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Seznam použitého značení: 

 

ČSN  značení české technické normy 

č.  číslo 

EPS  expandovaný polystyren 

k  korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku 

Kč  Koruna česká 

LA,eq,2m  ekvivalentní hladina akustického tlaku 2m před fasádou 

L´n,w  vážená hladina kročejového zvuku 

m  metr běžný 

mm  milimetr  

m
2
  metr čtverečný 

m
3
  metr krychlový 

NP  nadzemní podlaží 

odst.  odstavec 

PD  projektová dokumentace 

PP  podzemní podlaží 

Rw  vážená laboratorní neprůzvučnost 

R´w  vážená stavební neprůzvučnost 

SO  stavební objekt 

sb.  sbírky zákonů 

TI  tepelná izolace 

TZI  třída zvukové izolace 

U  součinitel prostupu tepla [W.m
-2

.K 
-1

] 

vyhl.  Vyhláška 
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XPS  extrudovaný polystyren 

ŽB  železobeton 

Seznam použitých obrázků 

Obr. 1: Rozložení tlaků vodní páry P/d [Pa/m] ve skladbě štřešní konstrukce 

Obr. 2: Rozložení tlaků vodní páry P/d [Pa/m] ve skladbě obvodové stěny 

Obr. 3: Rozložení tlaků vodní páry P/d [Pa/m] ve skladbě obvodové stěny přilehlé k zemině 

Obr. 4: Teplotní pole – detailu: Kout 

Obr. 5: Teplotní pole – detailu: Atika 

Obr. 6: Teplotní pole – detailu: Sokl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

Ubytovna 

The rooming house 

 

Část 2 

Dokumentace pro provedení stavby 

(Technická zpráva) 

 

 

 

 

Student:                                                                                                             Bc. Daniel Vaněk 

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

Ostrava 2013 



15 

 

Textová část 

  

 Akce:     Ubytovna, ul. Novoveská, Ostrava – Poruba 

 Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

 Vypracoval:     Bc. Daniel Vaněk 

 Datum:    11/2013 

 

 

 

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENATCE 

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C. SITUAČNÍ VÝKRES 

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENATCE 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 



16 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Ubytovna 

Místo stavby: Katastrální území Poruba (715174), parcela č.: 453/4 

Druh stavby: Novostavba 

Okres: Ostrava – město 

Stavební úřad: Ostrava – Poruba 

Katastrální úřad: Katastrální území Ostrava 

Kraj: Moravskoslezský 

Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby 

Investor: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra pozemního stavitelství 225 

Vypracoval: Bc. Daniel Vaněk 

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

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 225 

Ludvíka Podéště 1875/17 

708 33 Ostrava – Poruba 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Vypracoval: Bc. Daniel Vaněk 

Adresa: Jistebník 445, 742 82 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Jedná se o diplomovou práci, vstupními podklady byla studie objektu a zadání diplomové 

práce. 
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A.2 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Stavba je umístěna v zastavěném území, v ulici Novoveská, v Ostravě Porubě. 

b) údaje o ochraně území 

Stavba se nenachází v povodňovém území, velkoplošné ani maloplošné chráněné oblasti. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Místo stavby je mírně svažité. Dešťová voda ze střechy objektu bude odvedena do kanalizace. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Ostravy, stav ke dni 25.1.2013. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím, případně regulačním plánem 

Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití jsou dodrženy, území je určeno pro zástavbu objekty pro 

bydlení dlouhodobé a krátkodobé. 

g) údaje o plnění požadavků dotčených orgánů 

Nebyly stanoveny žádné požadavky dotčených orgánů. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parcelní číslo: 453/4 

Výměra: 853,4 m
2
 

Vlastnické právo: Město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba 

b) účel užívání stavby 

Ubytovna 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou známy 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Stavba splňuje veškeré požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a vyhlášky č. 268/2009 Sb.,                 

o technických požadavcích na stavby. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Nebyly vzneseny žádné požadavky. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy. 

h) navrhované kapacity stavby 

zastavěná plocha: 393,09 m
2
 

Obestavěný prostor: 3334,6 m
3
 

i) základní bilance stavby 

Vzhledem k tomu, že objekt je novostavbou, bude zapotřebí stanovit spotřeby medií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, emise a jejich množství a bude potřeba stanovit energetickou 

náročnost budovy. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Termín výstavby není vzhledem k charakteru projektu stanoven. 
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Předpokládaná doba realizace: 15 měsíců 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládaná cena stavby: 15 000 000,- Kč 

A.5 členění stavby 

SO 01 Ubytovna 

SO 02 Zpevněné plochy a plochy pro parkování 

SO 03 Přípojky inženýrských sítí 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 

V případě změny, provedení jiných prací, nebo změně materiálu, bude nutné vypracování 

dokumentace skutečného provedení stavby. V případě potřeby je zhotovitel stavby povinen na 

vlastní náklady pořídit dílenskou a výrobní dokumentaci k jednotlivým částem stavby. Před 

zahájením prací je zhotovitel povinen provést odtahové a výtažné zkoušky na všech 

důležitých místech stavby a jejich výsledky zanést do statického posudku. 

b) požadavky na zpracování plánu BOZP 

Vzhledem k charakteru stavby a předpokládané době výstavby je nutné zpracování plánu 

BOZP a zajištění koordinátora BOZP na stavbě dle zákona č. 309/2006 Sb.  

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Po provedení průzkumy bylo zjištěno, že se stavba nenachází v žádných ochranných                

a bezpečnostních pásmech. Parcela se nenachází na poddolovaném území. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 

něm, vyplývajících zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 

požadavků stavebníka na provádění stavby 

Není součástí řešení DP 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nijak neovlivní životní prostředí. Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad 

míru únosného zatížení. Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve 

znění zákona č. 93/2004 Sb. není potřeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní 

prostředí.  

Zacházení a likvidace s odpady se bude řídit dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady vzniklé při realizaci stavby             

a během vlastního provozu objektu jsou řazeny do kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
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Stavebník je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo 

poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní 

prostředí a tím splnit povinnosti dané zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 

a)  ochrana proti hlukům a vibracím 

Při provádění stavebních prací je nutné, aby zhotovitel používal především stroje                    

a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračovala hodnoty 

stanovené v technickém osvědčení. V případě použití hlučných mechanismů v místech, kde 

vzdálenost zdroje hluku od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 

hygienickými předpisy, je nutné, aby byla zajištěna ochrana pasivní (např.: kryty, akustické 

zástěny apod.). 

b) ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Při každém výjezdu vozidla z pracovního prostoru staveniště musí být toto vozidlo řádně 

očištěno tak, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací v okolí stavby. Při 

přepravě nákladu, který může vyvolat prašnost, je nutné zvlčit kropením. V případě znečištění 

komunikace musí být tato okamžitě očištěna.  

c) ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Při provádění stavby, musí zhotovitel zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících 

ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám                    

a předpisům a podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  

Musí být také dodrženy ustanovení v zákoně č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před 

znečišťujícími látkami. 

d) ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Pod dobu realizace stavby je nutné zajistit taková opatřená, aby při provozu zařízení 

staveniště a stavebních pracích nemohlo dojít k znečištění podzemních vod. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRES 

C.01 situační výkres širších vztahů 

Není předmětem DP. 

C.02 celkový situační výkres 

Není předmětem DP. 

C.03 koordinační situační výkres 

a) měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000 

pro zlepšení čitelnosti stanoveno měřítko 1:100 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 

Na řešeném pozemků se nenacházejí žádné stávající objekty. Dopravní a technická 

infrastruktura – viz Výkres Koordinační situace. 

c) hranice pozemků 

Hranice pozemků v okolí stavby jsou vyobrazeny ve výkrese Koordinační situace v příloze 

Výkresové části. 

d) hranice řešeného území 

Hranice řešeného území jsou vyobrazeny ve výkrese Koordinační situace v příloze Výkresové 

části. 

e) základní výškopis a polohopis 

Bpv 250,000 m.n.m. = ± 0,000 (podlaha 1.NP) GPS souřadnice N 49° 50', E 18° 10' 

f) navržené stavby 

Ubytovna 

g) stanovení nadmořské výšky 

Bpv 250,000 m.n.m. = ± 0,000 (podlaha 1.NP) 

h) komunikace a zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou řešeny za použití betonové zámkové dlažby. Před objektem na ulici 

Novoveské se nachází 9 parkovacích míst z toho jedno pro ZTP. 
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i) plochy vegetace 

Plochy vegetace budou zachovány ve stávajícím stavu. Nová výsadba stromů a keřů není 

předmětem DP. 

j) okótované odstupy staveb 

Viz Koordinační situační výkres 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení na stavby na technickou 

infrastrukturu  

Viz Koordinační situační výkres 

l) stávající a navrhovaná ochranná pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.  

Ve výkresové dokumentaci se nenacházejí žádná ochranná pásma a památkové zóny. 

m) maximální zábory (dočasné / trvalé)  

Nebudou prováděny dočasné ani trvalé zábory. 

n) vyznačení geotechnických sond  

Nebyly provedeny žádné sondy. 

o) geotechnické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě  

Nebyly zpracovány geotechnické údaje ani vytyčovací síť SO. 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody  

Stavba je řešena jako samostatně stojící objekt. PBŘ není předmětem řešení DP. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

a) Technická zpráva 

1) Účel objektu 

Navrhovaný objekt slouží jako ubytovna. Součástí objektu je 11 obytných jednotek, z toho 

jedna řešena bezbariérově. Řešení objektu umožňuje provozovat 24h recepční službu a služby 

spojené s ubytovací funkcí. 

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 

a) Architektonické řešení 

Jedná se o částečně podsklepený objekt s dvěma nadzemními patry. Objekt má obdélníkový 

půdorysný tvar s rovnou jednoplášťovou střechou. Vnější povrchy obvodových stěn jsou 

tvořeny povrchem z vápenocementové omítky v barvě bílé. Střešní krytina je tvořena 

asfaltovým pásem Elastek 40 special dekor s posypem v barvě zelené. Okna v celém objektu 

budou plastová se zasklením izolačními dvojskly a rámem v černé barvě. Veškeré klempířské 

prvky budou provedeny z titanzinkového plechu v přírodním odstínu. Veškeré zámečnické 

prvky budou provedeny s povrchovou úpravou pozinkováním. 

b) Funkční řešení 

Objekt je rozdělen na tři provozní části. První jsou samotné ubytovací jednotky, kde každá je 

řešena jako samostatný oddíl a akusticky dělícími konstrukcemi. Další provozní částí jsou 

komunikační prostory. Třetí provozní část jdou prostory provozní. Hlavní vstup do objektu je 

situován na straně v blízkosti ulice Novoveské a je obsluhován vrátnicí. Dále jsou navrženy 

dva další vstupy, jeden do 1.PP sloužící pro technickou obsluhu technické místnosti a vstup 

personálu do objektu. Druhý vstup se nachází na vedlejší straně objektu a slouží jako únikový 

východ. 
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c) Dispoziční řešení 

Ústředním prvkem celého objektu je schodiště procházející všemi podlažími. Na toto 

schodiště navazuje středová podélná chodba. Na tuto chodbu jsou navázány veškeré další 

místnosti. Základními celky celého objektu jsou obytné jednotky. Každá jednotka se skládá 

z předsíně, dvou pokojů, koupelny a toalety. V případě jednotky upravené jako bezbariérová, 

je koupelna sloučena s toaletou. Pro případnou přípravu drobných jídel a teplých nápojů je na 

každém patře situována kuchyňka. V přízemí se nachází jednotka obsahující zázemí 

provozního zařízení ubytovny, jakou je sklad prádla, prádelna a recepce. V 1.PP jsou pak 

situovány společenské místnosti, toalety a technická místnost. 

d) Vegetační úpravy 

Vegetační úpravy nejsou předmětem řešení DP. 

e) Bezbariérové řešení 

Stavba je navržena v souladu s tímto řešením. Hlavní vstup do objektu je řešen jako 

bezbariérový. Při vypracování dokumentace byla zohledněna vyhláška č. 369/2001 Sb.           

O obecných a technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopnosti pohybu a orientace. U hlavního vstupu do objektu je navržena vyrovnávací rampa 

se sklonem 1:16 a povrchem tvořeným pororošty. Bezbariérově řešená obytná jednotka se 

nachází v 1.NP a je plně přizpůsobena užívání osobou s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace. Před objektem je navrženo jedno parkovací místo pro ZTP. 

3) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor a zastavěné plochy 

Zastavěná plocha: 393,09 m
2 

Podlahová plocha: 763,87 m
2
 

Obestavěný prostor: 3334,6 m
3
 

Orientační náklady na výstavbu: 15 000 000,- Kč 

4) Technické a konstrukční řešení objektu 

Objekt ubytovny bude proveden jako zděná budova z keramického kusového staviva systému 

Porotherm. Obvodové stěny budou provedeny ze zdiva Porotherm 440 Eko+ Profi. Stropní 

konstrukce bude provedena ze stropních nosníků Porotherm a vložek Miako. Celková 

tloušťka stropu je 250 mm. Objekt bude založen na pásech z prostého betonu. Objekt bude 

zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. 
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Zemní práce 

Na staveništi bude sejmuta ornice o tl. 200 mm, která pak bude použita na úpravu okolí 

stavby. Úroveň ± 0,000 = 250,000 m.n.m. 

Základy 

Založení objektu bude provedeno na základových pásech z prostého betonu C 25/30. Mezi 

základovými pásy bude položena tepelná izolace z EPS Perimeter, na které bude zhotovena 

hydroizolace. Rozměry základových pásů viz výkres základů. 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo bude provedeno z cihel Porotherm 440 Eko+ Profi na maltu pro tenké spáry. 

Nebylo provedeno měření ani výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku 2 m před 

fasádou LA,eq,2m [dB], ale vzhledem k charakteru přilehlé komunikace lze předpokládat, že 

ekvivalentní hladina akustického tlaku 2 m před fasádou nepřesáhne ve dne (06:00 – 22:00)    

a v noci (22:00 – 06:00) hladinu 60 dB. Skladba obvodové stěny má hodnotu (Rw = 47 dB, ) 

=> R´w = Rw – k = 47 – 2 = 45dB (požadavek pro izolaci obvodových plášťů dle ČSN 73 0532 

je R´w,pož. = 38 dB, R´w ≥ R´w,pož.) = > Zdivo vyhovuje 

 Jednotlivé obytné a provozní jednotky jsou děleny zvukově izolačním zdivem Protherm 300 

Aku SYM ( Rw = 58dB) => R´w = Rw – k = 58 – 2 = 56dB (požadavek pro stěny mezi pokoji 

ubytovacího zařízení dle ČSN 73 0532 je R´w,pož. = 47 dB, R´w ≥ R´w,pož.) = > Zdivo 

vyhovuje.  

Nenosné příčky mezi jednotlivými místnostmi jednotek budou zhotoveny ze zdiva Porotherm 

11,5 Profi a Porotherm 8 Profi. 

S1 Skladba obvodové stěny: 

POROTHERM UNIVERSAL       10 mm 

POROTHERM 44 EKO+ PROFI NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY  440 mm 

POROTHERM TO         30 mm 

POROTHERM UNIVERSAL       5 mm 

 



27 

 

Skladba obvodové stěny přilehlé k zemině: 

POROTHERM UNIVERSAL       10 mm 

POROTHERM 44 EKO+ PROFI NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY  440 mm 

OMÍTKA CEMENTOVÁ        20 mm 

BITAGIT S          3,5 mm 

EPS PERIMETER         100 mm 

GEOTEXTILIE  

S3 Skladba v místě soklu: 

WEBER.PAS MARMOLIT        1,5 mm 

WEBER.TMEL 700 S VLOŽENOU SKLENĚNOU SÍŤOVINOU  5 mm 

EPS PERIMETER         100 mm 

WEBER.TMEL 700         10 mm 

BETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS/POROTHERM 440 EKO+ PROFI + Porotherm Universal

          600mm/440mm 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou provedeny z keramických stropů z nosníků Protoherm a vložek 

Miako. Tloušťka stropu bude 250 mm. Po vyskládání nosníků a vložek, bude provedeno 

vyztužení zbývajících částí stropní konstrukce a provedena zálivka betonem C20/25. 

Akustické vlastnosti stropu Porotherm tl. 250 mm:  

Zvuková neprůzvučnost stropu Rw  =  51 dB => R´w = 51 – 2 = 49 dB. (požadavek dle ČSN 73 

0532 je stanoven na  R´w,pož. = 52 dB, R´w ≥ R´w,pož.) z toho vyplývá, že pouze konstrukce 

stropu by nevyhověla z hlediska zvukové neprůzvučnosti. Proto je ve skladbě podlah použita 

zvuková a kročejová izoalce Steprock ND o tloušťce 50 mm. Strop má v případě použití 

kročejové izolace hodnotu zvukové neprůzvučnosti Rw= 58 dB. R´w = 58 – 2 = 56 dB. Za 

požití kročejové izolace hodnota zvukové neprůzvučnosti stropu odpovídá požadavkům Strop 

vyhovuje. 
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Požadavek na kročejovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 je L´n,pož. = 58 dB (L´nw ≤ 

L´nw,pož.) strop Porotherm tl. 250 mm má L´n,w = 75dB. V případě použití kročejové izolace 

se hodnota kročejové neprůzvučnosti změní na L´n,w = 54 dB. V tomto případě strop na 

požadavky kročejové neprůzvučnosti vyhovuje. 

Skladba podlahy na terénu: 

PODLAHOVÉ LINOLEUM        4 mm 

LEPIDLO           

CEMENTOVÝ POTĚR        30 mm 

PODKLADNÍ BETON C 16/20       80 mm 

BITAGIT S          3,5 mm 

EPS PERIMETER         150 mm 

S2 Skladba stropu mezi 1.NP a 2.NP: 

CEMENTOVÝ POTĚR + ARMOVACÍ SÍŤ 125x125x4 mm   60 mm 

SEPARAČNÍ VRSTVA PE FOLIE       0,75 mm 

KROČEJOVÁ IZOLACE STEPROCK ND      50 mm 

POROTHERM STROP         250 mm 

POROTHERM UNIVERSAL       10 mm 

Schodiště 

V objektu se nachází dvouramenné betonové monolitické schodiště. Jeho ramena jsou uložena 

v podestách a mezipodesta je uložena do bočních zdí objektu, tak aby ve styku s obvodovou 

zdí nevytvářela tepelný most. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm, šířka stupně 300 mm 

a výška 180 mm. Při vstupech jsou situována dvě další vyrovnávací schodiště, která jsou také 

betonová monolitická a jsou kloubově uložena na konstrukci stropu v místě napojení u 

objektu.  
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Výtah 

V objektu není výtah navrhován. Bezbariérově je přístupné pouze 1.NP kde se také nachází 

bezbariérová ubytovací jednotka. Druhé nadzemní podlaží je již přístupné pouze po schodišti. 

Střešní konstrukce 

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá. Nosnou částí je strop s nosníků Porotherm      

a keramických vložek Miako tl.: 250 mm. Minimální sklon střešních rovin je 2% a další 

sklony se zvyšují dle potřeby, tak aby ve styku s atikou dosáhly stejné výškové úrovně. 

Skladba střechy: 

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR        4,4 mm 

POLYDEK TOP –ASFALTOVÝ PÁS      3,5 mm 

POLYDEK TOP – EPS     MIN. HODNOTA  200 mm 

ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL      3,5 mm 

STROPNÍ KONSTRUKCE POROTHERM MIAKO    250 mm 

POROTHERM UNIVERSAL – OMÍTKA      10 mm 

Střešní krytina 

Na střešní krytinu je použit hydroizolační pás z sbs modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným ochranným 

posypem Elastek 40 Special Dekor tl.: 4,4 mm. 

Výplně otvorů 

V celém objektu budou osazena okna s plastovým rámem a čirými izolačními dvojskly. 

Součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,1 W/m².K
-
¹. Nebylo provedeno měření ani 

výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku 2 m před fasádou LA,eq,2m [dB], ale vzhledem 

k charakteru přilehlé komunikace lze předpokládat, že ekvivalentní hladina akustického tlaku 

2 m před fasádou nepřesáhne ve dne (06:00 – 22:00) a v noci (22:00 – 06:00) hladinu 60 dB. 

(požadavek pro izolaci obvodových plášťů dle ČSN 73 0532 je R´w,pož. = 38 dB, pro okna 

platí: Soi/Sf < 35%,  R´w,o pož. = R´w,pož. – 5 = 38 – 5 = 33 dB, R´w ≥ R´w,pož.). Je tedy nutné 

aby navržená okna měly třídu zvukové izolace oken TZI 3 a vice. 
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Vstupní dveře budou také plastové se zasklenými plochami. Součinitel prostupu tepla celých 

dveří Ud = 1,2 W/m².K
-
¹. Vzhledem k tomu, že veškeré vstupní dveře vedou do 

komunikačních prostor, není na tyto prvky kladen zvláštní požadavek na zvukovou 

neprůzvučnost, je však potřeba zachovat tuto hodnotu v rozumné míře. 

Vnitřní dveře budou dřevěné plné osazené do ocelových zárubní. U vstupních dveří do 

jednotlivých ubytovacích jednotek je nutné dodržet hodnotu zvukové neprůzvučnosti Rw = 32 

dB. 

Překlady 

Na stavbě budou použity překlady Porotherm 7 – rozměrové specifikace viz výkresová 

dokumentace stavby. 

Podlahy 

Ve všech místnostech mají podlahy tloušťku 12 mm. Druh podlahy je volen dle požadavků na 

provoz jednotlivých místností. 

P1 skladba podlahy 

KERAMICKÁ DLAŽBA       10 mm 

LEPIDLO BAUMIT FLEX       2 mm 

P2 skladba podlahy 

PVC          4 mm 

LEPIDLO NA PVC 

OSB DESKA         8 mm 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti 

Pro hydroizolaci proti zemní vlhkosti je použit asfaltový pás typu s Bitagit S tl.: 3,5 mm. Pásy 

budou podélně a příčně spojeny natavením s překrytím min. 100 mm. 
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Tepelná izolace 

Tepelná izolace podlahy přilehlé k zemině je navržena z EPS Perimeter tl.: 150 mm. Pro 

izolaci soklové části, nepodsklepené části objektu je použit EPS Perimeter tl.: 100 mm. Pro 

zateplení střešní konstrukce jsou použity spádové a tepelněizolační desky Polydek Top 

s asfaltovým pásem minimální tloušťky 200 mm. 

Povrchová úprava 

Vnitřní omítky vápenocementové Porotherm Universal, opatřeny nátěrem Primalex Polar 

barvy bílé. Vnější omítky vápenocementové Porotherm Universal, opatřeny fasádním barvou 

Baumit SilikonColor barvy bílé. Soklová část bude opatřena povrchovou úpravou 

z Marmolitu zrnitost 1,5 mm (40% černá, 40% tmavě hnědá, 20% světle hnědá). 

Truhlářské výrobky 

Viz výpis truhlářských výrobků 

Klempířské výrobky 

Viz výpis klempířských výrobků 

Zámečnické výrobky 

Viz výpis zámečnických výrobků. 

5) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Všechny konstrukce jsou z tepelně technického hlediska navrženy tak, aby splňovaly 

požadované normové hodnoty dané ČSN 73 0340 (2011) část 2. 

6) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Na pozemku nebyl proveden žádný podrobný průzkum. Provedena byla puoze prohlídka 

staveniště, fotodokumentace parcely a jejího okolí. Bylo provedeno zaměření terénních a 

výškových bodů 

Potřebné podklady: Katastrální mapa 1: 500, fotodokumentace. 



32 

 

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

Budova bude vytápěna plynovým kotlem. Stavba po dobu užívání ani po dobu výstavby 

nebude mít vliv na životní prostředí, nad míru přiměřenou charakteru objektu. V průběhu 

výstavby mlže přechodně dojít ke zvýšení prašnosti, hladině hluku a zvýšení frekvenci 

nákladní dopravy.  

8) Dopravní řešení 

Pozemek je přístupný z ulice Novoveská. Na této ulici se také nachází devět parkovacích 

míst, z toho jedno parkovací místo pro ZTP. Povrch parkoviště bude proveden z asfaltu stejně, 

jako je tomu u přilehlé komunikace. Veškeré další zpevněné plochy v okolí objektu budou 

provedeny z betonové zámkové dlažby tl.: 80 mm ohraničené betonovými obrubníky. 

9) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Vzhledem k provedenému radonovému měření, není zapotřebí zavádět zvláštní opatření 

ochrany proti radonu. Na pozemku se nenachází zatížení technickou seismicitou (např. 

trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.). 

Ochrana proti vnějšímu hluku je řešena vlastnostmi stavebních konstrukcí. V navrženém 

objektu nebude instalován žádný zdroj hluku nebo vibrací. Vlivům zemní vlhkosti                  

a gravitační vody bude stavba odolávat díky navržené hydroizolaci spodní stavby. Vlivům 

atmosférickým a chemickým pak díky navrženým obvodovým konstrukcím a steřechou. 

10) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Realizace stavby bude provedena v souladu s požadavky investora s vazbou na příslušná 

ustanovení zákonů, nařízení, norem a vyhlášek, vztahující se k charakteru a provozu budovy, 

hygienickými předpisy a normami pro jednotlivé provozy. 
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b) Výkresová část 

Seznam výkresové části 

Číslo výkresu  Název výkresu   Měřítko výkresu Formát 

D1 01   KOORDINAČNÍ SITUACE  1:100   A2 = 4xA4 

D1 02   STUDIE OBJEKTU UBYTOVNY 1:100    

D1 03   ZÁKLADY    1:50   A1 = 8xA4 

D1 04   PŮDORYS 1.PP   1:50   A1 = 8xA4 

D1 05   PŮDORYS 1.NP   1:50   A1 = 8xA4 

D1 06   PŮDORYS 2.NP   1:50   A1 = 8xA4 

D1 07   STŘECHA    1:50   A1 = 8xA4 

D1 08   ŘEZ AA´    1:50   A2 = 4xA4 

D1 9   ŘEZ BB´    1:50   A1 = 8xA4 

D1 10   POHLED JIHOVÝCHODNÍ  1:100   A3 = 2xA4 

D1 11   POHLED SEVEROZÁPADNÍ 1:100   A3 = 2xA4 

D1 12   POHLED JIHOZÁPADNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ 

        1:100   A3 = 2xA4 

D1 13   DETAIL KOUTU OBVODOVÉ STĚNY 

        1:10   A4 

D1 14   DETAIL ATIKY   1:10   A4 

D1 15   DETAIL SOKLU    1:10   A3 

D1 16   VÝPISY PRVKŮ      A4 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Není součástí řešení DP 

b) Podrobný statický výpočet 

Není součástí řešení DP 

c) Výkresová část 

Číslo výkresu  Název výkresu   Měřítko výkresu Formát 

D2 01   SESTAVA PRVKŮ STROPU 1.NP   

1:50   A1 = 8xA4 

D2 02   SESTAVA PRVKŮ STROPU 1.NP 

        1:50   A1 = 8xA4 

D2 03   SESTAVA PRVKŮ STROPU 2.NP 

        1:50   A1 = 8xA4 

 

D2 04   VÝKRES TVARU PRVKŮ  NENÍ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ DP 

D2 05   VÝKRES VÝZTUŽE PRVKŮ NENÍ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ DP 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není součástí DP. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

a) Technická zpráva 

Není součástí DP. 

b)Výkresová část 

Není součástí DP. 
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a) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

Není součástí DP. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

Není soičástí řešení DP. 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není součásti řešení DP. 

a) zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků 

veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení 

Není součásti řešení DP. 

b) závazná stanoviska dotčených orgánů 

Není součásti řešení DP. 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Není součásti řešení DP. 

d) případná vyjádření účastníků řízení 

Není součásti řešení DP. 
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Závěr 

Předmětem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

objektu Ubytovny na ulici Novoveské v Ostravě Porubě. Celý projekt byl zpracován tak aby 

co nejlépe reflektoval technické, architektonické a ekonomické hledisko stavby. Projektová 

dokumentace byla vypracována v souladu se s platnými normami a vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

O dokumentaci staveb. 
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Seznam výkresové části 

Číslo výkresu  Název výkresu   Měřítko výkresu Formát 

D1 01   KOORDINAČNÍ SITUACE  1:100   A2 = 4xA4 

D1 02   STUDIE OBJEKTU UBYTOVNY 1:100    

D1 03   ZÁKLADY    1:50   A1 = 8xA4 

D1 04   PŮDORYS 1.PP   1:50   A1 = 8xA4 

D1 05   PŮDORYS 1.NP   1:50   A1 = 8xA4 

D1 06   PŮDORYS 2.NP   1:50   A1 = 8xA4 

D1 07   STŘECHA    1:50   A1 = 8xA4 

D1 08   ŘEZ AA´    1:50   A2 = 4xA4 

D1 9   ŘEZ BB´    1:50   A1 = 8xA4 

D1 10   POHLED JIHOVÝCHODNÍ  1:100   A3 = 2xA4 

D1 11   POHLED SEVEROZÁPADNÍ 1:100   A3 = 2xA4 

D1 12   POHLED JIHOZÁPADNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ 

        1:100   A3 = 2xA4 

D1 13   DETAIL KOUTU OBVODOVÉ STĚNY 

        1:10   A4 

D1 14   DETAIL ATIKY   1:10   A4 

D1 15   DETAIL SOKLU    1:10   A3 

D1 16   VÝPISY PRVKŮ      A4 

D2 01   SESTAVA PRVKŮ STROPU 1.PP   

1:50   A1 = 8xA4 

 



40 

 

D2 02   SESTAVA PRVKŮ STROPU 1.NP 

        1:50   A1 = 8xA4 

D2 03   SESTAVA PRVKŮ STROPU 2.NP 

        1:50   A1 = 8xA4 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 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  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   3  Rooftek Al special mineral  0,0035       0,210  80000,0 
   4  Polydek top - polystyren  0,200       0,037  50,0 
   5  Polydek top - asf. pás  0,0035       0,210  40000,0 
   6  Elastek 40 Special Dekor  0,0044       0,210  30000,0 
 

 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 =   0,954 
  

  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 =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,130 kg/m2,rok 
  (materiál: Polydek top - asf. pás). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0057 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0095 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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Obr. 1: Rozložení tlaků vodní páry P/d [Pa/m] ve skladbě střešní konstrukce 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Stěna 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 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  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ Profi na mal  0,440       0,106  10,0 
   3  Porotherm TO  0,030       0,100  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 

 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 =   0,943 
  

  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 =   0,24 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: 8,448 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 EKO+ Profi na mal). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0105 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,6862 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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Obr. 2: Rozložení tlaků vodní páry P/d [Pa/m] ve skladbě obvodové stěny 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Stěna k zemině 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  5,0 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  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ Profi na mal  0,440       0,106  10,0 
   3  Omítka cementová  0,020       1,160  19,0 
   4  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (2)  0,100       0,034  60,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,791 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

  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 =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obr. 3: Rozložení tlaků vodní páry P/d [Pa/m] ve skladbě obvodové stěny přilehlé k zemině 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  5,0 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  Podlahové linoleum  0,004       0,170  1000,0 
   2  Potěr cementový  0,030       1,160  19,0 
   3  Beton hutný 2  0,080       1,300  20,0 
   4  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (2)  0,150       0,034  60,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,791 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  

  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 =   0,23 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: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,93 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Kout                           
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,880 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 
 
 

Obr. 4: Teplotní pole detailu Kout 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:                                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,857 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

 

Obr. 5: Teplotní pole detailu Atika 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Sokl                           
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,855 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

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

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 

Obr. 6: Teplotní pole detailu Sokl                                                                                                     

Konec. 


