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1. Technická zpráva SO Kulturní centrum 

 

1.1. Účel objektu 

Výstavbou Kulturního centra vznikne objekt s nájemními jednotkami a velkoplošnými 

jednotkami, které zůstanou ve správě města. Jednotky jsou určeny ke službám. Celý objekt je 

rozdělen na provozně oddělené jednotky s  plochami o různé velikosti. Objekt je půdorysného 

tvaru  obráceného „T“, který je z větší části dvoupodlažní.  

 

1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

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

s omezenou schopností pohybu a orientace  

Z hlediska urbanistického řešení se objekt nachází v k.ú. Brno-Štýřice (k.ú. 610186 Štýřice, 

okres Brno-Město) při ulici Heršpická. Místo nemá urbanistickou strukturu a okolí tvoří volně 

rozmístěné průmyslové a komerční objekty s nově vznikajícími office centry. Areál 

Kulturního centra Brno Heršpická bude dopravně napojen na stávající komunikační systém 

přes vjezd a výjezd do kolektorového pruhu na ulici Heršpické, která je vedena jako silnice 

I/52 čtyřproudová směrově rozdělená s fyzickým dělícím středním pásem. Toto napojení bude 

sloužit jak pro zákazníky s osobními vozidly, tak i pro vozidla zásobovací. Doprava v tomto 

místě připojení je řešena s ohledem na silnici I/52 ul. Heršpická (směrově dělení čtyřproudová 

komunikace) jedním směrem orientovaným doprava tj. směrem do města.  

Hlavní příjezdy do území z ulice Heršpická a Pražákova (po dokončení prodloužení ulice 

Pražákova) jsou komunikačně propojeny novou komunikací v areálu Kulturního centra podél 

vlečky Ferony. Na tuto vnitřní komunikaci pak navazují ostatní komunikace v areálu a to jak 

pro motorová vozidla tak i pro pěší.  

Pro první etapu výstavby bude použitý vjezd i výjezd pouze z ulice Heršpické. Odvedení 

splaškových odpadních vod z areálu je řešeno vybudováním nové kanalizační stoky v profilu 

DN 200 - 300 mm. Stoka se napojuje na výhledovou splaškovou kanalizaci DN 300. V místě 

napojení na budoucí kanalizaci bude osazena kanalizační šachta, jejíž výtok DN 300 bude 

zaslepen až do doby výstavby výhledové kanalizace. Proto je na kanalizační stoce navržena 

jímka na vyvážení, která bude v provozu až do doby napojení na výhledově budovanou 

kanalizaci.  
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Dešťové vody ze střech nově budovaného objektu, ze zpevněných ploch, kde se nevyskytují 

úkapy ropných látek a odvedení přečištěných dešťových vod z odlučovačů ropných látek 

budou zaústěny do nově vybudovaných rozvodů dešťové kanalizace v areálu a budou svedeny 

do objektu retence a vsakování dešťových vod. 

Dešťové odpadní vody s možností kontaminace úkapy ropných látek z vozidel  

tj. z parkovacích ploch budou svedeny do odlučovače lehkých kapalin a po přečištění budou 

zaústěny do nově vybudovaných rozvodů dešťové kanalizace v areálu.  

Řešená lokalita bude zásobována vodou ze stávajícího vodovodního řadu vedeného v ulici 

Heršpická. Vodovodní přípojka je určena jak pro zásobování venkovního požárního 

vodovodu, tak pro napojení objektů vodou pro sociální, provozní a požární účely. Připojení 

areálu na distribuční síť bude provedeno kabelem VN, který bude připojen na ulici Heršpické, 

kde má správce sítě rozvod, na který se lze napojit. Kabel VN bude zasmyčkován do nové 

trafostanice (SO02), která bude osazena jedním transformátorem o velikosti 400 kVA. 

Transformátor budou v majetku provozovatele distribuční soustavy. Z této trafostanice budou 

pak vedeny rozvody NN do jednotlivých objektů areálu Kulturního centra Brno Heršpická.  

Vytápění všech stavebních objektů je řešeno z venkovního horkovodu, který je plánován 

s napojením na centrální zdroj tepla v Brně. Zástavba v daném území je z hlediska své 

struktury pro daný účel vhodná jak svým obsahem, tak i architektonicky. Stavba objektu 

SO01 má jednoduchý tvar jak půdorysně, tak i vzhledově. Při jednoduchém tvaru objektu  

je nutné klást důraz na perfektní provedení veškerých detailů.  

 

1.3. Kapacitní údaje 

Podlahová plocha:  1.NP  ………………….   821,09 m2 

    2.NP  ………………….   690,30 m2 

    Celkem: …………………. 1511,39 m2 

Zastavěná plocha:    ………………….   933,15 m2 

Obestavěný prostor:    …………………. 7106,10 m3 
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1.4. Konstrukční a stavebně technické řešení 

Objekt má dvě nadzemní podlaží. Hlavní nosná konstrukce je tvořena železobetonovým 

montovaným skeletovým systémem, který je založen na železobetonových monolitických 

kalichových patkách a pilotách. Nosné železobetonové sloupy mají rozměry 400 x 400 mm. 

Zastropení tvoří předpjaté dutinové panely SPIROLL, které jsou prostě uloženy na vnitřní a 

obvodové průvlaky. V místě prostupu přes stropní konstrukci budou dané předpjaté panely 

SPIROLL osazeny na ocelovou výměnu. V části obvodových stěn jsou osazeny ztužidla. 

Konstrukce střechy je navržená jako plochá, jejíž nosnou část tvoří předpjaté dutinové panely 

SPIROLL. Styky skeletových prvků budou zality betonovou zálivkou C25/30 až po horní 

okraj jednotlivých prvků. Obvodový plášť je tvořen cihelným zdivem z keramických bloků 

POROTHERM 44 P+D. Vnitřní zdivo bude tvořeno ztužujícími železobetonovými 

monolitickými stěnami z betonu C20/25 a příčkovým cihelným zdivem z bloků 

POROTHERM 30 P+D, 14 P+D a 11,5.  

Střešní konstrukce je navržena jako konstrukce, jejíž nosnou část tvoří předpjaté dutinové 

panely, cementový potěr, hydroizolace, tepelná izolace POLYDEK a hydroizolace z SBS 

modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou. Celá budova je zateplena kompletním 

zateplovacím systémem ETICS typ Baumit Open.  

Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je řešen po volných plochách 

parkoviště, zejména pak po chodnících, které jsou bezbariérově upraveny sníženou obrubou. 

Přístup do vlastního objektu je navržen ve stejné výškové úrovni jako přilehlé chodníky. 

Uvnitř objektů jsou řešeny komunikační prostory tak, aby byly bezpečně přístupné imobilním 

občanům.  

 

1.NP Kulturního centra 

1.NP má pravidelný tvar obráceného písmene „T“. Vstupní dvoukřídlé dveře jsou umístěny  

na jižní straně budovy, rozměr dveří je 2500/2200 mm. Dále je umístěn na východní straně 

budovy služební vchod, opatřen jednokřídlovými dveřmi 1250/2200 mm. Celý prostor  

je rozdělen na několik částí. V severní části budovy je navržen společenský sál s hledištěm, 

jevištěm, které tvoří dřevěná paluba ve výšce 1350 mm nad podlahou hlediště, zpřístupněna 

dvěma dřevěnými schodišti. Součástí jeviště je zázemí účinkujících včetně hygienických 
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prostorů. Společenský sál je opatřen dvěma požárními východy s jednokřídlými dveřmi 

1250/2200 mm otevíravými ven vybaveny panikovým kováním.   

Jižní část tvoří vstupní hala, z které je zpřístupněno zázemí starosty městské části včetně 

svatební síně, šatna, pokladna, prostor s občerstvením, schodiště s vertikálním výtahem 

zpřístupňující 2.NP a hygienické prostory včetně samostatného bezbariérového WC zařízené 

dle vyhlášky 398/2009 Sb. Dveřní křídlo bude vybaveno vnitřním madlem ve výšce 800-900 

mm nad podlahou, zámek dveří bude odjistitelný z venkovní strany. Na dveřích umístěný 

háček na oděvy ve výšce 1200 mm nad podlahou. WC kabina bude vybavená závěsným WC  

se sedátkem ve výšce 480 mm nad podlahou. Délka WC je 700 mm. U WC mísy bude být 

dosažitelné splachování, držák toaletního papíru v max. výšce 1200 mm nad podlahou  

a ovladač signalizačního systému v dosahu sedící osoby. Z levé strany WC je pevné madlo 

délky 900 mm, z pravé strany WC je sklopné madlo délky 800 mm. Mezi další vybavení patří 

umyvadlo, které umožňuje podjezd vozíkem s horní hranou 800 mm nad podlahou, sklopné 

zrcadlo, svislé madlo u umyvadla a odpadkový koš bez víka [1].  

Dále se v 1.NP nacházejí prostory praktického lékaře včetně hygienických prostor, které jsou 

samostatně odděleny od ostatních prostorů 1.NP a jsou zpřístupněny samostatným vchodem 

opatřeným jednokřídlovými vstupními dveřmi 1250/2200 mm vybavené panikovým kováním. 

Další místnost 1.NP je předávací stanice, jejímž prostřednictvím z venkovního horkovodu  

se distribuuje teplo do otopného systému budovy. Předávací stanice má samostatný vchod  

ze severní strany budovy a není zpřístupněna z vnitřních prostorů budovy. 

 

2.NP Kulturního centra 

2.NP je zpřístupněno dvouramenným schodištěm a výtahem. Jižní část tvoří knihovna  

se studovnou. Knihovna je opatřena dvoukřídlými dveřmi 1800/2200 mm. Spojovací chodba 

zpřístupňuje všechny místnosti a dvě hledištní terasy. Součástí 2.NP je technické zázemí pro 

filmovou projekci, hygienické prostory a úklidová místnost.  

 

1.5. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 

Obvodové konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na prostupy tepla 

dle ČSN 730540 - 2.část. Skladby konstrukcí jsou zobrazeny v projektové dokumentaci. 

Výplně otvorů jsou opatřeny okny dveřmi. Okna jsou s hliníkovým rámem a izolačním 

dvojsklem [2]. 
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Podlaha přilehlá k zemině  výpočet: U = 0,27 W/m2K; požadavek: U = 0,45 W/m2K 

Obvodová stěna   výpočet: U = 0,19 W/m2K; požadavek: U = 0,30 W/m2K 

Obvodová stěna včetně skeletu  výpočet: U = 0,26 W/m2K; požadavek: U = 0,30 W/m2K 

Obvodová stěna včetně skeletu výpočet: U = 0,26 W/m2K; požadavek: U = 0,30 W/m2K 

Plochá střecha    výpočet: U = 0,19 W/m2K; požadavek: U = 0,24 W/m2K 

 

1.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického  

a hydrogeologického průzkumu 

Výšková úroveň objektu je ± 0,000 = 350,500 m.n.m. Objekt bude založen na železobetonový 

pilotách. Na pilotách budou zhotoveny železobetonové kalichové patky, do kterých budou 

vetknuty prefabrikované sloupy skeletového systému. Délka piloty bude 5000 mm do 

výškové úrovně – 6595 mm od ±0,000 s průměrem těla 800 mm. Počet pilot je 31 ks. Na 

pilotách budou vyhotoveny kalichové patky s půdorysným rozměrem 1000 x 1000 mm a 

výškovou úrovní horní hrany – 405,00 mm a výškovou úrovní dolní hrany – 1505,00 mm od 

±0,000.  

Do kalichových patek budou osazeny sloupy skeletu s hloubkou vetknutí min. 750 mm.  

Na kalichové patky budou dále osazeny základové prefabrikované prahy o rozměru 400 x 400 

mm a výškovou úrovní horní hrany – 80,00 mm a výškovou úrovní dolní hrany – 605,00 mm 

od ±0,000. Základové prahy budou osazeny po celém obvodu konstrukce a uvnitř konstrukce 

v místech založení ztužujících stěn. Na základové prahy budou založeny obvodové stěny  

a ztužující stěny. 

 

1.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

Od vlastního objektu SO 01 Kulturní centrum je z hlediska možných negativních vlivů  

na životní prostředí řešeny pouze splaškové vody. Odvedení splaškových odpadních vod  

z areálu je řešeno vybudováním nové kanalizační stoky v profilu DN 200 - 300 mm. Stoka  

se napojuje na výhledovou splaškovou kanalizaci DN 300. V místě napojení na výhledovou 

kanalizaci bude osazena kanalizační šachta, jejíž výtok DN 300 bude zaslepen až do doby 
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výstavby výhledové kanalizace. Proto je na kanalizační stoce navržena jímka na vyvážení, 

která bude v provozu až do doby napojení na výhledově budovanou kanalizaci. 

Dešťové odpadní vody s možností kontaminace úkapy ropných látek z vozidel  

tj. z parkovacích ploch budou svedeny na odlučovače lehkých kapalin a po přečištění budou 

zaústěny do nově vybudovaných rozvodů dešťové kanalizace v areálu. 

Likvidace odpadů vzniklých provozem objektu bude prováděna v souladu s platnými zákony. 

Odpady z provozu Kulturního centra budou tříděny, lisovány a odváženy k recyklaci.  

Při provádění prací se bude provádět třídění odpadu tak, aby asfaltové lepenky byly 

samostatně předány k recyklaci odborné firmě, která má k tomuto oprávnění a dále bude 

samostatně tříděn kovový a dřevěný odpad. Ostatní stavební suť bude po recyklaci a drcení, 

které bude prováděno mimo staveniště, použita na násypy potřebné v rámci výstavby areálu 

Kulturního centra. 

 

1.8. Dopravní řešení 

Hlavní vstup do Kulturního centra se nachází na jižní fasádě a vstup do prostorů lékařské 

ordinace je na východní fasádě. Tyto vstupy slouží také jako únikové východy. Samostatný 

vstup do předávací stanice se nachází na severní fasádě. Další únikové východy se nachází  

na východní a západní straně fasády.  

Areál Kulturního centra bude dopravně napojen na stávající komunikační systém přes vjezd  

a výjezd do kolektorového pruhu a to na ulici Heršpické, která je vedena jako silnice I/52 

čtyřproudová směrově rozdělená s fyzickým dělícím středním pásem. Toto napojení bude 

sloužit jak pro návštěvníky s osobními vozidly, tak i pro zásobovací vozidla. Doprava v tomto 

místě připojení je řešena s ohledem na silnici I/52 ul. Heršpická (směrově dělení čtyřproudová 

komunikace) jedním směrem orientovaným doprava tj. směrem do města. 

Hlavní příjezdy do území z ulice Heršpická jsou komunikačně propojeny novou komunikací 

v areálu Kulturního centra. Na tuto vnitřní komunikaci pak navazují ostatní komunikace 

v areálu a to jak pro motorová vozidla tak i pro pěší.  
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1.9. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Objekt se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Ochranu proti působení radonu 

bude tvořit hydroizolace z oxidovaných asfaltových pásů SKLOBIT 40 MINERAL tloušťky  

4 mm. Při provádění izolatérských prací je nutno dbát na pečlivé zhotovení spojů, které budou 

plynotěsná a na technologické předpisy výrobce. Veškeré zámečnické prvky a ocelové 

konstrukce, na které budou, působit negativní účinky vnějšího prostředí, budou žárově 

zinkovány nebo opatřeny ochranným nátěrem.  

 

1.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Celá stavba je navržena tak, aby při výstavbě i v provozu odpovídala příslušným ustanovením 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

zejména : 

část druhá – Technické požadavky na stavby – § 5 – Rozptylové plochy a zařízení  

pro dopravu v klidu, § 6 – Připojení staveb na sítě technického vybavení,  

část třetí – Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb – § 8 – 17, 

část čtvrtá – Požadavky na stavební konstrukce staveb – § 18 – Zakládání staveb,  

§ 19 – Stěny, příčky, § 20 – Stropy, § 21 – Podlahy, povrchy stěn a stropů, § 23,  

§ 24 – Komíny a kouřovody, § 25 – Střechy, § 26 – Výplně otvorů, 

část pátá – Požadavky na technická zařízení staveb – § 32 – 38, 

část šestá – Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb a vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba důsledně dodržet platné bezpečnostní 

předpisy. Zvláště je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády 

č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.   
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Při realizaci stavby budou prováděny zejména:  

Zemní práce – při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3,  

Betonářské práce a práce související – při kterých je třeba se řídit nařízením vlády 

č.591/2006 Sb. §3, 

Zednické práce – při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3,  

Montážní práce – při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3, 

Stroje a nářadí – při kterých je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. §3, 

Pro práce ve výškách je nutno se řídit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nařízením 

vlády č. 362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky § 3, § 4 v rozsahu přílohy. 

Dále je nutno se řídit v průběhu stavebních prací i v samotném provozu a nař. vlády  

č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nař. vlády 

č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. Vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů bude proveden v souladu s nař. vlády č.11/2002 Sb. 

 

 

2. Stavebně technické řešení SO 01 Kulturní centrum 

 

2.1. Zemní práce 

Před zahájením zemních prací na objektu je třeba zajistit vytyčení podzemních sítí  

a geodetické vytýčení stavby v rámci objektu SO 01. Příprava území bude provedena úprava  

a zhutnění zemní pláně na -1,015 m od čisté podlahové plochy (+350,500 PBV). Podkladní 

vrstvy budou hutněny tak, aby modul přetvárnosti Edef 2 > 45 MPa a zároveň poměr  

Edef 1/ Edef  < 2,5.  

Pozemky určené pro výstavbu jsou převážně rovinné s minimálním převýšením. Skrývka 

ornice bude vzhledem k zastavěnosti pozemku provedena v minimálním rozsahu a to jen  

na pozemcích určených k výstavbě budovy nebo komunikací. Hloubka skrývky humusu 

v areálu staveniště bude stanovena na základě podrobného geologického průzkumu  
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a konkrétní situace při provádění (závisí na skutečné mocnosti humusu). Humus bude 

deponován v areálu staveniště v blízkosti stavby. Po ukončení výstavby objektů bude dočasně 

deponovaná ornice přivezena zpět na staveniště pro dokončení čistých terénních úprav  

a ozelenění celého stavebního souboru. Vlastní hrubé terénní úpravy spočívají ve vytěžení 

stavební jámy a úpravě stávajícího terénu na požadovanou výškovou úroveň, danou jednak 

osazením budoucího areálu do terénu a jednak polohou a výškovou úrovní navržených 

komunikací v bezprostředním okolí novostavby. Při provádění výkopů je nutno dno výkopu - 

základovou spáru řádně vyčistit od uvolněné zeminy.  

 

 

2.2. Základové konstrukce 

Objekt SO 01 Kulturní centrum bude založen na pilotách o délce 5000 mm a průměru 800 

mm. Výškové úroveň založení pilot bude – 6595 mm od ±0,000. Na pilotách budou 

zhotoveny se spolupůsobením monolitické železobetonové kalichové patky s půdorysným 

rozměrem 1000 x 1000 mm a výškovou úrovní horní hrany – 405,00 mm a výškovou úrovní 

dolní hrany – 1505,00 mm od ±0,000. Celkový počet pilot a patek je 31 ks. Sloupy 

skeletového sytému o půdorysném rozměru 400 x 400 mm, budou osazeny do kalichových 

patek s hloubkou vetknutím minimálně 750 mm. Dále budou na kalichové patky osazeny  

na ozub a trny pro spřažení základové prefabrikované prahy o rozměru 400 x 400 mm  

a výškovou úrovní horní hrany – 80,00 mm a výškovou úrovní dolní hrany – 605,00 mm  

od ±0,000. Základové prahy budou sloužit pro založení obvodového pláště z keramických 

bloků POROTHERM a založení ztužujících monolitických stěn.   

 

2.3. Tepelná izolace podlah   

Tepelná izolace bude zhotovena z izolačních desek Isover EPS Perimetr tl. 120 mm. 

Provedení izolace bude na vyrovnávací vrstvě z jemného štěrku zrnitosti 0-4 mm nebo 

štěrkopísku řádně hutněného a srovnaného. Provedení tepelné izolace bude v rozsahu celého 

půdorysu podlahy, tj. plnoplošné zateplení, vyjma základového pásu.  Hrany desek budou 

opatřeny polodrážkou. 
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2.4. Izolace proti zemní vlhkosti 

Ochranu proti působení zemní vlhkosti bude tvořit hydroizolace z oxidovaných asfaltových 

pásů SKLOBIT 40 MINERAL tloušťky 4 mm. Hydroizolace bude v místech styku sloupů 

skeletového sytému natavena svisle k tělu sloupů. V místech obvodového zdiva bude 

hydroizolace vytažena na svislou část pláště do úrovně 300 mm od úrovně ± 0,000 m.  

Při provádění izolatérských prací je nutné dodržet veškeré technologické předpisy výrobce. 

 

2.5. Izolace proti radonu 

Objekt se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Hydroizolace tvoří zároveň ochranu 

proti působení radonu, bude tvořit hydroizolace z oxidovaných asfaltových pásů SKLOBIT 

40 MINERAL tloušťky 4 mm. Při provádění izolatérských prací je nutno dbát na pečlivé 

zhotovení spojů, které budou plynotěsná a na technologické předpisy výrobce. 

 

2.6. Vodorovné konstrukce 

2.6.1. Podlahy 

Ochrana podlahových ploch proti negativně působícím vlivům tvoří tepelná izolace  

a hydroizolace. Samotná nosná část podlahové konstrukce bude tvořená železobetonovou 

deskou z betonu C16/20 s výztuží. Výztuž desky budou zajišťovat svařované KARI sítě, které 

budou uloženy na distanční podložky do spodní poloviny desky. Tloušťka drátu sítě bude  

6 mm a velikost oka bude 150 x 150 mm. Přesah jednotlivých sítí při uložení bude 150 mm,  

a pro vzájemné spolupůsobení budou sítě k sobě vzájemně spojeny vázacím drátem.  

Po vnitřním obvodu podlahy bude před ukládkou betonové směsi zhotoven dilatační pás  

z izolačních desek Isover EPS 100Z. Na betonovou desku budou zhotoveny podlahové 

nášlapné vrstvy. Pro ukládku betonové směsi je nutné řídit se technologickými předpisy  

pro zhotovování této konstrukce. 

 

2.6.2. Stropy 

Nosnou část stropních konstrukcí mezi 1.NP a 2.NP budou tvořit předpjaté dutinové stropní 

panely SPIROLL tloušťky 200 mm, typ PPD 219. panely SPIROLL, které jsou prostě uloženy 

14 
 



na vnitřní a obvodové průvlaky. Panely SPIROLL jsou prostě uloženy na vnitřní a obvodové 

průvlaky. Styky skeletových prvků budou zality betonovou zálivkou C25/30 až po horní okraj 

jednotlivých prvků. V místě prostupu přes stropní konstrukci budou dané předpjaté panely 

SPIROLL osazeny na ocelovou výměnu. 

Na panelech SPIROLL bude zhotovena betonová deska z betonu C16/20 tloušťky 100 mm, 

která bude odseparována PVC fólií od panelů SPIROLL a od svislých konstrukcí.  

Na betonovou desku budou uloženy izolační desky Isover EPS RigiFloor 5000 v tloušťce 30 

mm pro zajištění kročejového útlumu podlah.  Na kročejovou izolaci bude zhotovena 

betonová mazanina z betonu C16/20 tloušťky 50 mm s výztuží. Výztuž desky budou 

zajišťovat svařované KARI sítě, které budou uloženy na distanční podložky do poloviny 

tloušťky desky. 

Tloušťka drátu sítě bude 4 mm a velikost oka bude 150 x 150 mm. Přesah jednotlivých sítí při 

uložení bude 150 mm, a pro vzájemné spolupůsobení budou sítě k sobě vzájemně spojeny 

vázacím drátem. Betonová mazanina bude odseparována asfaltovými pásy A 330H  

od kročejové izolace a od svislých konstrukcí. Vyrovnání podlahy – betonové desky, bude 

provedeno samonivelizační stěrkou Baumit Nivello Quattro v tloušťce 5 mm.  

Na samonivelizační stěrku budou zhotoveny podlahové nášlapné vrstvy. Pro ukládku 

betonové směsi je nutné řídit se technologickými předpisy pro zhotovování této konstrukce. 

Pro aplikaci samonivelizační stěrky je nutné dbát pokynů výrobce. 

 

2.6.3. Schodiště 

Schodiště je navrženo jako prefabrikované dvouramenné. Schodiště je založeno  

na základovém železobetonovém pásu. Mezipodesta schodiště je vetknutá, s uložením  

na cementové lože tloušťky 10 mm, do obvodového pláště tvořeného ze zdiva cihelných 

bloků POROTHERM 44 P+D. Rozměr schodiště je šířka ramene 1325 mm, šířka stupně 294 

mm, výška stupně 168 mm. Rozměr mezipodesty je 4650 x 1300 mm. Stupnice a podstupnice 

budou obloženy keramickou dlažbou s protiskluzovou úpravou. Zábradlí schodiště bude 

zhotoveno z nerezové oceli s výškou 900 mm nad čistou podlahou. Zábradlí bude uchyceno 

do svislých konstrukcí v prostoru schodiště. Schodiště a zábradlí byla navržena dle  

ČSN 73 41 30 [3]  a ČSN 74 33 05 [4].  
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2.7. Svislé konstrukce 

2.7.1. Nosné konstrukce 

Hlavní nosná konstrukce je tvořena železobetonovým montovaným skeletovým systémem, 

který je založen na monolitických kalichových patkách a pilotách. Nosné železobetonové 

sloupy mají rozměry 400 x 400 mm. V místech, kde je navrženo 2.NP, budou  mezi 1.NP  

a 2.NP sloupy zhotovené ze dvou částí. Na spodní část jsou osazeny vnitřní a obvodové 

průvlaky, nebo ztužidla. Ze sloupů 1.NP bude pro následný spoj vyčnívat dle potřebné délky 

nosná výztuž, přes kterou budou osazeny průvlaky nebo ztužidla. Druhá část sloupu pro 2.NP 

bude osazena na nosnou výztuž. V této části sloupu bude v každém rohu zhotoveno vybrání 

opatřeno ocelovým úhelníkem pro následné zhotovení svařovaného spoje. Takto provedený 

spoj bude zapraven betonovou směsí s povrchovou vlastností shodnou s tělem sloupu. 

Zastropení 2.NP bude zhotoveno v místech spojů skeletového systému stejným způsobem 

osazení, s tím, že výztuž po osazení prvků bude svojí délkou v prvku skryta. Tyto spoje budou 

zality betonovou zálivkou C25/30 až po horní okraj jednotlivých prvků. 

 

2.7.2. Obvodové stěny 

Obvodové stěny budou zhotoveny z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D (délka 247 mm, 

šířka 440 mm, výška 238 mm). Založení zdiva je řešeno první zakládací řadou z cihelných 

bloků POROTHERM 40 P+D (délka 247 mm, šířka 400 mm, výška 238 mm) na zakládací 

maltu. Obvodové stěny budou zatepleny kompletním zateplovacím systémem ETICS Baumit 

Open tloušťky 100 mm. V místech skeletového systému bude vložená tepelná izolace EPS 

tloušťky 40 mm pro dorovnání roviny obvodové stěny. V místě soklu, bude tepelná izolace 

opatřena izolačními deskami Isover Styrodur 3035 CS tloušťky 140 mm s aplikací od horní 

hrany základové kalichové patky s výškou minimálně 150 mm nad upravený terén.   

Tloušťka obvodového pláště je 540 mm bez vnitřních a fasádních omítek. Obvodový plášť – 

vyzdění bude provedeno od základových prahů (-0,080 m) až po úroveň SV 2.NP (+7,800 m).  

Atika je řešena z prefabrikovaných prvků kladených vůči sobě na sraz a s osazením  

na obvodové prvky skeletového systému na trny s následným zalitím betonovou zálivkou 

C25/30 až po horní okraj jednotlivých prvků, které jsou osazeny na skeletový systém  

na osazovací trny. Atika je po celém svém obvodu zateplena ukončena pomocí klempířských 

prvků.  
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2.7.3. Vnitřní stěny a příčky 

Vnitřní nosné ztužující stěny tloušťky 400 mm budou zhotoveny monoliticky z betonu 

C20/25 s výztuží. Zděné vnitřní stěny budou zhotoveny z cihelných bloků POROTHERM 30 

P+D na zdící maltu MVC se zvukovou neprůzvučnosti 51 dB. Vnitřní příčkové zdivo  

je z cihelných bloků POROTHERM 14 P+D, 11,5 P+D se zvukovou neprůzvučnosti 47 dB  

a POROTHERM 8 Profi DRYFIX se zvukovou neprůzvučnosti 37 dB zděných na MVC. 

V hygienických zařízeních budou provedeny předsazené instalační příčky pro osazení 

zavěšených zařizovacích předmětů a rozvodů ZTI. V hygienických prostorách bude zavěšený 

kazetový podhled do světlé výšky 2600mm. Ostatní podhledy budou realizovány dle 

provozovatele. Projektová dokumentace byla vypracována s použitím podkladů společnosti 

POROTHERM – podklady pro navrhování 13. Vydání [5]. V uvedených podkladech jsou 

obsaženy technologické postupy zdění, které následně splňuje akustické a statické požadavky 

na zděné konstrukce. 

 

2.7.4. Překlady 

V obvodových zděných stěnových konstrukcích, vnitřních zděných stěnových konstrukcích  

a zděných příčkách nad okenními a dveřními otvory jsou navrženy plně nosné cihelné 

překlady POROTHERM. Délky jednotlivých překladů jsou dány světlostí otvoru a délkou 

uložení. Uložení překladu na zdivo bude do cementového lože tloušťky 10 mm. Návrh 

jednotlivých překladů byl vypracován dle podkladů společnosti POROTHERM – podklady 

pro navrhování 13. Vydání [5].     

 

2.8. Střešní konstrukce 

Stropní konstrukce bude tvořit zároveň zastřešení. Střešní konstrukce je navržená  jako 

jednoplášťová, těžká, montovaná. Navržená hodnota konstrukce střechy má součinitel 

prostupu tepla U = 19 W/m2K  < U,N = 0,24 W/m2K.  

Ve střešní konstrukci budou vyřezány otvory pro prostupy pro osazení technického zařízení  

a odvodnění střechy. V dutinových panelech SPIROLL budou tyto prostupy řešeny výměnou  

a jejich upřesnění a rozmístění bude zadáno výrobci panelů dle kladecího plánu TZB a ZTI. 

Výrobce panelů určí, dle velikosti jednotlivých prostupů, zda bude nutné použít v místech 
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prostupů ocelové výměny. Zařízení budou uloženy buď přímo na střeše, nebo na střeše, 

na vlastní konstrukci. 

K lemování prostupů střechou budou použity systémové prvky, které budou dodávkou 

střešního pláště. Přístřešky nad vstupy jsou tvořeny typizovanou stříškou LIGHTLINE 

s nerezovými konzolami a tabulí v obloukovitém tvaru z bezpečnostního skla tloušťky 4 mm. 

Přístřešky budou ukotveny do obvodové stěny přes kompletní zateplovací systém.   

Skladba jednoplášťové střechy je následující: 

Hydroizolace ELASTEK 40 special dekor,   tl. 4,4 mm  

Tepelná izolace ze spádových klínů POLYDEK TOP, tl. 400 ÷100 mm  

Tepelná izolace POLYDEK EPS,    tl. 100 mm 

Parotěsná vrstva ROOFTEK Al mineral,   tl. 3,5 mm 

Asfaltová penetrace DEKPRIMER    tl. 0,0 mm 

Cementový potěr,      tl. 20 mm 

Dutinový panel SPIROLL PPD,     tl. 200 mm a tl.320 mm 

 

 

2.9. Podhledy 

Kazetový minerální podhled RIGIPS, jehož viditelnou spodní stranu, budou tvořit minerální 

kazety Casoprano o rozměru 600 x 600 mm. Pro osazení jednotlivých kazet bude zhotoven 

rastrový rošt z hlavních a příčných T profilů. Celý rastr podhledu bude zavěšen na závěsech 

kotvených do stropu. Na horní stranu bude vložena minerální izolace ze skelných vláken 

Isover Domo tloušťky 100 mm. Meziprostor mezi podhledem a stropem lze využít pro vedení 

technologických zařízení a rozvodů. Návrh kazetového podhledu byl vypracován dle 

podkladů společnosti RIGIPS [6].     

  

2.10. Podlahy 

Jednotlivé nášlapné vrstvy podlah byly navrženy na základě místností v objektu a jejich 

užívání.  
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2.10.1. Skladba nášlapné vrstvy podlahy a: 

- Velkoformátová dlažba Taurus Granit 600 x 600 x 11 mm 

- Lepidlo pod dlažbu (MUREXIN) 

 

2.10.2. Skladba nášlapné vrstvy podlahy b: 

- Velkoformátová dlažba Taurus Granit 300 x 300 x 9 mm 

- Lepidlo pod dlažbu (MUREXIN) 

 

2.10.3. Skladba nášlapné vrstvy podlahy c: 

- Marmoleum 

- Podložka pod Marmoleum 

 

2.10.4. Skladba nášlapné vrstvy podlahy d: 

- Lamelové parkety 

- Podložka pod lamelové parkety 

 

2.10.5. Skladba nášlapné vrstvy podlahy e: 

- Zátěžový koberec 

- Podložka pod koberec 

 

2.11. Výplně otvorů venkovních 

 

2.11.1. Okna 

Okna jsou navržena jako tepelně izolovaná, profilové řady HEROAL 065. Profily oken jsou 

vyrobeny ze slitiny hliníku. Dělení tepelného mostu je řešeno skleněným vláknem 

vyztuženým polyamidovými příčníky. Barevný odstín je navržen Antracit RAL 7016. Okna 

budou osazena do ostění pomocí pásových kotev. V otvorech pro osazení oken bude v místě 

rámu vložený do připravené drážky tepelně izolační pás polystyrenu XPS  

o tloušťce 50 mm. Z vnitřní strany v místě styku rámu bude aplikována parozábrana. 

Připojovací spára po osazení okna bude vyplněna expanzní polyuretanovou pěnou určenou 

k tomuto účelu. Součinitel prostupu tepla je Uw = 1,2 W/m2K. 
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2.11.2. Venkovní dveře 

Pro použití venkovních dveří je navržený systém HEROAL profilová řady 110. Jedná  

se o tří-komorový systém, který zajišťuje zvukovou a tepelnou izolaci. Tento uvedený systém 

bude požit jak pro jednokřídlé, tak dvoukřídlé vstupní dveře. Součinitel prostupu tepla  

je Uw = 1,2 W/m2K. Vnější dveře boudu sloužit také jako únikové východy, a proto bude 

jejich dveřní kování opatřeno panikovým kováním. Osazení dveří do stavebního otvoru bude 

dle technologického předpisu výrobce.  

 

2.11.3. Interiérové dveře 

Interiérové dveře jsou navrženy od výrobce Gerbrich. Pro povrchovou úpravu bude použita 

fólie v odstínu bukového dřeva. Pro reprezentativní prostory budou dveře potaženy umělou 

kůží čalounickým způsobem. Interiérové dveře budou usazeny do ocelových zárubní typ HSE  

s žárově zinkovou úpravou. Nátěr zárubní bude dle požadavků investora. 

 

2.12. Klempířské prvky 

2.12.1. Oplechování atiky 

Atika bude oplechována ocelovým plechem tloušťky 0,7 mm s ochrannou vrstvou 

TiZn. Přesah přes obvodové hrany bude 30 mm. Jednotlivé spoje budou utěsněny 

klempířským tmelem. Barevné řešení bude v odstínu RAL 7016. 

 

2.12.2. Vnější parapet 

Vnější parapety budou řešeny z parapetního plechu s ochrannou vrstvou TiZn. Délka parapetu 

je dána rozměrem jednotlivých oken. Přesah fasády bude parapetním plechem 30 mm.  

Parapet bude připevněn pomocí flexibilního lepidla. Na kraje parapetů budou osazeny 

plastové krytky.  
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2.13. Zámečnické výrobky 

2.13.1. Požární žebřík 

Požární žebřík bude vyroben z oceli s žárově-zinkovou úpravou povrchu. Žebřík bude 

připevněn pomocí ocelových pásů nebo jäklů ke sloupu skeletu po jeho stranách. Spodní část 

ochranného koše bude opatřená otvíravou mříží s možností uzamčení. Žebřík bude zhotoven 

tak, aby jim po celé výšce procházelo potrubí průměru 76 mm a tloušťkou stěny 3 mm. Toto 

potrubí bude ve spodní a horní části uzavřeno záslepkou na závit pro možnost napojení 

požární hadice. 

2.13.2. Zábradlí 

Zábradlí schodiště bude vyrobeno z nerezové oceli s výškou 900 mm nad čistou podlahou. 

Zábradlí bude uchyceno do svislých konstrukcí v prostoru schodiště pomocí distanční trubky 

a nerezovými šrouby se zapuštěnou hlavou.  

Zábradlí nad schodištěm bude vyrobeno z nerezové oceli s výškou 1000 mm nad čistou 

podlahou. Průměr nerezové trubky na výrobu sloupků a madel bude 40 mm. Prostor mezi 

sloupky zábradlí bude vyplněn kaleným sklem a tloušťky 8 mm.  Sklo bude uchyceno mezi 

sloupky pomocí nerezových úchytů a vložených pryžových podložek. Sloupky budou kotveny 

do konstrukce podlahy pomocí rozet. Zábradlí byla navržena dle ČSN 74 33 05 [3].  

 

2.14. Truhlářské výrobky a ostatní 

2.14.1. Jeviště 

Jeviště, které je řešeno formou paluby, bude osazeno na dřevěném roštu z řeziva 160 x 160 

mm a zpřístupněno dvěma dřevěnými schodišti bude řešeno samostatnou projektovou 

dokumentací. 

 

2.14.2. Vnitřní parapety 

Vnitřní komůrkové PVC parapety jsou široké 300 mm a budou přilepeny na ošetřenou 

parapetní plochu zdiva flexibilním polyuretanovým nízko-expanzním lepidlem. Délka 

parapetu je dána rozměrem jednotlivých oken. Na kraje parapetů budou osazeny plastové 

krytky.    
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2.15. Úpravy povrchů, malby a nátěry 

Na fasádu objektu bude aplikovaná difúzně otevřená tenkovrstvá omítka Baumit OpenTop  

se škrábanou strukturou se zrnitostí 2 mm. V oblasti soklu bude aplikována jednosložková 

dekorativní omítka s barevnými kamínky Baumit MosaikTop se zrnitostí 2 mm. Vnitřní 

úpravy povrchů budou dle typu jednotlivých místností a dle požadavku provozovatele.  

Na obklady a dlažby budou použity materiály odsouhlasené provozovatelem. Nátěry 

ocelových a zámečnických konstrukcí se provedou 1x základním syntetickým nátěrem a 2x 

syntetickým nátěrem. Výška obkladů v hygienických prostorách bude do výšky 1800 mm, 

jinak dle požadavku investora. Barevné řešení fasády a vnitřních prostor objektu bude dle 

požadavků investora.  
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název konstrukce:  Podlaha

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: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Železobeton 1 0,060      1,430 23,0
  2 Sklobit 40 Mineral 0,004      0,210 50000,0
  3 Rigips EPS P Perimeter (3) 0,120      0,034 100,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,936
 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 =  0,27 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 =  8,70 C
 POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název konstrukce: Obvodová 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: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
 1 Sádrová omítka 0,003  0,570 10,0
 2 Porotherm 44 P+D na maltu obyč 0,440  0,174 7,0
 3 Lepící malta ETICS - terče na 0,010  0,300 20,0
 4 Baumit EPS-F 0,100  0,041 40,0
 5 Lepící malta ETICS - plnoplošn 0,002  0,700 40,0
 6 Výztužná vrstva ETICS 0,001  0,750 50,0
 7 Lepící malta ETICS - plnoplošn 0,002  0,700 40,0
 8 Omítka ETICS silikonová (zrno 0,005  0,700 90,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,953
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

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

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 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: 0,102 kg/m2,rok
(materiál: Baumit EPS-F).
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 = 0,0382 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,5960 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





VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název konstrukce: Obvodová stěna-skelet

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: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
 1 Sádrová omítka 0,003  0,570 10,0
 2 Železobeton 3 0,400  1,740 32,0
 3 Lepící malta ETICS - plnoplošn 0,005  0,700 40,0
 4 Baumit EPS-F 0,040  0,041 40,0
 5 Lepící malta ETICS - terče na 0,005  0,300 20,0
 6 Baumit EPS-F 0,100  0,041 40,0
 7 Lepící malta ETICS - plnoplošn 0,002  0,700 40,0
 8 Výztužná vrstva ETICS 0,001  0,750 50,0
 9 Lepící malta ETICS - plnoplošn 0,002  0,700 40,0
 10 Omítka ETICS silikonová (zrno 0,005  0,700 90,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,937
 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 =  0,26 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: 0,102 kg/m2,rok
(materiál: Baumit EPS-F).
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 = 0,0012 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,9055 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





VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název konstrukce: Plochá 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: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
 1 Sádrokarton 0,0125  0,220 9,0
 2 Dutinový panel 0,200  1,200 23,0
 3 Beton hutný 1 0,020  1,230 17,0
 4 ROOFTEK Al SPECIAL MINERAL 0,004  0,210 80000,0
 5 Baumit EPS-F 0,100  0,041 40,0
 6 Baumit EPS-F 0,100  0,041 40,0
 7 Elastodek 40 Standard Dekor 0,0044  0,210 50000,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747
 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: 0,102 kg/m2,rok
(materiál: Baumit EPS-F).
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 = 0,0042 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0107 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





VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název konstrukce: Plochá 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: 20,6 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
 1 Sádrokarton 0,0125  0,220 9,0
 2 Dutinový panel 0,320  1,200 23,0
 3 Beton hutný 1 0,020  1,230 17,0
 4 ROOFTEK Al SPECIAL MINERAL 0,004  0,210 80000,0
 5 Baumit EPS-F 0,100  0,041 40,0
 6 Baumit EPS-F 0,100  0,041 40,0
 7 Elastodek 40 Standard Dekor 0,0044  0,210 50000,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,747
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,955
 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:
zóna č. 1: 0,102 kg/m2,rok (materiál: Baumit EPS-F).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok

Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.
Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0042 kg/m2

Na konci modelového roku je zóna suchá.
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název úlohy: Podlaha 

Návrhová vnitřní teplota Ti =  20,00 C
Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai = 20,60 C
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =  50,00 %
Teplota na vnější straně Te [C]: -15,04 C
Návrhová venkovní teplota Tae =  -15,04 C

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,747

 Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce.
 Vypočtená hodnota: f,Rsi = 1,000
 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



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název úlohy: Diplomová práce-řez 1NP-2NP 

Návrhová vnitřní teplota Ti =  20,00 C
Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai = 20,60 C
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =  50,00 %
Teplota na vnější straně Te [C]: -15,30 C
Návrhová venkovní teplota Tae =  -15,30 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 = 1,000
 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



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název úlohy: Diplomová práce-atika střecha 

Návrhová vnitřní teplota Ti =  20,00 C
Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai = 20,60 C
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =  50,00 %
Teplota na vnější straně Te [C]: -14,98 C
Návrhová venkovní teplota Tae =  -14,98 C

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,747

 Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce.
 Vypočtená hodnota: f,Rsi = 1,000
 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



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název úlohy: Diplomová práce-roh 1 

Návrhová vnitřní teplota Ti =  20,00 C
Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai = 20,60 C
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =  50,00 %
Teplota na vnější straně Te [C]: -14,94 C
Návrhová venkovní teplota Tae =  -14,94 C

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,747

 Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce.
 Vypočtená hodnota: f,Rsi = 1,000
 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



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název úlohy: Diplomová práce-roh 2 

Návrhová vnitřní teplota Ti =  20,00 C
Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai = 20,60 C
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =  50,00 %
Teplota na vnější straně Te [C]: -15,01 C
Návrhová venkovní teplota Tae =  -15,01 C

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,747

 Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce.
 Vypočtená hodnota: f,Rsi = 1,000
 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
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VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU,
POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO
SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA

dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540

Ztráty 2011

Název objektu : Diplomová práce
Zpracovatel : Bc. Libor Vavrečka
Zakázka : Kulturní centrum
Datum : 25.10.2013
Varianta : 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :      -12.0 C
Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :        8.7 C
Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :       1.45
Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :       20.0 C
Půdorysná plocha podlahy objektu A :      933.2 m2
Exponovaný obvod objektu P :      153.9 m
Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :     7106.2 m3
Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :        0.0 %
Typ objektu : bytový

ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ:
Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : -12.0 C

Označ. Název Tep- Vytápěná Objem Celk. % z Podíl
p./č.m. místnosti lota plocha vzduchu ztráta celk. FiHL/(Ti-Te)

Ti Af[m2] V [m3] FiHL[W] FiHL [W/K]    
 1/   1  přízemí      20.0    933.2  5684.9     65085 100.0% 2033.91

 
Součet:    933.2   5684.9    65085 100.0%  2033.91

CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU
Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL   65.085 kW 100.0 %

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T   29.520 kW  45.4 %
Součet tep. ztrát větráním Fi,V   35.565 kW  54.6 %

Tep. ztráta prostupem: Plocha:    Fi,T/m2:
Střecha             5.674 kW    8.7 %    933.2 m2       6.1 W/m2
Stěna obvodová      7.181 kW   11.0 %   1181.1 m2       6.1 W/m2
Vnější dveře        0.946 kW    1.5 %     21.4 m2      44.2 W/m2
Okna                6.032 kW    9.3 %    136.6 m2      44.2 W/m2
Podlaha             2.163 kW    3.3 %    933.2 m2       2.3 W/m2
Tepelné vazby     3.674 kW    5.6 %        ---         ---  

PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ:
Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994): q,c =     0.29 W/m3K
Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997): E1 =    21.04 kWh/m3,rok

PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002):
Uvažované hodnoty : - obestavěný objem Vb =    7106.18 m3

- průměr. vnitřní teplota Ti =        20.0 C
- vnější teplota Te =       -12.0 C
- násobnost výměny n =   0,5 1/h
- prům. výkon int. zdrojů tepla =   4 W/m2
- propustnost oken g =   0,5
- energie slun. záření =   200 kWh/m2,a

Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí
zadání není popis orientací oken a jejich propustností.



 

Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:      75737 kWh/a
Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:      77011 kWh/a
Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:       7901 kWh/a
Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:      18663 kWh/a
Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:     127513 kWh/a
Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   17.94 kWh/m3,rok

PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY:
Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):   837.0 W/K
Plocha obalových konstrukcí budovy A:  3205.4 m2
Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:    0.33 W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em    0.26 W/m2K

STOP, Ztráty 2011



 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011)

Název úlohy:  Diplomová práce

Rekapitulace vstupních dat:
Objem vytápěných zón budovy V = 7106,2 m3
Plocha ohraničujících konstrukcí A = 3205,4 m2
Převažující návrhová vnitřní teplota Tim: 20,0 C
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce
je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty.

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)
Požadavek: 
 max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =  0,33 W/m2K
Výsledky výpočtu:
 průměrný součinitel prostupu tepla U,em =  0,26 W/m2K
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)
Klasifikační třída: C
Slovní popis: vyhovující
Klasifikační ukazatel CI: 0,8

Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software



 

Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Kulturní cntrum 

Heřšpická Brno-Město 

Štýřice, č.kat. 610186 

RLRE property s.r.o. 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

RLRE property s.r.o. 

Vídeňská 115, Brno-Msto 

593 111 111 / www.rlbrno.cz 

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 

7 106,1 m3 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

3 205,4 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,45 m2/m3 

Typ budovy ostatní 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 
[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 
bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 

Střecha 933,2 0,19       (     ) 1,00 177,3 

Stěna obvodová 1 181,1 0,19       (     ) 1,00 224,4 

Vnější dveře 21,4 1,20        (     ) 1,00 25,7 

Okna 136,6 1,20        (     ) 1,00 163,9 

Podlaha 933,2 0,24        (     ) 0,59 132,0 

Tepelné vazby 0,0 0,00        (     )       113,6 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

(pokračování) 

 



 

 
(pokračování) 
 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

Celkem 3 205,5    836,9 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 

 



 

 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 836,9 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,26 

Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí θim od 18 do 22 °C W/(m2·K) 0,33 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,25 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,33 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,17 

B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,25 

C – D Uem,N W/(m2·K) 0,33 

D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,50 

E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,66 

F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 0,83 

Klasifikace: C - vyhovující 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  17.11.2013 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Libor Vavrečka 

IČ:         

Zpracoval: V Brně 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 

 
 

 



 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
(Typ budovy, místní označení) 
 

(Adresa budovy) 
Hodnocení obálky 

 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 3205,40 m2 stávající doporučení 

  Cl 
 
 
 

0,5 
 
 

0,75 
 
 

1,0 
 
 

1,5 
 
 

2,0 
 
 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimořádně nehospodárná 

 
 
 

      
 
 
      
 
 
    0,79 
 
 
      
 
 

      
 
 
      
 
 
      
 

 
 
 

      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 

      
 
 
      
 
 
      
 

KLASIFIKACE 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,26       

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,33 0,33 

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,17 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 

Platnost štítku do: 17.11.2015 Datum vystavení štítku: 17.11.2013 

Štítek vypracoval(a): Bc. Libor Vavrečka 
 
(Kvalifikace) 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

SPECIFIKACE SKLADBY PODLAH A STŘECHY 

 

 

 

 

Kulturní centrum 

The cultural center 

 

 

 

 

 

 

Student:              Bc. Libor Vavrečka 

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

 

Ostrava 2013 













VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

PŘEKLADY 

 

 

 

 

Kulturní centrum 

The cultural center 

 

 

 

 

 

 

Student:              Bc. Libor Vavrečka 

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

 

Ostrava 2013 





VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ 

 

 

 

 

Kulturní centrum 

The cultural center 

 

 

 

 

 

 

Student:              Bc. Libor Vavrečka 

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

 

Ostrava 2013 
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