
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

 

Rodinný dům s kanceláří 

Family house with office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentka:        Kristýna Šenkýřová 

Vedoucí práce:        Ing. arch. Milena Vitoulová 

 

  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

Prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samo-

statně pod vedením vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny pouţité pod-

klady a literaturu.  

V Ostravě …………….                                                                   

…………………………… 

         Podpis studenta 

  



Prohlašuji, ţe 

• byla jsem seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

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

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

• beru na vědomí, ţe Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB- TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci uţít 

(§ 35 odst. 3). 

• souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB- TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB- TUO. 

• bylo sjednáno, ţe uţít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB- TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB- TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše) 

• beru na vědomí, ţe odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek 

její 

obhajoby 

V Ostravě ………………….                                                            

……………………….. 

                                                                                                                podpis studenta 



PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na práci mé bakalářské práce. 

Vedoucí, paní Ing. arch. Mileně Vitoulové a konzultantovi z pozemního stavitelství, 

panu doc. Ing. Jaroslavu Solařovi, Ph.D. Speciální poděkování patří panu Ing. arch. 

Petru Lichnovskému, za jeho ochotu a jeho drahocenný čas. Děkuji za jejich vedení, 

odborné vedení a cenné rady. 



ABSTRAKT 

Abstrakt česky 

Náplní této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby rodinného dům s kanceláří v obci Ţichlínek nedaleko města Lan-

škroun. Objekt je samostatně stojící v zástavbě nových rodinných domů, jednopod-

laţní s garáţí a kanceláří, kterou bude vyuţívat majitel domu pro svou činnost.  

Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. Textová část je tvořena prů-

vodní zprávou, souhrnnou technickou zprávou a dokumentací stavebního objektu. 

Součástí textové části je tepelně technické posouzení. Samostatnou přílohou je vý-

kresová část.  

 

 

   

 

 

 

ABSTRACT 

Abstrakt ve světovém jazyce  

The aim of this work The aim of this work is preparation of project documen-

tation for construction of a family house with an office in the village near the town 

Lanškroun called Ţichlínek. The house is secluded in the area of new constructed 

houses and has one floor with garage and office, which will be used by owners for 

their activities. 

The thesis is divided into several parts. The text part is formed to accompany-

ing report, a summary technical report and documentation of the building. Thermal 

technical assessment is included in text part as well. Drawing part is separatelly atta-

ched at the end of my thesis.  
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SEZNAM POUŢITÉHO ZNAČENÍ 

k. ú.      katastrální území 

Uw      součinitel prostupu tepla celého okna 

U      součinitele prostupu tepla 

UN      poţadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Sb.      sbírky (zákonů) 

č.      číslo 

d       tloušťka materiálu (m) 

λ      lambda – součinitel tepelné vodivosti 

f,Rsi,N      poţadovaná hodnota nejniţšího teplotního  

      faktoru vnitřního povrchu 

f,Rsi      teplotní faktor 

W/m
2 

.K     watt/metr čtverečný.kelvin 

mm      milimetr 

m      metr 
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 ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby rodinného dům s kanceláří v obci Ţichlínek nedaleko města Lanškroun. 

Objekt se nachází na parcele číslo 650/28. Vznikla rozdělením dříve zemědělského pole na 

15 parcel určených pro výstavbu rodinných domů. Parcela je rovinatá, umístěná blíţe 

k městu Lanškroun a byla provedena veškerá infrastruktura.  

  Úkolem bylo navrhnout objekt, který by byl netradiční vzhledem, ale zapadal do 

krajiny a okolní zástavby. Vyhovoval zadaným poţadavkům, limitům stanovených obcí a 

orientaci ke světovým stranám. Cílem bylo navrhnout dům splňující poţadavky zdravého 

bydlení a poţadavky budoucích uţivatelů. Jedná se o jednopodlaţní objekt s kanceláří, 

kterou bude majitel vyuţívat pro svoji podnikatelskou činnost.  

 Podkladem vypracování projektové dokumentace byla studie z předmětu Ateliéro-

vá tvorba I.  

Bakalářská práce je tvořena textovou částí podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o do-

kumentaci staveb, dále pak výkresovou dokumentací s přílohami.  

   

 



    13 

 

1 OBEC ŢICHLÍNEK 

1.1 Charakteristika obce Ţichlínek 

Ţichlínek je vesnice leţící přibliţně 2 km jihovýchodně od Lanškrouna na cestě do 

Moravské Třebové. Ke dni 1. 1. 2010 zde ţilo 894 obyvatel. Celá zástavba obce, jakoţ i 

téměř celé její katastrální území leţí v Čechách, ale několik parcel při jiţní hranici obce 

původně náleţelo ke katastru sousední obce Rychnov na Moravě a tak území obce zasahu-

je v současnosti i na Moravu. 

Obrázek 1 umístění obce Ţichlínek 

1.2 Historie 

Na základě historických pramenů lze počátky vzniku naší obce směřovat k započa-

tému osídlování zdejší krajiny v první polovině 13. století za vlády českého krále Přemysla 

Otakara II. K pohraničním hvozdům mezi Čechami a Moravou a obchodní cestě, vedoucí 

příhodným územím podél toku Moravské Sázavy je z této doby připomínán vznik vodního 

hradu s přilehlou vsí a dvorcem, nesoucí název Kronfeld. Samo pojmenování hradu či tvr-

ze bývá měněno podle jednotlivých etap historického vývoje (Cronvelt, Kronweld, Ţabi-

nec, Krotenful, Krotfule). Další písemné zmínky nejen o počátcích naší obce ale i o nej-

bliţším okolí jsou datovány k roku 1304, kdy bylo zdejší panství Lanšpersko - lanškroun-

ské darováno českým králem Václavem II. klášteru Zbraslavskému. 

 K samotnému názvu naší obce lze nalézt několik výkladů a to jak v původu osob-

ního jména lokátora - zakladatele vsi - Sichlingsdorf, tj. ves Sichlingova, tak i k různým 
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výkladům, které odvozují jméno naší obce např. z německého Sichling, středohornoně-

meckého sichlinc, sichelinc = snop. 

1.3 Významné objekty obce 

 kostel Narození sv. Jana Křtitele (1725) 

Obrázek 2 kostel narození sv. Jana Křtitele 

 

 

 budova školy (1694) 

Obrázek 3 budova školy 

 socha sv. Jana Nepomuckého (1755) 

 socha sv. Jana Evangelisty (1769) 
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 sousoší Nejsvětější Trojice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 sousoší Nejsvětější Tojice 
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2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

2.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:      rodinný dům s kanceláří  

Místo stavby:      k. ú. Ţichlínek 

       Parcela č. 650/28 

Kraj:        Pardubický kraj 

Charakter stavby:     Novostavba 

Plocha parcely:     2 200 m
2 

Zastavěná plocha:     378,2 m
2 

Obestavěný prostor:     1521,04 m
3
 

Stupeň projektové dokumentace:    

Vedoucí práce:     Ing. arch. Milena Vitoulová 

Konzultant:      doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

Vypracovala:      Kristýna Šenkýřová 

 

2.2 Údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území, o stavebním po-

zemku a majetkoprávních vztazích. 

Pozemek se nachází v k. ú. Ţichlínek, v sousedství zástavby rodinných domů na 

parcele číslo 650/28. Okolní zástavbu tvoří jednopodlaţní nebo dvoupodlaţní rodinné do-

my s podkrovím různého charakteru (sedlové, valby, polovalby) a sklonu (30°-45°).  
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2.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a tech-

nickou infrastrukturu 

Byla provedena obhlídka pozemku a pořízena fotodokumentace. Průzkumy nebyly 

součástí zadání.  

Na pozemek byl přiveden vodovod, plynovod, dešťová kanalizace, která je vyústě-

na do místního potoka. Dále je připojen na vedení elektrické energie. Splašková kanalizace 

bude řešena pomocí vybíratelné ţumpy.  

K pozemku je přivedena příjezdová cesta s asfaltovým povrchem č. 650/20.  

2.4  Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů 

Dotčené orgány: Městský úřad Lanškroun 

     Obecní úřad Ţichlínek 

Poţadavky dotčených orgánů byly splněny. 

2.5 Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

Dokumentace byla zpracována dle obecných poţadavků na výstavbu.  

2.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popř. územně plánovací informace u staveb 

Navrhované řešení rodinného domu je v souladu s územním plánem obce Ţichlínek 

a jeho regulačními podmínkami.  

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

jiná opatření v dotčeném území 

Při provedení stavby nevzniknou ţádné věcné a časové vazby na okolní stavby, a 

proto ţádné investice tohoto typu nevzniknou. Případné omezení stanoví investor během 

výstavby.  

2.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

Zahájení stavby:   05/2013 

Ukončení stavby:   05/2014 
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Předpokládaná doba výstavby byla odhadnuta na 12 měsíců. 

Popis výstavby: a) příprava území, oplocení pozemku, sejmutí ornice 

     b) zemní a výkopové práce 

     c) základové konstrukce 

     d) hrubá stavba 

     e) práce PSV a dokončovací práce 

     f) kompletační činnost 

     g) terénní úpravy 

2.9 Statické údaje o orientační ceně stavby 

Orientační náklady na stavbu:   7 674 013 Kč 

Zastavěná plocha:     378,2 m
2 

Obestavěný prostor:     1 521,04 m
3 

Příjezdová cesta:     67,82  m
2 

Přístupová cesta:     23,84 m
2 

Nově navrţená přípojka el. energie:   12,098 m 

Nově navrţená přípojka vodovodu:   12,09 m 

Nově navrţená přípojka dešťové kanalizace: 11,83 m 

Nově navrţená přípojka splaškové kanalizace: 11,92 m 

Cena celkem      8 827 418 Kč 

Cena byla stanovena podle předběţného propočtu cenových ukazatelů ÚRS Praha a 

dle cenových ukazatelů RTS Brno pro rok 2013. 
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3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1.1 Zhodnocení staveniště 

Řešený pozemek se nachází v k. ú. Ţichlínek. Na nově zbudovaných stavebních 

parcelách určených pro výstavbu rodinných domů. V okolí jsou jiţ nově postavené domy, 

většinou jednopodlaţní nebo dvoupodlaţní.  Staveniště se nachází na parcele číslo 650/28, 

v současné době je v majetku obce. V případě výstavby se počítá s odkoupením parcely do 

vlastnictví majitele stavby.  

Nachází se v severní části obce. Pozemek je rovinatý. Výskyt podzemní vody se   

na staveništi nepředpokládá.  

Přístup na staveniště bude řešen pomocí nově zbudované komunikace, která se jiţ 

na místě nachází. Je napojena na komunikaci niţší třídy směr Moravská Třebová - Lan-

škroun.  

Veškeré inţenýrské sítě pro připojení energií jsou jiţ na pozemku zařízeny, jen od-

vod splaškové kanalizace bude řešen pomocí vybíratelné ţumpy, která bude umístěna      

na pozemku. 

Na pozemku nejsou ţádná omezení.  

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

3.1.2.1 Urbanistické řešení 

Objemový koncept rodinného domu vychází ze samostatného tvaru pozemku. Smě-

ry hran pozemku byly promítnuty do půdorysného řešení. Dům je situován v jiţní části 

zahrady, kde jsou umístěny příjezdová a přístupová komunikace k domu. Tím vznikl 

prostor k vytvoření prostorné terasy a také vznikla velká zahrada za domem. Objekt je si-

tuován podle světových stran. 

Výhledy z objektu jsou příjemné. Severně je výhled na město Lanškroun a jeho vě-

ţe. Východní pohled směřuje na podhůří Orlických hor a vrch Lázek s rozhlednou. Západ-

ním směrem se nachází pozůstatek zámečku v obci Rudoltice.  
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Dům je situován do dvou objemů – hlavní objem tvoří obytná část s kanceláří a dal-

ší část tvoří garáţ. Garáţ je s domem pevně propojena skleněnými stěnami.  

Obytná část domu je striktně rozdělena na soukromou a společenskou část. Obě ty-

to části jsou propojeny s venkovním prostorem pomocí terasy, která se rozprostírá po ob-

vodu domu. Orientace pobytových místností je na západní straně.  Kancelář se nachází 

v obytné části, kde je i její zázemí. Kancelář má samostatný vstup a také vstup pro majitele 

domu a zároveň majitele kanceláře z obytné části.  

Garáţ je navrţena pro dva automobily. Součástí je i sklad na umístění nářadí a ná-

bytku.  

Střecha obytné části je navrţena jako plochá jednoplášťová pokrytá vegetačním 

souvrství a porostem se suchomilnými rostlinami a trvalkami. Konstrukce je masivní a 

zajišťuje tak dostatečnou akumulaci tepla.  Garáţ má plochou jednoplášťovou střechu, jako 

povlak bude pouţit asfaltový pás s posypem.  

3.1.2.2 Architektonické řešení 

Z hlediska architektonického řešení je snaha o návrh moderně působícího domu 

z čistých linií. Fasáda je pojata v bílé barvě, jako kontrast k ní působí tmavě šedivé rámy 

oken a dřevěný obklad, který je umístěn mezi okny a i mezi francouzskými okny na západ-

ní fasádě a je s ním obloţena garáţ. Obklad je ze smrkového dřeva a barvy ořech. 

3.1.2.3 Dispoziční řešení 

Vstup do domu je řešen na jiţní fasádě. Ze vstupu se jde do garáţe, obytné části a 

kanceláře. Při vstupu do obytné části vejdeme do obývacího pokoje spojeného s kuchyní. 

Dále vstupujeme do chodby, z které se vchází do místností – dětských pokojů, loţnice, 

koupelny, šatny a domácích prací. 

3.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inţenýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

3.1.3.1 Základové konstrukce 

Objekt je zaloţen na pásech z prostého betonu C16/20 a pěnoskla FOAMGLAS 

PERINSUL tloušťky 150 mm. Základy jsou široké 530 mm. Garáţ je zaloţena na pásech 

z prostého betonu C 16/20 šířky 590 a 790 mm. Pod přístřešek u vstupní části budou vybe-
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tonovány patky z prostého betonu, do kterých budou ukotveny dřevěné sloupky. Patky 

budou o rozměrech 300x300 mm.  

Na zhutněný násyp mezi základy přijde EPS PERIMETR tl. 150 mm. Dále se pak 

budou klást jednotlivé skladby podlah podle účelu místnosti.  

3.1.3.2 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce celého objektu jsou z cihelného systému POROTHERM 

24 Profi DRYFIX na zdicí pěnu se zateplením o tloušťce 180 mm. Vnitřní nosné stěny jsou 

také tvořeny POROTHERM 24 Profi Dryfix na zdicí pěnu. 

3.1.3.3 Vnitřní nenosné zdivo 

Nenosné vnitřní zdivo je tvořeno z cihelného systému POROTHERM 11,5 a 8 Profi 

DRYFIX na zdicí pěnu.  

3.1.3.4 Vodorovné konstrukce 

Vodorovná konstrukce je řešena ţelezobetonovou monolitickou deskou o tloušť-

kách 200 a 290 mm. Více viz půdorys stropní konstrukce.  

3.1.3.5 Střešní konstrukce 

Střecha nad obytnou částí bude jednoplášťová plochá střecha s vegetační vrstvou. 

Skladba střechy S3: skladba převzata od firmy OPTIGREEN 

  trvalky a suchomilné rostlinstvo 

  extenzivní substrát OPTIGREEN typ E tl. 200 mm 

  filtrační textilie OPTIGREEN typ 105 

  drenáţní nopová fólie OPTIGREEN typ FKD 40 tl. 40 mm 

  ochranná vodoakumulační textilie OPTIGREEN typ RMS 300 

  FATRAROOF GREEN  

  EPS 100-S tl. 250-400 mm 

  GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 

  ţelezobetonová deska tl. 290 mm 



    22 

 

Střešní konstrukce nad garáţí bude jednoplášťová plochá.  

Skladba střechy S4: 

   ELLASTODEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,4 mm 

   POLYDEK TOP    tl. 50 – 150 mm 

   GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 

   penetrační nátěr ALP 

   ţelezobetonová deska tl. 200 mm 

3.1.3.6 Schodiště 

V objektu se schodiště nenachází. Objekt je jednopodlaţní.  

3.1.3.7 Výplně otvorů 

3.1.3.7.1 Okna 

Okna budou, dřevěná SULKO EURO 78 s tepelně izolačním dvojsklem. Uw =1,2 – 

1,0 W/m
2 

.K.  

Specifikace oken viz výpis truhlářských výrobků.  

3.1.3.7.2 Venkovní dveře 

Vstupní dveře do objektu a do kanceláře budou celoprosklené. Dveře do skladu bu-

dou plné. Garáţová vrata budou vyráběny na zakázku od firmy TRIDO. 

3.1.3.7.3 Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře budou hladké plné, zárubně obloţkové. 

3.1.3.8 Úpravy povrchů 

Povrchy interiéru budou provedeny podle účelu jednotlivých místností. Převáţně 

bude štuková omítka a keramický obklad.  

3.1.3.9 Podlahy 

Jednotlivé druhy povlakových krytin určují charakteristiku místností. Jsou pouţity tři dru-

hy podlah.  V garáţi a skladu byla pouţita betonová mazanina s nátěrem. V koupelnách, 
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domácích prácích keramická dlaţba. V ostatních místnostech bude poloţena dřevěná 

podlaha WEISS.  

Více ve výpisu skladeb podlah. 

3.1.3.10 Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti byla navrţena vodorovná a svislá izolace 

ELASTODEK 40 MINERSL STANDARD tloušťky 4 mm. 

3.1.3.11 Ostatní izolace proti vlhkosti 

Ostatní izolace proti vlhkosti jsou pouţity ve skladbě stropní konstrukce. Nad gará-

ţí, skladba S4, byla navrţena izolace GLASTEK AL 40 MINERAL STANDARD. Nad 

obytnou částí GLASTEK AL 40 MINERAL STANDARD a FATRAROOF GREEN, 

skladba vegetační střechy. 

3.1.3.12 Tepelné izolace 

Na obvodovou konstrukci jako součást kontaktního zateplovacího systému 

BAUMIT STAR bude pouţita BAUMIT STAR THERM, šedé desky z polystyrenu, o 

tloušťce 180 mm. Zateplení podlah je pomocí EPS PERIMETR tloušťky 150 mm. Na za-

teplení stropní konstrukce nad obytnou částí EPS 100 – S v rozmezí 250-400mm. Nad ga-

ráţí POLYDEK TOP tloušťky 50 – 150 mm.  

3.1.3.13 Klempířské, truhlářské, zámečnické výrobky 

Klempířské výrobky – oplechování parapetů a atiky je z pozinkovaného plechu. 

Truhlářské výrobky – obsahují zárubně dveří, prahy, vnitřní dveře, dřevěné ven-

kovní obklady, přístřešek, pergola. 

Zámečnické výrobky – nejsou v projektu vyuţity. 

Více viz výpis truhlářských a klempířských výrobků. 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na komunikaci bude napojen na místní komunikaci na parcele číslo 650/20. 

Ke stání aut bude slouţit odstavné místo před garáţí pro dvě auta. Stání nebude řešeno 

pomocí ţádného přístřešku. Součástí domu je garáţ pro dva osobní automobily. 
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Napojení vodovodu, dešťové kanalizace bude řešeno pomocí přípojek, které jsou 

připravené na pozemku. Napojení elektrické sítě bude z rozvaděče. Splašková kanalizace 

bude odvedena do jímky, která bude umístěna na pozemku. 

 

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

drţení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

sváţném území 

Objekt se nenachází v poddolovaném a ani sváţném území. 

3.1.6 Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany 

Realizace stavby nebude mít ţádný vliv na ţivotní prostředí. Není ohroţeno ţádné 

zájmové území. V blízkosti se nenachází ţádné historické a architektonické památky.  

3.1.7 Řešení bezbariérového uţívání navazujících na veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

V navrhované novostavbě se neuvaţuje s pohybem osob se sníţenou pohyblivostí a 

omezenou schopností orientace. 

3.1.8 Průzkumy a měření 

Průzkumy a měření nebyly součástí řešení. 

3.1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Stavbu vytyčí oprávněný geodet. Pouţit místní vytyčovací systém. 

3.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické a 

provozní soubory 

 Rodinný dům 

 Příjezdová cesta 

 Přístupová cesta 

 Přípojka vodovodu 

 Přípojka dešťové kanalizace 
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 Přípojka elektrické energie, NN 

 Splašková kanalizace a ţumpa 

 Oplocení 

 Terénní úpravy 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativní-

mi účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Novostavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby. Budou dodrţeny všechny bez-

pečnostní předpisy.  

3.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Zhotovitel stavby musí při realizaci dodrţet všechny prvky ochrany zdraví a bez-

pečnosti pracovníků na stavbě.  

3.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

3.3 POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 

Projekt poţární bezpečnosti není předmětem řešení bakalářské práce. 

3.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí není předmětem řešení bakalářské 

práce.  

3.5 BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ  

Stavba pro obyvatele domu a obyvatele jejího okolí nepředstavuje ţádné nebezpečí. 

3.6 OCHRANA PROTI HLUKU 

V době výstavby se počítá se zvýšenou intenzitou hluku od stavebních strojů a au-

tomobilů jezdící na stavbu. 

Ochrana proti hluku není předmětem řešení bakalářské práce. 
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3.7 ÚSPORA ENERGIÍ A OCHRANA TEPLA 

Všechny konstrukce stavby jsou navrţeny tak, aby splnily normativní poţadavek 

součinitele prostupu tepla. Tepelně technické posudky jsou součástí příloh bakalářské prá-

ce. Stanovení celkové spotřeby energií není předmětem bakalářské práce. 

3.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE A POHYBU 

V navrhované novostavbě se neuvaţuje s pohybem osob se sníţenou pohyblivostí a 

omezenou schopností orientace. 

3.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VNĚJŠÍMI VLIVY 

Stavba je umístěna blízko komunikace Lanškroun – Moravská Třebová. Ochrana 

budovy před hlukem bude chráněna objektem stojícím před ním.  

3.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Ochrana obyvatelstva není předmětem řešení bakalářské práce.  

3.11 INŢENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

3.11.1 Odvodnění stavby včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťové vody budou odváděny dešťovou kanalizací PVC DN 150 výpustkem do 

místního potoka.  

Splašková kanalizace povede do vybíratelné ţumpy umístěné na pozemku.  

3.11.2 Zásobování vodou 

Zásobování vodou je řešeno připojením přípojkou PE DN 40 k místnímu vodovod-

nímu řádu.  

3.11.3 Zásobování energiemi 

Přívod elektrické energie zajišťuje nové připojení k síti elektrické energie vedené v 

zemi.  Připojení povede z blízkého rozvaděče. Elektroměr bude umístěn v garáţi. 
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3.11.4 Řešení dopravy 

Příjezd na pozemek bude z nově vybudované komunikace na parcele č. 650/20, kte-

rá je napojena silnici Lanškroun – Moravská Třebová. 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Po ukončení samotné stavby bude zbudován nový travní povrch a vysazeny okrasné 

a ovocné stromy.  

Zpevněné plochy, příjezdová a přístupová komunikace budou řešeny pomocí dlaţ-

by.  

3.11.6 Elektronické komunikace 

Projekt elektronické komunikace není předmětem bakalářské práce. 

3.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

STAVEB 

V navrhovaném objektu rodinného domu nejsou ţádna výrobní a nevýrobní techno-

logická zařízení staveb. 
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4 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 

4.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

4.1.1 Technická zpráva 

4.1.1.1 Účel objektu 

Objekt bude slouţit k bydlení i podnikání. Jednopatrový dům s garáţí a kanceláři 

bude vyuţíván k určenému účelu. 

4.1.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení a řešení vegetačních 

úprav okolí objektu 

Z hlediska architektonického se jedná o moderní objekt s velkými skleněnými plo-

chami. V kontrastu s bílou fasádou jsou tmavě šedé okenní rámy a dveřní výplně. Dalším 

výrazným prvkem je garáţ. Garáţ je celoplošně obloţena dřevem v barvě ořech. Obklad 

stejné barvy se objevuje i na obytné části, kde mezi okny je pouţit tento obklad. Garáţová 

a obytná část je od sebe oddělena prosklenými příčkami.  

Objekt je jednopodlaţní, je zde striktně oddělena soukromá a veřejná část objektu. 

Obytné části domu jsou propojeny velkými prosklenými dveřmi s venkovním prostorem. 

K objektu je přisazena pergola, u obývacího pokoje je zastřešena polykarbonátem. Ten 

slouţí k ochraně proti vnějším vlivům, ale zároveň propouští světlo do obývacího pokoje. 

Zbylá část pergoly není zastřešena. 

Za objektem se nachází prostorná zahrada. Její řešení není předmětem bakalářské 

práce.  

Přístup na pozemek je zajištěn z nově zbudované komunikace. 

4.1.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení, oslunění 

Výměra parcely     2 200 m
2 

Zastavěná plocha     378,2 m
2 
 

Obestavěný prostor     1 521,04 m
3
   

Zázemí kanceláře     75,19 m
2 
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Garáţ a sklad      60,09 m
2 

Zahrada      1 683,28 m
2 

Dispozice objektu je zohledněna vůči světovým stranám.  

4.1.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na využití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Rodinný dům je řešen jako přízemní nepodsklepený. Objekt bude zaloţen na zákla-

dových pásech z prostého betonu C16/20 a pěnového skla FOAMGLAS PERINSUL 

tloušťky 150 mm. Na zhutněný násyp přijde EPS PERIMETR tl. 150 mm, na který se dál 

budou pokládat jednotlivé skladby podlah podle účelu místnosti.  

  Konstrukční systém zděný. Vnější nosné zdivo je z POROTHERMU 24 Profi 

DRYFIX na zdicí pěnu a opatřeno kontaktním zateplovacím systémem BAUMIT STAR 

s tepelnou izolací o tloušťce 180 mm.  

Vnitřní nosné zdivo je vyrobeno z POROTHERU 24 Profi DRYFIX na zdicí pěnu  

a omítnuty jemnou štukovou omítkou BAUMIT a podle místnosti obloţeny keramickým 

obkladem. Nenosné vnitřní zdivo je z POROTHERMU 11,5 a 8 Profi DRYFIX na zdicí 

pěnu, omítnuté jemnou štukovou omítkou BAUMIT a podle účelu místnosti obloţeny ke-

ramickým obkladem.  

Vodorovné konstrukce jsou ze ţelezobetonové monolitické desky o tloušťkách 200 

a 290 mm. Překlady jsou POROTHERM, více výpis překladů v půdoryse podlaţí.  

Střešní plášť nad obytnou částí je tvořen plochou vegetační střechou a nad garáţí je 

plochá jednoplášťová střecha s asfaltovou krytinou.  

4.1.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a objektu 

Všechny druhy konstrukcí v objektu jsou navrţeny tak, aby vyhověly normativním 

hodnotám součinitele prostupu tepla.  

Součinitel prostupu tepla okna je Uw =1,2 – 1,0 W/m
2 

.K. Součinitelé prostupu tepla 

ostatních druhů konstrukcí je součástí příloh bakalářské práce. 
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4.1.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hyd-

rogeologického průzkumu 

Podle mapového podkladu a jeho podrobného nastudování bylo zjištěno, ţe se ob-

jekt nenachází v oblasti důlní činnosti. Proto nebyly stanoveny ţádné zvláštní úkony po-

třebné k zaloţení stavby. 

Podzemní voda se na staveništi nepředpokládá. 

Hloubka zaloţení základu je do nezámrzné hloubky, tedy 1000mm. Základy jsou 

tvořeny prostým betonem C16/20 a pěnosklem FOAMGLAS PERINSUL.  

4.1.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

Stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostřední.  

4.1.1.8 Dopravní řešení 

Stavba nevyţaduje nové dopravní řešení. Pozemek má jiţ vyřešenou příjezdovou 

cestu a napojení na příslušnou komunikaci.  

4.1.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opat-

ření  

Škodlivý vliv vnějšího prostředí můţe vykazovat jen blízká silnice. Avšak objekt je 

chráněn ze strany od silnice sousedním objektem. 

Protiradonová opatření nejsou součástí řešení bakalářské práce. 

4.1.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba neporušuje ţádnou technickou normu a ani poţadavek. 

4.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

4.2.1 Technická zpráva 

4.2.1.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
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4.2.1.1.1 Základové konstrukce 

Objekt je zaloţen na pásech z prostého betonu C16/20 a pěnoskla FOAMGLAS 

PERINSUL tloušťky 150 mm. Základy jsou široké 530 mm. Garáţ je zaloţena na pásech 

z prostého betonu C 16/20 šířky 590 a 790 mm. Pod přístřešek u vstupní části budou vybe-

tonovány patky z prostého betonu, do kterých budou ukotveny dřevěné sloupky. Patky 

budou o rozměrech 300x300 mm.  

Na zhutněný násyp mezi základy přijde EPS PERIMETR tl. 150 mm. Dále se pak 

budou klást jednotlivé skladby podlah podle účelu místnosti.  

4.2.1.1.2 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce celého objektu jsou z cihelného systému POROTHERM 

24 Profi DRYFIX na zdicí pěnu se zateplením o tloušťce 180 mm. Vnitřní nosné stěny jsou 

také tvořeny POROTHERM 24 Profi Dryfix na zdicí pěnu. 

4.2.1.1.3 Vnitřní nenosné zdivo 

Nenosné vnitřní zdivo je tvořeno z cihelného systému POROTHERM 11,5 a 8 Profi 

DRXFIX na zdicí pěnu.  

4.2.1.1.4 Vodorovné konstrukce 

Vodorovná konstrukce je řešena ţelezobetonovou monolitickou deskou o tloušť-

kách 200 a 290 mm. Více viz půdorys stropní konstrukce.  

4.2.1.1.5 Střešní konstrukce 

Střecha nad obytnou částí bude jednoplášťová plochá střecha s vegetační vrstvou. 

Skladba střechy S3: skladba převzata od firmy OPTIGREEN 

  trvalky a suchomilné rostlinstvo 

  extenzivní substrát OPTIGREEN typ E tl. 200 mm 

  filtrační textilie OPTIGREEN typ 105 

  drenáţní nopová fólie OPTIGREEN typ FKD 40 tl. 40 mm 

  ochranná vodoakumulační textilie OPTIGREEN typ RMS 300 

  FATRAROOF GREEN  
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  EPS 100-S tl. 250-400 mm 

  GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 

  ţelezobetonová deska tl. 290 mm 

Střešní konstrukce nad garáţí bude jednoplášťová plochá.  

Skladba střechy S4: 

   ELASTODEK 40 PECIAL DEKOR tl. 4,4 mm 

   POLYDEK TOP    tl. 50 – 150 mm 

   GLASTEK AL 40 MINERALl tl. 4 mm 

   penetrační nátěr ALP 

   ţelezobetonová deska tl. 200 mm 

4.2.1.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Všechny materiály jsou certifikovány výrobcem. 

4.2.1.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nos-

né konstrukce 

Statické posudky nejsou předmětem bakalářské práce. 

4.2.1.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologic-

kých postupů 

Ţádné zvláštní konstrukce a ani technologické postupy nebyly v rámci návrhu pou-

ţity. 

4.2.1.5 Technologické podmínky postupu prací, které mohou ovlivnit stabilitu kon-

strukce, případně sousední stavby 

Konstrukce byly navrhnuty tak, aby neohroţovaly osoby, budovy. Jsou v souladu 

s technickými normami a předpisy. 
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4.2.1.6 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích kon-

strukcí či prostupů 

Bourací a podchycovací a ani jiné prvky potřebné pro rekonstrukci objektu nejsou 

součástí řešení bakalářské práce. 

4.2.1.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Kontrolu zakrývaných konstrukcí bude provádět technický dozor investora. 

4.2.1.8 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

Seznam pouţité literatury viz strana 37. 

4.2.1.9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Není přemetem bakalářské práce. 

4.2.2 Výkresová část 

Viz výkresová dokumentace. 

4.2.3 Statické posouzení 

Není předmětem bakalářské práce. 

4.2.4 Poţárně bezpečnostní řešení 

Poţárně bezpečnostní řešení není předmětem bakalářské práce. 
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ZÁVĚR  

Náplní bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby. Předmětem náplně bylo zpracování rodinného domu s kanceláří v obci Ţichlínek.  

Snaţila jsem se navrhnout dům, který by ani po určité době neztratil svůj architek-

tonický ráz a provedení domu vyhovovalo technickým normám a předpisům.  

Při zpracování projektové dokumentace jsem narazila na technické a konstrukční 

problémy, které jsem se snaţila vyřešit, aniţ by se změnil architektonický vzhled celého 

domu a neodklonila se od studie, která mi byla podkladem.  

Díky této práci jsem si ověřila a rozšířila získané poznatky ze studia architektury a 

stavitelství. 
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Příloha 1 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Název konstrukce:   skladba podlahy S1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlaha WEISS  0,020       0,410  4,5 
   2  OSB desky  0,010       0,130  50,0 
   3  Podkladní beton  0,080       1,230  17,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,150       0,034  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,43 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Příloha 2 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Název konstrukce:   skladba podlahy S2 

 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Nátěr SikaFloor  0,0001       0,700  230,0 
   2  Potěr cementový  0,030       1,160  19,0 
   3  Podkladní beton  0,080       1,230  17,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,150       0,034  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Příloha 3 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Název konstrukce:   skladba střechy  S3 – součinitel prostupu tepla 

 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,006       0,800  12,0 
   2  Železobeton 3  0,290       1,740  32,0 
   3  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,325       0,037  30,0 
   5  Fatrafol 808  0,0012       0,350  11600,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
   
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,048 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 808). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1331 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obrázek 5Graf rozloţení relativní vlhkosti skladby střechy S3 – výpočet součini-

tele prostupu tepla 
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Příloha 4 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Název konstrukce:   skladba S3 – výpočet MC s min tl. tepelné izolace 

 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,006       0,800  12,0 
   2  Železobeton 3  0,290       1,740  32,0 
   3  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,250       0,037  30,0 
   5  Fatrafol 808  0,0012       0,350  11600,0 
   6  Půda písčitá vlhká  0,200       2,300  2,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,048 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 808). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0005 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1334 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obrázek 6 Graf rozloţení relativní vlhkosti skladby střechy S3 – výpočet MC 

s min tl. tepelné izolace  
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 Příloha 5 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Název konstrukce:   skladba S3 – výpočet MC s max tl. tepelné izolace 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,006       0,800  12,0 
   2  Železobeton 3  0,290       1,740  32,0 
   3  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,400       0,037  30,0 
   5  Fatrafol 808  0,0012       0,350  11600,0 
   6  Půda písčitá vlhká  0,200       2,300  2,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,978 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
   
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,09 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,048 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 808). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1314 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obrázek 7 Graf rozloţení relativní  vlhkosti skladby střechy S3 – výpočet MC 

s max tl. tepelné izolace 
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Příloha 6 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   vnější nosná stěna 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,006       0,800  12,0 
   2  Porotherm 24 CB  0,240       0,280  5,0 
   3  Baumit lep. malta (HaftMörtel)  0,002       0,800  18,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,180       0,037  30,0 
   5  Baumit lep. malta (HaftMörtel)  0,002       0,800  18,0 
   6  Baumit Granopor omítka (Granop  0,003       0,700  121,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,078 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit lep. malta (HaftMörtel)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,078 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0230 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,0783 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obrázek 8 Graf rozloţení relativní vlhkosti – skladba vnější nosná stěna 

 


