslednou hodnotu tohoto ukazatele. Užití 

přibližné metody vede ke zhoršení výsledku, což se může významně projevit zejména u 

budov s kvalitně řešenými konstrukcemi a jejich vzájemnými styky. Tato nepřesnost se může 

dále negativně projevit při zařazení do klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy, 

která je jedním ze základních údajů při vyhotovení energetického štítku obálky budovy.   

 

Stav a 
výpočtový postup 

Průměrný součinitel prostupu tepla 
Klasifikační 

třída Vypočtená hodnota 
Uem [W/m2K] 

Klasifikační ukazatel 
CI 

Původní - ∆Utbm 1,48 3,2 G 

Původní - ψ 1,37 3,0 G 

Po zateplení - ∆Utbm 0,39 0,9 C 

Po zateplení- ψ 0,29 0,6 B 

 
Tab. 21 – Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy 
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Energetické štítky obálky budovy:  

 

Původní stav - ∆Utbm:      Původní stav - ψ:  

                 

 

Po zateplení - ∆Utbm:      Po zateplení - ψ:  

                    

                           

Obr. 13 - Porovnání energetických štítků obálky budovy, [29] 
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9.1.9 Celková tepelná ztráta vytápěného prostoru 

 Celková tepelná ztráta vytápěného prostoru se stanoví v souladu s ČSN EN 12 831 

z výpočetního vztahu:  

∅ = ∅ + ∅  

 

Kde: ∅    je tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru, [W]  

    ∅           tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru, [W] 

 

Stanovení tepelných ztrát objektu bylo pro každý stav budovy provedeno opět ve dvou 

variantách, obdobně jako v kapitole 8.1.1. Z výsledků je patrné, jakým způsobem ovlivní 

zvolený postup výpočtu jednotlivé složky tepelné ztráty a jejich vzájemný poměr. Při 

posouzení objektu po zateplení obvodových konstrukcí bylo uvažováno s návrhem nuceného 

větrání nově navržených kancelářských prostor, kde je instalováno zařízení pro zpětné 

získávání tepla. Veškeré výpočty byly provedeny pomocí programu ZTRÁTY 2011, jejich 

výstupy jsou doloženy jako příloha č. 4. 

  

Stav a 
výpočtový postup 

Tepelná ztráta vytápěného prostoru 
Prostupem 

ΦT [kW] 
Větráním 
ΦV [kW] 

Celkem 
Φ [kW] 

Původní - ∆Utbm 88,5 17,4 105,9 

Původní - ψ 71,7 17,4 89,1 

Po zateplení - ∆Utbm 23,9 15,2 39,1 

Po zateplení- ψ 17,8 15,2 33,0 

 
Tab. 22 – Tepelné ztráty vytápěného prostoru 

 

 

 Graf 2 – Porovnání tepelných ztrát vytápěného prostoru 
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Celková tepelná ztráta objektu, uvažovaná z přesného výpočtu pomocí lineárních 

vazeb, se zlepšením tepelně-technických vlastností obalových konstrukcí sníží z původních 

89,1 kW na 33,0 kW, což znamená snížení potřeby tepla na vytápění o 63 %. V důsledku 

těchto opatření bude nutné zvážit výměnu stávajícího zdroje tepla.  

 

 

9.1.10 Energetická náročnost budovy 

 Požadavky na energetickou náročnost budovy, stanovené Vyhláškou 148/2007 Sb., 

jsou splněny tehdy, jestliže energetická náročnost hodnocené stavby je menší než energetická 

náročnost referenční budovy. Tou se rozumí celková roční dodaná energie EP [GJ] na 

systémové hranici budovy, stanovená bilančním hodnocením referenční stavby. V tomto 

případě je výpočtem stanoveno celkové množství roční dodané energie potřebné pro vytápění, 

větrání, přípravu teplé vody a osvětlení hodnoceného objektu. Veškeré porovnávací ukazatele 

a užité výpočtové metody jsou v souladu s vyhláškou 148/2007 Sb. o energetické náročnosti 

budov. K vzájemnému porovnání energetické náročnosti budovy v původním stavu a po 

navržených opatřeních je stanovena měrná roční spotřeba energie EP,A [kWh/m2·rok], 

která vyjadřuje celkové množství ročně dodané energie na jednotkovou podlahovou plochu 

objektu, dle vztahu: 

, = 277,8 ∙  

Kde:    je výpočtem stanovená celková roční dodaná energie, [GJ/rok]  

 Ac      celková podlahová plocha, [m2] 

 

Takto vypočtená měrná roční spotřeba energie EP,A [kWh/m2·rok], pak musí splňovat 

požadavek:  

, < , ,  

Kde: ,    je měrná spotřeba energie budovy, [kWh/m2·rok] 

, ,   maximální měrná spotřeba energie budovy, [kWh/m2·rok]  

 

 

 



Diplomová práce  2012 

59 
 

 Vzhledem k částečné změně způsobu užívání objektu je požadavek stanoven zvlášť 

pro budovu v původním stavu, kdy je hodnocena jako bytový dům a dále po rekonstrukci, kdy 

je na ni pohlíženo jako na polyfunkční budovu, tvořenou dvěma částmi – bytovou a 

administrativní.  

 

 Veškeré výpočty byly provedeny pomocí programu ENERGIE 2011. V původním 

stavu byl objekt hodnocen jako jediná vytápěná zóna, po rekonstrukci pak jako dvě 

samostatné zóny s různým režimem provozu tak, aby bylo možno ve výpočtu zohlednit vliv 

nuceného větrání v nově navržených kancelářských prostorách. Výpočty jsou doloženy 

v příloze č. 5. 

 

Stav objektu 

Měrná spotřeba energie budovy Třída 
energetické 
náročnosti 

budovy 
Vypočtená hodnota 
EP,A [kWh/m2·rok] 

Maximální hodnota 
EP,A,req  [kWh/m2·rok] 

Původní  286 120 G 

Po zateplení 86 140 B 

 
Tab. 23 – Měrná spotřeba energie budovy EP,A [kWh/m2·rok] 

 

 

Graf 3 – Porovnání měrné spotřeby energie budovy 

 

Realizací zateplení veškerých ochlazovaných konstrukcí dle kapitoly 3.1.3, výměnou 

oken a návrhem dalších úsporných opatření, jako je například nahrazení klasických žárovek 

úsporným osvětlením, bylo docíleno výrazného snížení měrné spotřeby energie hodnocené 

budovy.  Z původní třídy energetické náročnosti budovy G – mimořádně nehospodárná se tak 

posunula do třídy B – úsporná.  
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Součástí posouzení je vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy, který je 

tvořen protokolem, jež prokazuje energetickou náročnost budovy a grafickým znázorněním. 

Tento závazný dokument je doložen jako příloha 5., grafické znázornění je uvedeno níže.  

 

 

Obr. 14 - Průkaz energetické náročnosti budovy 

 

9.1.11  Efektivita investic 

Součástí návrhu stavebně-energetické rekonstrukce objektu je rovněž vyhodnocení 

ekonomické výhodnosti realizovaných opatření. Z následujícího grafu je patrný podíl tepla 

unikajícího jednotlivými konstrukcemi budovy, můžeme tedy již předběžně stanovit, jakou 

cestou je možno dosáhnout největších úspor energie. V tomto případě je navrženo zateplení 

veškerých ochlazovaných konstrukcí, viz. kapitola x a výměna otvorových výplní (technické 

specifikace doloženy v příloze č. 9).  
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Graf 4 – Měrné tepelné toky jednotlivými konstrukcemi původní budovy 
 

 

Pro porovnání množství uspořené energie (zemního plynu a elektrické energie) 

vzhledem k vynaloženým nákladům byly hodnoceny tyto tři modelové případy:  

• pouze výměna oken; 

• pouze zateplení ochlazovaných konstrukcí; 

• výměna oken a zateplení ochlazovaných konstrukcí. 

 

Cena nových oken včetně osazení byla stanovena přímo dodavatelem výrobce 

INTERNORM pro Českou republiku, kalkulace je součástí přílohy č. 9. Cena kontaktního 

zateplení šedým polystyrenem Styrotherm PLUS 70, tl. 150 mm je počítána 1 500 Kč/m2 

včetně instalace lešení. Náklady na zateplení konstrukce podlahy and suterénem a stropu pod 

nevytápěnou půdou byly odhadnuty z ceníků materiálů volně dostupných na internetu, cena 

pokládky pak dle ceníku stavebních prací společnosti RTS.  

 

Ceny za dodávky energií jsou stanoveny pomocí ceníků OptimalEnergy. V základní 

variantě jsou určeny pro nejčastější dodavatele energií, tedy RWE pro dodávku plynu a ČEZ 

Comfort pro dodávku elektřiny. Následně je uvedena kalkulace ceny po možné změně 

dodavatele, pro momentálně nejnižší nabídku na trhu. Podrobná kalkulace je uvedena 

v příloze č. 10. 
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Opatření 
Roční spotřeba energie/Cena 

Celkové náklady Zemní plyn 
     [MWh]              [Kč] 

Elektrická energie 
    [MWh]               [Kč] 

Původní  268,303 366 500 18,557 91 820 458 320 

Výměna oken 184,808 251 614 23,456 115 450 367 064 

Zateplení 
konstrukcí 

82,998 113 383 23,456 115 450 228 833 

Výměna oken + 
zateplení 

57,109 77 750 23,456 115 450 193 200 

 

Tab. 24 – Roční spotřeba energií a celkové náklady na provoz budovy, původní dodavatel  
 

Opatření 
Roční spotřeba energie/Cena 

Celkové náklady Zemní plyn 
     [MWh]              [Kč] 

Elektrická energie 
    [MWh]               [Kč] 

Původní  268,303 366 500 18,557 91 820 458 320 

Výměna oken 184,808 187 867 23,456 109 727 297 594 

Zateplení 
konstrukcí 

82,998 84 658 23,456 109 727 194 385 

Výměna oken + 
zateplení 

57,109 58 971 23,456 109 727 168 698 

 

Tab. 25 – Roční spotřeba energií a celkové náklady na provoz budovy, změna dodavatele  
 

Následně jsou uvedeny finanční náklady a předpokládané doby návratnosti. 

Opatření 
Celkové náklady  

[Kč] 
Návratnost při 

současném dodavateli 
Návratnost při 

změně dodavatele 

Výměna oken 1 295 877 14,2 8,0 

Zateplení 
konstrukcí 

1 432 000 6,2 5,4 

Výměna oken + 
zateplení 

2 727 877 10,3 9,4 

 
Tab. 26 – Stanovení návratnosti investic  

 

Ze stanové návratnosti je zřejmé, že největší podíl na úspoře energií přinese zateplení 

ochlazovaných konstrukcí objektu. Celková předpokládaná návratnost navržené investice se 

tedy pohybuje v rozmezí 9 – 10,5 let, v závislosti na volbě dodavatele energií. Ve všech 

posuzovaných případech můžeme hovořit o ekonomicky efektivní investici, neboť doba 

návratnosti nepřesahuje 15 let.  
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10. DENNÍ OSVĚTLENÍ A PROSLUNĚNÍ 

 

10.1 Denní osvětlení 

 

 Tuto veličinu lze popsat jako osvětlení interiéru budov, jež je způsobeno přirozeným 

rozptýleným světlem. Dodržením požadovaných hodnot, které jsou podrobně stanoveny 

v ČSN 73 0580-1:2007, jsou zajištěny podmínky dobré zrakové pohody v daném vnitřním 

prostředí. S tím souvisí rovněž vhodné podmínky pro pozorování zájmových předmětů, čímž 

je možno zabránit vzniku předčasné únavy. Podmínky denního osvětlení jsou posouzeny jak 

ve všech obytných místnostech, tak rovněž v nově navržených kancelářských prostorách. 

Obytné prostory jsou pak posuzovány v původním stavu a rovněž po zateplení budovy. Tímto 

výpočtem bude prokázáno, jaký vliv má na úroveň denního osvětlení zvětšení tloušťky ostění 

vlivem provedeného zateplení budovy a náhrada původních otvorových výplní (dvojité 

zasklení) za okna s trojsklem.  

 

10.1.1 Úroveň denního osvětlení 

 K posouzení úrovně denního osvětlení se užije činitele denní osvětlenosti D [%], 

který je stanoven za nejméně příznivého stavu vnějšího prostředí, jemuž odpovídají podmínky 

zimní, stále zatažené oblohy (při gradaci jasů 1:3) a tmavého okolního terénu 

(nezasněženého). Činitel denní osvětlenosti pak stanovíme jako:     

 

=  

 

Kde:   je osvětlenost v kontrolním bodě srovnávací roviny, [lx] 

      osvětlenost venkovní horizontální nezastíněné roviny, [lx] 

 

Konkrétní požadavky jsou stanoveny pro jednotlivé druhy vnitřních prostor na základě 

jejich funkčního využití. Základní požadavky na denní osvětlení budov jsou stanoveny 

normou ČSN 730580-1:2007, k posouzení obytných budov pak užijeme hodnoty dle                         

ČSN 73 0580-2:2007. 

 

 



Diplomová práce  2012 

64 
 

Obytné prostory 

 

Úroveň denního osvětlení v obytných místnostech, s bočním osvětlovacím systémem, 

se posuzuje ve dvojici kontrolních bodů umístěných v jedné polovině místnosti, maximálně 

však ve vzdálenosti 3000 mm od okenní stěny a 1000 mm od vnitřního povrchu bočních stěn. 

Srovnávací rovina se nachází ve výšce 850 mm nad úrovní podlahy příslušné místnosti. 

Požadavek normy je stanoven takto:  

 

, ≥ , 																				
+
2 ≥  

 

Kde: ,   jsou hodnocené krajní body v polovině místnosti, nejdále však 3000 mm od     

                     stěny s osvětlovacím otvorem, [%] 

 ,           minimální požadovaná hodnota činitele denní osvětlenosti, [%] 

          průměrný činitel denní osvětlenosti, [%] 

 

 

 

Obr. 15 - Kontrolní body pro hodnocení činitele denní osvětlenosti D [%], obytná místnost 

 

Z hlediska tohoto normového požadavku byly v původním stavu hodnoceny veškeré 

obytné místnosti (pokoje, ložnice a obývací pokoje) 1.NP a obytné místnosti 2.NP a 3.NP, 

jejichž okenní otvory směřují do ulice Bohumínská, neboť zde může dojít k ovlivnění úrovně 

denního osvětlení okolní zástavbou. Následuje model, z něhož vyplývá uspořádání okolní 

zástavby. Tento výpočtový model byl vytvořen pomocí programu WDLS verze 4.1 [31].  
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Obr. 16  - Výpočtový model s přihlédnutím k vlivu okolní zástavby, [31] 

 
Následně jsou uvedeny stanovené hodnoty činitele denní osvětlenosti v jednotlivých 

obytných místnostech a grafický výstup výpočtu. 

 

Místnost 

Činitel denní osvětlenosti 

Vyhodnocení Minimální 

hodnoty 
D1,2  [%] 

Požadovaná 

min. hodnota 
Dmin,N  [%] 

Průměrná 
hodnota 
Dm  [%] 

Požadovaná 

pr. hodnota 
Dm,N  [%] 

 106 1,3 – 2,0 0,7 1,6 0,9 VYHOVÍ 

107 1,9 – 2,2 0,7 2,1 0,9 VYHOVÍ 

108 2,1 – 2,3 0,7 2,2 0,9 VYHOVÍ 

 114 1,7 – 1,7 0,7 1,7 0,9 VYHOVÍ 

115 1,3 – 3,7 0,7 2,5 0,9 VYHOVÍ 

116 2,0 – 2,4 0,7 2,2 0,9 VYHOVÍ 

 123 1,3 – 1,9 0,7 1,6 0,9 VYHOVÍ 

124 1,9 – 2,2 0,7 2,1 0,9 VYHOVÍ 

125 2,0 – 2,3 0,7 2,2 0,9 VYHOVÍ 

 131 1,7 – 1,7 0,7 1,7 0,9 VYHOVÍ 

132 1,9 – 2,0 0,7 1,9 0,9 VYHOVÍ 

133 2,0 – 2,3 0,7 2,2 0,9 VYHOVÍ 

 206 1,4 – 2,1 0,7 1,7 0,9 VYHOVÍ 

214 1,7 – 1,8 0,7 1,7 0,9 VYHOVÍ 

223 1,4 – 1,9 0,7 1,7 0,9 VYHOVÍ 

231 1,7 – 1,7 0,7 1,7 0,9 VYHOVÍ 

 306 1,5 – 2,1 0,7 1,8 0,9 VYHOVÍ 

314 1,7 – 1,8 0,7 1,8 0,9 VYHOVÍ 

323 1,5 – 2,0 0,7 1,7 0,9 VYHOVÍ 

331 1,7 – 1,8 0,7 1,8 0,9 VYHOVÍ 
 

Tab. 27 – Hodnoty činitele denní osvětlenosti D[%] obytných místností, původní stav 
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Grafický výstup:  

 

Byt 1                      Byt 2 

 

 

 
Obr. 17 - Výpočtový model 1.NP, pravý objekt, [31] 

 

Byt 3                      Byt 4 

 

 

 
Obr. 18 - Výpočtový model 1.NP, levý objekt, [31] 
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Výpočtem bylo prokázáno, že veškeré posuzované místnosti původního objektu 

splňovaly normové požadavky na činitele denní osvětlenosti. Rovněž byl prokázán vliv 

zastínění uliční fasády bytového domu protější zástavbou.  

Dále jsou stejným způsobem posouzeny veškeré obytné místnosti 2.NP tohoto objektu 

po provedení kontaktního zateplení, tl. 150 mm a výměně oken.  

 

 

Místnost 

Činitel denní osvětlenosti 

Vyhodnocení Minimální 

hodnoty 
D1,2  [%] 

Požadovaná 

min. hodnota 
Dmin,N  [%] 

Průměrná 
hodnota 
Dm  [%] 

Požadovaná 

pr. hodnota 
Dm,N  [%] 

 206 1,2 – 1,4 0,7 1,3 0,9 VYHOVÍ 

207 1,5 – 1,8 0,7 1,6 0,9 VYHOVÍ 

208 1,7 – 1,7 0,7 1,7 0,9 VYHOVÍ 

 213 1,2 – 1,4 0,7 1,3 0,9 VYHOVÍ 

214 1,1 – 3,2 0,7 2,1 0,9 VYHOVÍ 

215 1,8 – 1,8 0,7 1,8 0,9 VYHOVÍ 

 221 1,2 – 1,3 0,7 1,2 0,9 VYHOVÍ 

222 1,6 – 1,8 0,7 1,7 0,9 VYHOVÍ 

223 1,7 – 1,7 0,7 1,7 0,9 VYHOVÍ 

 228 1,3 – 1,4 0,7 1,3 0,9 VYHOVÍ 

229 1,6 – 1,7 0,7 1,6 0,9 VYHOVÍ 

230 1,8 – 1,9 0,7 1,8 0,9 VYHOVÍ 

 306 1,3 – 1,4 0,7 1,4 0,9 VYHOVÍ 

313 1,3 – 1,5 0,7 1,4 0,9 VYHOVÍ 

321 1,3 – 1,4 0,7 1,3 0,9 VYHOVÍ 

328 1,3 – 1,4 0,7 1,4 0,9 VYHOVÍ 

 
Tab. 28 – Hodnoty činitele denní osvětlenosti D[%] obytných místností, po zateplení 

 
 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že provedení kontaktního zateplení, tedy zvětšení 

tloušťky ostění z původních 500 mm na 650 mm a výměna původních otvorových výplní 

(dvojité zasklení) za okna s trojsklem, způsobí zhoršení světelných podmínek v interiéru 

obytných místností. I přesto všechny tyto místnosti nadále splňují požadavky                     

ČSN 73 0580-2:2007 s dostatečnou rezervou. Veškeré podrobnosti výpočtu jsou uvedeny 

v příloze č. 7. 
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Kancelářské prostory 

 

V navrhovaných kancelářských prostorech se pro posouzení úrovně denního osvětlení 

stanoví síť kontrolních bodů, jež jsou rozmístěny rovnoměrně v úrovni srovnávací roviny ve 

výšce 850mm. Krajní body se nacházejí ve vzdálenosti 1000 mm od vnitřního povrchu stěn 

ohraničujících posuzovanou místnost, vzájemná vzdálenost jednotlivých bodů v obou 

směrech se pak musí pohybovat v rozmezí 1000 – 3000 mm. Tyto prostory spadají dle       

ČSN 73 0580-1 do třídy zrakové činnosti č. IV- středně přesná. Vzhledem k tomu, že se jedná 

výhradně o místnosti s bočním osvětlovacím systémem, musí být splněn požadavek:  

 

≥ ,  

 

Kde:   je nejmenší vypočtený činitel denní osvětlenosti v kontrolním bodě, [%] 

,       požadovaná hodnota činitele denní osvětlenosti, [%] 

 

 

10.1.2 Rovnoměrnost denního osvětlení 

 Souvisejícím požadavkem, který musí být v těchto prostorách splněn je rovnoměrnost 

denního osvětlení r [-], kde pro třídu zrakové činnosti IV je požadována hodnota r ≥ 0,2, 

vypočtená ze vztahu:  

= /  

 

Kde:   je nejmenší vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti, [%] 

      největší vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti, [%] 

 

V následující tabulce jsou shrnuty veškeré požadavky ČSN 73 0580-1 na nově 

navržené kancelářské prostory. Vypočtené hodnoty činitele denní osvětlenosti a 

rovnoměrnosti denního osvětlení jsou s nimi porovnány. Dále je uveden příklad grafického 

výstupy výpočtu, na jehož základě je možno podrobněji určit rozložení světla v prostoru 

místnosti. Tento výstup bude podkladem pro návrh rozmístění jednotlivých pracovních ploch 

s ohledem na vhodné zrakové podmínky. 
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Místnost 

Činitel denní osvětlenosti 

Vyhodnocení 
Minimální  

vypočtená 

hodnota 
Dmin  [%] 

Požadovaná 

min. hodnota 
Dmin,N  [%] 

Maximální 
vypočtená 
hodnota 
Dmax  [%] 

Rovnoměrnost 

denního 

osvětlení 
r  [-] 

105 1,5 1,5 3,8 0,402 VYHOVÍ 

106 1,0 1,5 3,2 0,300 NEVYHOVÍ 

107 0,9 1,5 4,4 0,199 NEVYHOVÍ 

108 1,0 1,5 2,8 0,359 NEVYHOVÍ 

118 1,5 1,5 4,1 0,380 VYHOVÍ 

119 1,0 1,5 2,8 0,349 NEVYHOVÍ 

120 1,5 1,5 3,8 0,399 VYHOVÍ 

121 0,9 1,5 2,8 0,318 NEVYHOVÍ 

 
Tab. 29 – Hodnoty činitele denní osvětlenosti D[%] a rovnoměrnosti denního osvětlení r [-] nově 

navržených kancelářských prostor 
 
 
 
 

Grafický výstup:  

 

 

Obr. 19 – Výpočtový model 1.NP, kancelářské prostory - levý objekt, [31] 
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Jak z výpočtu, tak z uvedeného grafického výstupu je zjevné, že kanceláře, které jsou 

opatřeny pouze jedním osvětlovacím otvorem, vzhledem ke své hloubce nesplňují požadavek 

na úroveň denního osvětlení v celé své ploše. Tyto místnosti pak budou rozděleny do dvou až 

tří funkčně vymezených částí. Pracovní prostory je nutno situovat co nejblíže okenním 

otvorům – do vzdálenosti ohraničené červenou izofotou, která znázorňuje úroveň 

požadovaného činitele denní osvětlenosti D = 1,5 %. V oblasti, kde činitel denní osvětlenosti 

nabývá hodnot v rozmezí 1,5 -  0,5 % je nutno navrhnout sdružené osvětlení. V místech, kde 

klesne pod tuto hodnotu, pak mohou být situovány prostory pro ukládání. 

 

 

10.2 Proslunění 

 

Dle ČSN 73 4301 je proslunění jedním z požadavků na obytné budovy a udává, že 

veškeré byty musí být navrhovány tak, aby byly prosluněny. Za vyhovující se považuje 

takový byt, kde součet ploch jeho prosluněných obytných místností je roven nejméně 1/3 

součtu ploch veškerých obytných místností. Za prosluněnou místnost se pak považuje ta, která 

vyhoví následujícím podmínkám:  

• půdorysný úhel slunečního paprsku, vedený hlavní přímkou roviny osvětlovacího 

otvoru, je minimálně 25°; 

• celková plocha okenních otvorů, vypočtená z jejich skladebných rozměrů, musí být 

minimálně rovna 1/10 z podlahové plochy dané místnosti. Minimální šířka 

započitatelného okenního otvoru pak musí být 900 mm; 

• přímé sluneční záření musí dopadat na stanovený kritický bod, jež se nachází v rovině 

vnitřního zasklení, a to ve výšce 300 mm nad středem spodní hrany okna, nejméně 

však 1200 mm nad úrovní podlahy příslušné místnosti; 

• minimální výška slunce nad horizontem je 5°. 

 

Takováto místnost musí být prosluněna po dobu nejméně 90 minut. Výpočet se 

provádí pro kritická data 1. března a 21. června. 

 

V tomto případě je účelem porovnání doby proslunění původních bytů a bytů po 

provedené rekonstrukci, kdy došlo k částečné změně dispozic – zvětšení ploch obytných 

místností. Za tímto účelem byl vybrán jeden modelový byt – byt č. 5. 
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BYT č. 5 
Místnost 

Proslunění obytných místností 

Vyhodnocení Plocha 

místnosti 

 [m
2] 

Délka 

proslunění 

  [min] 

Min. délka 

proslunění 

  [min] 

206 - Pokoj 14,00 198 90 VYHOVÍ 

207 - Ložnice 10,55 209 90 VYHOVÍ 

208 - Obývací pokoj 19,25 209 90 VYHOVÍ 

 
Tab. 30 – Doba proslunění obytných místností původního bytu č. 5, dne 1.3. 

 

BYT č. 5 
Místnost 

Proslunění obytných místností 

Vyhodnocení Plocha 

místnosti 

 [m
2] 

Délka 

proslunění 

  [min] 

Min. délka 

proslunění 

  [min] 

206 - Pokoj 14,00 198 90 VYHOVÍ 

207 - Ložnice 10,55 209 90 VYHOVÍ 

208 - Obývací pokoj 
s kuchyňským koutem 

29,30 209 90 VYHOVÍ 

 
Tab. 31 – Doba proslunění obytných místností rekonstruovaného bytu č. 5, dne 1.3. 

 

Z výpočtu je zřejmé, že veškeré obytné místnosti posuzovaného bytu vyhovují 

požadavkům ČSN 73 0581 a změnou dispozice nedojde k ovlivnění doby proslunění. 

Posouzení bylo provedeno pomocí programu SunLis [32]. Následuje příklad grafického 

výstupu z tohoto programu. Protokoly výpočtu jsou uvedeny v příloze č. 8. 

 

 

 
Obr. 20 - Grafický výstup z programu SunLis, posouzení proslunění, [32] 
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11. ZÁVĚR 

 

 V době, kdy je kladen stále větší důraz na snižování spotřeby energií, je třeba se 

zabývat nejen kvalitním návrhem a provedením nových budov, ale současně efektivním 

snižováním energetických potřeb budov stávajících. Z tohoto důvodu byla v rámci diplomové 

práce zpracována stavebně – energetická rekonstrukce bytového domu, jež byl vystavěn před 

rokem 1960. Součástí vstupních požadavků bylo mimo zlepšení energetických vlastností 

tohoto objektu rovněž přebudování 1.NP, tedy čtyř bytových jednotek, na kancelářské 

prostory, které budou sloužit potřebám investora.  

  

K dosažení dnešních standardů v oblasti tepelné ochrany budov byly tedy na objektu 

navrženy tyto stavební úpravy:  

 

- zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem, za použití izolantu 

Styrotherm PLUS 70, tl. 150 mm; 

- zateplení podlahové konstrukce nad nevytápěným suterénem pomocí EPS 100Z,        

tl. 70 mm; 

- zateplení stropní konstrukce nejvyššího nadzemního podlaží pod nevytápěnou půdou 

komprimovaným pásem Rockwool ROLLROCK, tl. 180 mm, vloženým do 

dřevěného roštu;  

- výměna otvorových výplní za okna zasklená izolačním solárním trojsklem, která 

zajišťují minimální tepelné ztráty těmito konstrukcemi, jež vždy byly a zřejmě i 

zůstanou nejslabším článkem obvodového pláště. 

 

Následně je provedeno posouzení veškerých tepelně - technických porovnávacích 

ukazatelů, čímž bylo prokázáno, že konstrukce v původním stavu hrubě překračovaly dnešní 

požadavky ČSN 73 0540 – 2, zatímco po navržených opatřeních většina z nich dosahuje 

doporučených hodnot. Současně byla stanovena energetická náročnost budovy. Původní 

bytový dům byl zařazen do kategorie G – mimořádně nehospodárná, po realizaci opatření pak 

nově do kategorie B – úsporná. Budova je opatřena Energetickým štítkem obálky budovy a 

Průkazem energetické náročnosti budovy.  
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V rámci zjištění efektivity vynaložených investic bylo provedeno ekonomické 

zhodnocení jednotlivých kroků, tedy zateplení ochlazovaných konstrukcí, výměny oken a 

jejich kombinace. Vzhledem ke stanovenému množství uspořené energie a době návratnosti, 

je nejpřínosnějším krokem právě zateplení konstrukcí na systémové hranici vytápěné zóny. 

Vypočtená doba návratnosti navržených opatření se pohybuje v závislosti na volbě dodavatele 

energií a předpokládaném růstu cen v rozmezí 9 až 10,5 let.   

 

V rámci práce je rovněž posouzen vliv stavebních úprav na úroveň denního osvětlení 

obytných prostor. Bylo prokázáno, že jejich vlivem dojde ke zhoršení požadovaného činitele 

denní osvětlenosti, požadavky ČSN 73 0580 však zůstávají zachovány. Nově navržené 

kancelářské prostory byly z tohoto hlediska rovněž posouzeny a na základě výsledků výpočtu 

je možno navrhnout optimální umístění pracovních ploch, případně může sloužit jako podklad 

k návrhu sdruženého osvětlení.    

 

 Vzhledem k prvotním požadavkům investora na parametry vnitřního prostředí 

kancelářských prostor byl proveden návrh nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. 

Touto cestou bude zajištěn požadovaný přísun čerstvého vzduchu v odpovídající kvalitě.  
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