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Anotace 

 

REC, M.: Správní budova stolárny a pily v Darkovičkách: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, 67 s. Vedoucí 

práce: Zelinka, J. 

 

Předmětem bakalářské práce „Správní budova stolárny a pily v Darkovičkách” je zpracování 

částečné projektové dokumentace pro provádění staveb. Podkladem pro zpracování 

dokumentace je studie problematiky Hlučínska (Ateliérová tvorba III), architektonická studie 

(Ateliérová tvorba IV) a dokumentace pro stavební povolení (Ateliérová tvorba Va). Rozsah 

práce byl určen zadáním práce a obsahuje textovou a výkresovou část.  

 

Řešený objekt se nachází v areálu stávající firmy KBW Hlučín. Zde má nahradit stávající 

a nevyhovující administrativní prostory. Cílem práce bylo vytvořit objekt, který by slouţil 

účelu po stránce provozní, ekonomické a estetické. Důraz byl kladen na propojení fasády 

objektu s náplní práce firmy.  

 

Klíčová slova: 

Správní budova, Darkovičky, administrativa, fasáda, systém Porotherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annotation 

 

REC, M.: Administrative building of joinery workshop and sawmill Darkovičky: Bachelor 

thesis. Ostrava: VSB – Technical University Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 

Department of Architecture, 2014, 67 pages, bachelor thesis supervisor: Zelinka, J.  

 

The aim of the Bachelor thesis „Administrative building of joinery workshop and sawmill 

Darkovičky” is processing of a partial project documentation for an implementation of 

constructions. A foundation for the documentation proceeding is a study of Hlučínsko 

problematic (Atelier production III), an architectonic study (Atelier production IV) and 

a documentation for a construction permit (Atelier production Va). A range of the bachelor 

thesis was determined by a submission of the thesis and consists of the text as well as the 

drawing documentation.  

 

The solving object is located in a current KBW Hlučín firm premise. The current 

and unsatisfactory office building is suppose to be replace. The goal of this thesis was to 

create the object which would serve to its purpose on the side of functional, economic and 

aesthetic. An emphasis was put to link an exterior with scope of employment of KBW Hlučín 

firm.  
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1.   SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

Bpv  balt po vyrování 

C xy/xy Beton (z ang. concrete) – značení betonu, válcová pevnost/krychelná pevnost 

č.  číslo 

ČSN  česká technická norma 

DN  jmenovitý průměr potrubí 

EPS  expandovaný polystyren 

IPE  typové označení valcovaného průřezu 

k.ú.  katastrální úřad 

Kč  korun českých 

Ks  kusy 

m n.m.  metrů nad mořem 

M  měřítko 

m  metr 

m
2 

 metr čtverečný 

mm  milimetr 

NN  nízké napětí 

NP  nadzemní podlaţí 

Ø  označení průměru 

p.č.  parcelní číslo 

PD  projektová dokumentace 

RAL  vzorník barev 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

Sb.  Sbírka zákonů 

SO  stavební objekt 

S-SJSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

tl.   tloušťka 

Ug  Součinitel prostupu tepla oknem – sklem [W/m
2
K] 

UT  upravený terén  

Uw  Součinitel prostupu tepla oknem jako celek [W/m
2
K] 

W/m
2
K jednotka součinitele prostupu tepla – Watt na metr čtverečný Kelvin 

XPS  extrudovaný polystyren  

ŢB  ţelezobeton 
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2.   ÚVOD 

 

Obsahem bakalářské práce je návrh správní budovy stolárny a pily v Darkovičkách. Objekt 

je součástí areálu zaměřeného na zpracování dřeva.  

 

Bakalářská práce je vypracována na základě řešení problematiky území Hlučínska (Ateliérová 

tvorba III) a architektonické studie (Ateliérová tvorba IV).  

 

Z rozboru území jasně vyplývá, ţe v oblasti dochází k migraci obyvatelstva následkem 

nedostatku pracovních míst. Areál pily zaměstná čtyřicet pracovníků, pro které je stávající 

zázemí zcela nevyhovující. Z toho důvodu bylo nutno přistoupit k návrhu nové správní 

budovy. 

 

Cílem práce bylo vytvořit objekt, který by slouţil účelu po stránce provozní, ekonomické 

a estetické. Objekt poskytuje zázemí pro zaměstanance podniku, vzorkovou prodejnu 

a administrativní prostory. 

 

Bakalářská práce je sloţena z textové a výkresové části. Textová část slovně popisuje řešenou 

problematiku. Výkresová část se skládá z dokumentace pro provedení stavby dle rozsahu 

zadání bakalářské práce včetně vizualizací. 
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3.   TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1   Identifikační  údaje 

 

A.1.1   Údaje o stavbě: 

 

Název stavby:  Správní budova stolárny a pily v Darkovičkách 

Místo stavby:   Moravskoslezský kraj 

Okres:    Opava 

Pověřená obec:  Hlučín – Darkovičky 

Stavební úřad:  Hlučín 

Obec:    Darkovičky 

Katastrální území:  Darkovičky 639 869 

Parcelní číslo:  1104/11 

 

A.1.2   Údaje o stavebníkovi: 

 

KBW HLUČÍN spol. s r.o. 

Za humny 345/3a 

Darkovičky 

Hlučín 748 01 

 

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a)  Jméno, příjmení, adresa, kontakt: 

 

Michal Rec 

Nasobůrky 36 

Chudobín 783 21 

+420 608 355 604 

RecM@seznam.cz 

 

mailto:RecM@seznam.cz
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A.2   Seznam vstupních podkladů: 

 

- osobní prohlídka zaměřená na vyuţití stávajících budov a terénu 

- konzultace s majitelem 

- katastrální mapa a územní plán obce Darkovičky 

- příslušné právní předpisy a normy 

- fotodokumentace objektu 

 

A.3   Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území:  

 

Parcelní číslo: 1104/11 

Výměra [m
2
]: 818 

Katastrální území: Darkovičky 639 869 

Číslo LV: 558 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: Jiná plocha 

Stavba na parcele: č. p. 88 

Vlastnické právo  

Jméno/název KBW Hlučín spol. s r.o. 

Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány ţádné způsoby 

ochrany. 

Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ. 

  

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavová zóna, atp.):  

 

Dotčené území (parc. č. 1104/11, k. ú. Darkovičky 639 869) není chráněno podle jiných 

právních předpisů. 
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c) Údaje o odtokových poměrech: 

 

Dotčené území (parc. č. 1104/11, k. ú. Darkovičky 639 869) se nachází v mírném svahu, 

přibliţně dvou výškových metrů. Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny 

do vsakovací jímky. Stavba nezpůsobí změnu odtokových poměrů během výstavby, 

ani po dokončení prací.  

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 

 

Projekt stavby je navrţen v souladu s platným územním plánem města Hlučín. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím: 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

 

Stavba nezmění způsob ani rozsah vyuţití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 

Dotčené orgány nevznesly ţádné poţadavky. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

 

V rámci projektu nebyly řešeny ţádné výjimky. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

 

Investice budou potřebné pro demolici části stávající administrativně výrobní budovy. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle katastru nemovitostí: 

 

Stavba na pozemku: 

 

pozemek parcelní číslo 1104/11 – ostatní plocha, 818 m
2 

vlastnické právo: KBW Hlučín spol. s r.o., Za Humny 345/3a, Darkovičky, 74801 Hlučín 

 

Dotčené pozemky: 

 

pozemek: parcelní číslo 1104/10 – zastavěná plocha a nádvoří, 1525 m
2 

vlastnické právo: KBW Hlučín spol. s r.o., Za Humny 345/3a, Darkovičky, 74801 Hlučín 

 

pozemek: parcelní číslo 1104/22 – zastavěná plocha a nádvoří, 690 m
2 

vlastnické právo: KBW Hlučín spol. s r.o., Za Humny 345/3a, Darkovičky, 74801 Hlučín 

 

pozemek: parcelní číslo 1104/8 – ostatní plocha, 137 m
2 

vlastnické právo: Novák Arnošt, K Boru 185/7, Darkovičky, 74801 Hlučín 

 

pozemek: parcelní číslo 1104/52 – ostatní plocha, 263 m
2 

vlastnické právo: Novák Arnošt, K Boru 185/7, Darkovičky, 74801 Hlučín 

 

pozemek: parcelní číslo 1104/12 – zastavěná plocha a nádvoří, 107 m
2 

vlastnické právo: KBW Hlučín spol. s r.o., Za Humny 345/3a, Darkovičky, 74801 Hlučín 

 

pozemek: parcelní číslo 1097 – zahrada, 324 m
2 

vlastnické právo: Hruschková Julie, Jandova 61/72, Darkovičky, 74801 Hlučín 

   Hruška František, Za Humny 40/3, Darkovičky, 74801 Hlučín 

   Hruška Josef, Za Humny 40/3, Darkovičky, 74801 Hlučín 

   Neugebauer Stanislav, Vřesinská 1801/27a, 74801 Hlučín 

   Polomský Jiří, Ke Schodům 237/18, 74717 Darkovice 
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A.4   Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

 

Objekt SO 01 je vedený jako nová stavba. 

 

b) Účel užívání stavby: 

 

Správní budova bude obsahovat zázemí pro zaměstnance, vzorkovou prodejnu 

a administrativními prostory. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

 

Navrhovaná stavba má trvalý charakter. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 

 

Stavba není a nebude chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvaţuje uţívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Výjimku tvoří prostor vzorkové prodejny. 

 

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

právních předpisů: 

 

Dotčené orgány nevznesly ţádné poţadavky. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

 

V rámci projektové dokumentace nebyly řešeny ţádné výjimky a úlevová řešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby: 

 

- Objekt SO 01 – Správní budova 

zastavěná plocha   349,5 m
2
 

obestavěný prostor   2096 m
3
 

uţitná plocha    497,5 m
2
 

počet uţivatelů/ pracovníků  40 

parkovacích míst   18 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budovy, apod.): 

 

Potřeby a spotřeby hmot a médií pro stavbu budou upřesněny realizační firmou 

při zpracovávání realizační dokumentace stavby.  

 

Dešťová voda ze střechy bude odváděna do vsakovací jímky. 

 

Při výstavbě se počítá se vznikem stavebního odpadu. V rámci provozu stavby se předpokládá 

produkce max. 0,5 m
3
 komunálního odpadu týdně. Při výstavbě a provozu stavby 

se předpokládají pouze běţné emise – odpadní voda. 

 

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

 

Se zahájením výstavby se předpokládá nejpozději do 30 dnů od vydání písemného souhlasu 

stavebním úřadem. Předpokládaná lhůta výstavby je 12 měsíců od zahájení stavby. 

 

Předpokládané zahájení stavby – 08/2014. 

Předpokládané dokončení stavby – 08/2015. 

 

k) Orientační náklady stavby: 

 

11 500 000 Kč 
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A.5   Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 

 

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt (SO 01).  

 

Technologická zařízení se v objektu nenacházejí. 

 

 

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1   Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

 

Stavební pozemek, nacházející se na parc. č. 1104/11, k. ú. Darkovičky 639 869 je mírně 

svaţitý. Z jihu k němu přiléhá místní veřejná komunikace Za humny. Ze severní a západní 

strany stavební pozemek navazuje na areál pily. Z východu a jihozápadu k pozemku přiléhají 

zahrady okolních domů. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.): 

 

Geologický průzkum – Z geologické mapy vyplývá, ţe se pozemek nachází na území 

nezpevněných sedimentárních hornin, kde převaţují sedimenty písčito-hlinité aţ hlinito-

písčité z období kenozoika. 

 

Hydrogeologický průzkum – V blízkosti parcely se nenachází ţádný vodní tok, 

který by mohl ohroţovat stavbu. Hladina podzemní vody nebude ovlivňovat stavbu. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

 

Na pozemku se nachází ochranná pásma v místě stávajících inţenýrských sítí. Před zahájením 

výstavby budou stávající inţenýrské sítě vytyčeny, případně ověřeny ručním odkopem. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.: 

 

Objekt se nenachází v záplavovém území, na poddolovaném území ani v jinak geologicky 

labilních zónách. 

 

e) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území: 

 

Nepředpokládá se negativní vliv stavby na okolí. Během výstavby můţe krátkodobě dojít 

k omezení dopravy na přiléhající veřejné komunikaci v důsledku pouţívání těţké 

mechanizace (např. autojeřáb, kontejner na stavební odpad). Tyto práce budou předem 

ohlášeny a budou provedena opatření k minimalizaci omezení. Během prací můţe docházet 

ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. 

 

Navrhovaná stavba, v rozsahu uvedeném v této dokumentaci, nebude mít ţádný vliv 

na odtokové poměry v území. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 

V rámci projektované stavby se počítá s demolicí části stávající administrativně výrobní 

budovy. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 

 

V rámci projektované stavby nedojde k záborům těchto pozemků. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu): 

 

V rámci projektované stavby nedojde ke změně stávajícího napojení na dopravní 

infrastrukturu. 
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V rámci projektované stavby dojde ke změně napojení na inţenýrské sítě. Budou vybudovány 

nové přípojky inţenýrských sítí. 

 

Kanalizační přípojka – Odpadní vody ze stavby jsou odváděny do veřejné kanalizace. 

Kanalizační přípojka prochází přes revizní šachtu (Tegra 425) umístěnou na pozemku stavby. 

Přípojka bude provedena z trub PVC DN 150 mm. Délka přípojky je 42,9 m. 

 

Elektro přípojka – Na hranici pozemku se nachází kabelová skříň s elektroměrovým 

rozváděčem. Odtud vede v zemi kabel, kterým je napájena stavba. Kabelová skříň je napojena 

na stávající distribuční vedení. Délka přípojky je 40,1 m. 

 

Vodovodní přípojka – Stavba bude napojena na veřejný vodovod. Vodovodní přípojka 

prochází přes vodoměrnou šachtu (VS-S-1) umístěnou na pozemku stavby. Přípojka bude 

provedena z trouby  PE100 SDR11 DN 32x3. Délka přípojky je 40,8 m. 

 

Dešťová kanalizace – Odvodnění stavby probíhá prostřednictvím vsakovací jímky umístěné 

na pozemku stavby. Dešťovou vodu do jímky přivádí PVC trouba DN 150 mm. Délka 

přípojky je 18,6 m. 

 

Sdělovací vedení – Stavba bude napojena na telekomunikační síť distributora O2 Telefonica. 

Délka přípojky je 41,8 m. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby podmiňující, vyvolané, související investice: 

 

V rámci projektované stavby se nevyskytují. 

 

B.2   Celkový popis stavby 

 

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 

 

Tento projekt řeší stavbu správní budovy (parc. č. 1104/11) na ulici Za humny v obci 

Darkovičky. Objekt je řešen jako dvoupodlaţní. Přízemí slouţí jako vzorkovna a zázemí 

pro zaměstnance. První patro je určeno pro administrativní účely. Maximální kapacita, 

pro kterou je objekt navrţen činí 40 pracovníků. 
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B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

 

Projektovaná stavba je v souladu s platným územním plánem města Hlučín – Darkovičky. 

Stavba se nachází v areálu pily na ulici Za humny v obci Darkovičky. Půdorysně bodová 

stavba navazuje na strukturu obce. Objekt je hmotově navrţen tak, aby zapadal do konceptu 

obce. Stavba se má stát dominantou dřevozpracujícího závodu. Z toho důvodu je umístěna 

v blízkosti vjezdu na pozemek a formou ztvárnění je zcela odlišná od stávajících staveb 

areálu. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

 

Architektonické řešení stavby navazuje na stávající zástavbu obce, která je tvořena 

kompaktními dvoupodlaţními domy s plochou či sedlovou střechou. Projektovaná stavba 

respektuje tyto okolnosti a je navrţena jako dvoupodlaţní, nepodsklepený objekt s plochou 

střechou. Půdorysně se jedná o stavbu ve tvaru lichoběţníku se zaoblenými rohy.  

 

První nadzemní podlaţí rozděluje komunikační prostor se schodištěm na dvě části. Severní 

část je určena pro zaměstnance podniku a jiţní část tvoři vzorková prodejna určená 

pro veřejnost. Zázemí zaměstnanců obsahuje šatny pro muţe a ţeny, hygienické prostory 

a denní místnost. Z komunikačního prostoru je dále přístupná komora, technická místnost 

a recepce. 

  

Druhé nadzemní podlaţí obsahuje především prostory určené pro vedení podniku, obchodní 

a projekční činnost. Z chodby je dále umoţněn vstup do kuchyňky, hygienických prostorů 

a zasedací místnosti. Nachází se zde také výlez na plochou střechu. 

 

V úrovni stropní konstrukce 1.NP je navrţena dřevo-skleněná stříška, která má za úkol chránit 

hlavní přístupové body na jiţní, západní a severní straně objektu. Východní vstup do objektu 

je povaţován za technický a není krytý. 

 

Fasáda je tvořena kombinací bílé vápenocementové omítky a modřínového obkladu.  
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B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

 

Součástí stavby nejsou výrobní technologie. 

 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby: 

 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvaţuje uţívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Výjimku tvoří prostor vzorkové prodejny. 

 

B.2.5   Bezpečnost užívání stavby: 

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a předpisů, 

které budou při uţívání objektu dodrţovány. Objekt bude vyuţíván pouze k účelu, ke kterému 

je určen. U objektu budou v průběhu uţívání stavby pravidelně prováděny běţné údrţbové 

práce a opravy, zejména nátěry a čištění. Stavba nevyţaduje zvláštní údrţbu. Řádným 

uţíváním stavby bude zajištěna i bezpečnost uţivatelů. 

 

B.2.6   Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení: 

 

Objekt je navrţen jako dvoupodlaţní, nepodsklepený a je zastřešen plochou střechou. 

Půdorysně se jedná o stavbu ve tvaru lichoběţníku se zaoblenými rohy. V úrovni stropní 

konstrukce 1.NP je navrţena dřevo-skleněná stříška, která má za úkol chránit hlavní 

přístupové body na jiţní, západní a severní straně objektu. Východní vstup do objektu 

je povaţován za technický a není krytý. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

 

Zemní práce – Stavba bude vytyčena podle vytyčovacího výkresu a bude provedeno 

zaměření nových inţenýrských sítí. Před započetím výkopových prací je potřeba provést 

demolici části administrativně výrobní budovy. Výkopy budou provedeny strojní technologií 

popřípadě dočištěny ručně. Výkopové práce spočívají ve hloubení rýh pro zaloţení objektu. 

Zemina má charakter nízkého radonového rizika. Zemina z výkopových prací bude pouţita 
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pro srovnání terénu v severozápadní části areálu popřípadě odvezena na předem domluvenou 

skládku. 

 

Základy – Základová spára se nachází nad úrovní hladiny podzemní vody. Celý objekt 

je zaloţen na ţelezobetonové podkladní desce tl. 100 mm, která bude pod nosnými 

konstrukcemi podepřena vybetonovanými základovými pasy a patkami. Podkladní deska 

je vyztuţená kari sítí a provedena z betonu třídy C 25/30. Pod deskou se nachází štěrkový 

podsyp frakce 16-32 mm tl. 100 mm. Pasy a patky jsou zhotoveny z betonu třídy C 16/20. 

Základová spára pro obvodové konstrukce je v hloubce – 1,170 m a pro vnitřní – 0,800 m 

od úrovně ± 0,000 m. Prostupy pro přípojky inţenýrských sítí budou vedeny v utěsněných 

chráničkách. 

 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti – Vrchní stavba je izolována od okolního terénu pomocí 

hydroizolace Sklodek 40 Standard Mineral. Na podkladní desku je před poloţením 

HI aplikovaná asfaltová penetrační emulze Dekprimer. 

 

Součástí konstrukce střešního pláště je parozábrana Radonelast, která se nachází mezi 

spádovou a tepelně izolační vrstvou. Na spádovou vrstvu je před poloţením parozábrany 

aplikován asfaltová penetrační nátěr Vedag. Skladba střešního pláště je zakončena dvojicí 

hydroizolačních pásů. Podkladní pás tvoří HI Vedag Vedatop SU a vrchní Vedag Vedatop S5. 

Spodní pás je přilepen asfaltovým lepidlem za studena Vedatex -adhaesiv. Horní pás 

je ke spodnímu nataven. 

 

Svislé nosné konstrukce – Nosné obvodové konstrukce jsou provedeny z keramických 

tvárnic Porotherm 44 profi Dryfix. Nosné vnitřní konstrukce z Porotherm 30 profi Dryfix. 

 

Svislé nenosné konstrukce – Nenosné vnitřní konstrukce jsou provedeny z keramických 

příčkovek Porotherm 115 a 8 profi Dryfix. Instalační šachty jsou provedeny 

ze sádrokartonových předstěn. 

 

Vodorovné konstrukce – Stropní konstrukce je sloţena z keramobetonových nosníků 

Porotherm a keramických vloţek Miako. Zálivka stropu bude vyztuţena Kari sítí a zalita 

betonem třídy C 25/30. V úrovni stropních konstrukcí jsou provedeny ţelezobetonové 

ztuţující věnce. 
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Překlady jsou tvořeny z prefabrikovaných dílců Porotherm překlad 7 a ocelových I profilů. 

Ve stropní konstrukci jsou vynechány prostupy pro vedení sítí a uloţení schodiště. Celková 

výška stropní konstrukce je 250 mm. 

 

Střešní konstrukce – Střešní konstrukce je tvořená jednoplášťovou plochou střechou. 

Se spádovou vrstvou z cementové lité pěny Poriment WS 700. Tepelnou izolaci zde tvoří 

pěnový polystyren Isover EPS 100 S v tloušťce 180 mm. Střešní plochy jsou provedeny 

ve spádu 3%. Pro odvod dešťové vody ze střechy jsou navrţeny dvě střešní vpusti. 

 

Podlahy – Jako nášlapné vrstvy je pouţito laminátové plovoucí podlahy a keramické dlaţby. 

Všechny podlahy budou na styku se stěnami opatřeny soklem. Přechod mezi podlahami 

je řešen za pomocí přechodové lišty nebo prahu. Specifikace se nachází na výkrese      

č. D.1.1 - 10. 

 

Tepelné izolace – Jako tepelná izolace v oblasti soklu je na vnější straně pouţit 

Austrotherm XPS Top P GK tl. 100 mm a na vnitřní Isover EPS 100 S tl. 40 mm. Ve střešní 

konstrukci tvoří tepelnou izolaci Isover EPS 100 S v tloušťce 180 mm. Ţelezobetonový věnec 

a překlady doplňuje izolace Isover EPS 100 S. Tloušťka izolace je specifikována 

ve výkresové části. 

 

Parametry všech navrhovaných konstrukcí splňují podmínky platných ČSN, vyhlášek 

a předpisů.  

 

Výplně otvorů – Všechna okna na stavbě jsou lamelová eurookna s trojitým zasklením 

a s meziprostorem vyplněným inertním plynem - argon. Součinitel prostupu tepla 

Uw = 0,82 W/m
2
K, Ug = 0,6 W/m

2
K. Vstupní dveře jsou hliníkové, osazované do rámových 

zárubní. Vnitřní dveře jsou (podle místnosti) řešeny jako plné nebo s částečným zasklením 

osazované do obloţkových zárubní. Specifikace se nachází na výkrese č. D.1.1 – 11. 

  

Schodiště – Schodiště je přímé s mezipodestou a obsahuje 18 výškových stupňů. Výška 

stupně je 175 mm a délka 280 mm. Schodiště je navrţeno jako ocelové se dvěma 

schodnicemi. Schodnice jsou kotveny pomocí styčného plechu do podkladní desky. V úrovni 

stropní konstrukce je uloţení provedeno pomocí kloubového spoje. Nástupnice jsou 
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tvořené dřevěným obloţením. Výška zábradlí je 1000 mm. Schodiště je zpracováno 

na výkrese č. D.1.1 – 12. 

 

Komín – Firma Schiedel dodá nerezový třívrstvý komín ICS. Jedná se o fasádní komín, který 

umoţňuje odtah spalin od navrţeného kotle na pevná paliva (dřevo, pelety, brikety). 

 

Zámečnické práce – Jsou spojeny především s výrobou a montáţí schodiště a táhel stříšky. 

Specifikace se nachází na výkrese č. D.1.1 – 11. 

 

Truhlářské práce – Jsou spojeny především s montáţí nášlapů schodiště, výplní otvorů, 

parapetů nebo vnějšího obkladu. Specifikace se nachází na výkrese č. D.1.1 – 11. 

 

Klempířské práce – Jsou spojeny především s montáţí oplechování atiky, parapetů. 

Specifikace se nachází na výkrese č. D.1.1 – 11. 

 

Úpravy vnějších povrchů – Fasáda je kombinací bíle omítky a dřevěného obkladu. Omítka 

je sloţena ze dvou vrstev tepelněizolační omítky Porotherm TO a vápenocementové 

Porotherm Universal. Skladba soklové části stavby je specifikována ve výkresové 

dokumentaci. Části vnější fasády jsou obloţeny modřínovým obkladem, který je chemicky 

ošetřen. Barevné řešení je specifikováno ve výkresové dokumentaci. 

 

Úpravy vnitřních povrchů – Povrch vnitřních konstrukcí tvoří vápenocementová omítka 

Porotherm Universal. Povrchy konstrukcí jsou dále opatřeny malbou. Barevné řešení bude 

upřesněno během realizace. Pro hygienické zázemí a kuchyňku je vyuţito keramických 

obkladů.  

 

Zpevněné plochy – Zpevněné plochy v okolí objektu jsou řešeny pomocí chodníku. 

Chodníková dlaţba Relit I je kladena nejdříve do štěrkového podsypu frakce 4-8 mm 

tl. 40 mm, pod kterým je další štěrkový podsyp frakce 8-16 mm tl. 150 mm. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

 

Statické posouzení zdiva, překladů, atp. bylo převzato z podkladů volně poskytovaných 

výrobci těchto prvků a nebylo dále ověřováno. 
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B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení: 

 

Technická a technologická zařízení se v objektu nenacházejí. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení: 

 

Technická a technologická zařízení se v objektu nenacházejí. 

 

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení: 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi: 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

Větrání – Aby bylo zajištěno vhodné prostředí, musí být dodrţena minimální intenzita 

větrání. Větrání bude zajištěno otevíráním oken nebo nuceným větráním v hygienických 

místnostech. 

 

Osvětlení – Osvětlení pobytových místností probíhá okny přirozeným denním osvětlením bez 

clonění. V kontrolních bodech osvětlení vyhoví normě. 

 

Oslunění – Pobytové místnosti jsou osluněny z jihu a západu. Místnosti nejsou zastíněny 

okolní zástavbou. 

 

Zásobování vodou – Bude prováděno z veřejného vodovodního řádu, novou vodovodní 

přípojkou. Rovněţ splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace pomocí nové 

přípojky. Dešťové vody budou odváděny do vsakovací jímky umístěné na pozemku. 
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Nakládání s odpady – V objektu nebudou vznikat ţádné odpady. Výjimkou je odpad 

komunální, spojený s provozem budovy. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn městskou 

částí Hlučín – Darkovičky. 

 

Vliv stavby na okolí (vibrace, prašnost, hluk) – Stavba nemá ţádný vliv na okolní 

prostředí. 

 

B.2.11   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží: 

 

Podle mapy radonového rizika se navrhovaný objekt nachází na pozemku s nízkým stupněm 

radonového rizika. Předpokládá se, ţe hydroizolační opatření provedená při stavbě jsou 

dostatečná pro zamezení vnikání radonu do objektu. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

 

Nepředpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů. Všechny kovové části jsou uzemněny 

a jsou pouţita řešení, která zamezí poškození prvků vlivem bludných proudů. Na úroveň 

základové spáry je umístěn zemnící pásek FeZn 30/4 mm. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou: 

 

Objekt se nenachází v území, které je ohroţeno technickou seismicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem: 

 

Stavební konstrukce splňují poţadavky normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku 

v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Instalace a stoupačky jsou 

řádně izolovány. 

 

e) Protipovodňová opatření: 

 

Vzhledem k umístění objektu není třeba řešit protipovodňová opatření 
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B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

 

V rámci projektované stavby nedojde ke změně stávajícího napojení na dopravní 

infrastrukturu. 

 

V rámci projektované stavby dojde ke změně napojení na inţenýrské sítě. Jsou vybudovány 

nové přípojky inţenýrských sítí. 

 

Kanalizační přípojka – Odpadní vody ze stavby jsou odváděny do veřejné kanalizace. 

Kanalizační přípojka prochází přes revizní šachtu (Tegra 425) umístěnou na pozemku stavby. 

Přípojka bude provedena z trub PVC DN 150 mm. Délka přípojky je 42,9 m. 

 

Elektro přípojka – Na hranici pozemku se nachází kabelová skříň s elektroměrovým 

rozváděčem. Odtud vede v zemi kabel, kterým je napájena stavba. Kabelová skříň je napojena 

na stávající distribuční vedení. Délka přípojky je 40,1 m. 

 

Vodovodní přípojka – Stavba bude napojena na veřejný vodovod. Vodovodní přípojka 

prochází přes vodoměrnou šachtu (VS-S-1) umístěnou na pozemku stavby. Přípojka bude 

provedena z trouby  PE100 SDR11 DN 32x3. Délka přípojky je 40,8 m. 

 

Dešťová kanalizace – Odvodnění stavby probíhá prostřednictvím vsakovací jímky umístěné 

na pozemku stavby. Dešťovou vodu do jímky přivádí PVC trouba DN 150 mm. Délka 

přípojky je 18,6 m. 

 

Sdělovací vedení – Stavba bude napojena na telekomunikační síť distributora O2 Telefonica. 

Délka přípojky je 41,8 m. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 

viz bod B.3 a) 
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B.4   Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení: 

 

Areál, ve kterém se nachází navrhovaný objekt, je napojen na místní veřejnou komunikaci 

Za humny, která umoţňuje dopravní obsluhu. Toto řešení nebude projektovanou stavbou nijak 

ovlivňovat. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 

Stavba je dopravně napojena na místní veřejnou komunikaci Za humny pomocí stávajícího 

vjezdu/výjezdu z areálu. 

 

c) Doprava v klidu: 

 

Doprava v klidu je řešena na pozemku areálu a to za pomocí 18 parkovacích míst. Z toho dvě 

jsou určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

V blízkosti stavby se nenachází ţádné pěší ani cyklistické stezky. 

 

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 

 

a) Terénní úpravy: 

 

Navrhovaná stavba nezmění okolní terén z důvodu nahrazení stavby za jinou. Okolí stavby 

bude pozměněno. Stávající volná zpevněná plocha bude nahrazena parkovací plochou. 

 

b) Použité vegetační prvky: 

 

Po dokončení prací budou zelené plochy dotčené výstavbou znovu osety travním semenem. 

Nově budou vysazeny 4 stromy. 
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c) Biotechnická opatření: 

 

V rámci navrhované stavby se nevyskytují. 

 

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

 

Stavba nebude mít ţádný negativní dopad na ţivotní prostředí. S výjimkou vypouštění látek 

ze spalování tuhých paliv. 

 

Stavební konstrukce splňují poţadavky normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku 

v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Instalace a stoupačky 

budou řádně izolovány. Okolí tedy nebude ovlivněno hlukem z objektu. 

 

Likvidace dešťových vod je zajištěna vsakovací jímkou. 

Likvidace splaškových odpadních vod je zajištěna odvodem do veřejné kanalizace. 

 

V objektu nebudou vznikat ţádné odpady. Výjimkou je odpad komunální, spojený 

s provozem budovy. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn městskou částí Hlučín – 

Darkovičky. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 

Stavba se nedotýká soustavy chráněných území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

 

V rámci projektu nebylo řešeno. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů: 

 

Výstavbou jsou dotčena ochranná pásma stávajících inţenýrských sítí. Před zahájením 

výstavby budou stávající inţenýrské sítě vytyčeny, případně ověřeny ručním odkopem. 

 

B.7   Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

 

Z hlediska ochrany obyvatelstva není nutno pro uvedený druh stavby řešit ţádné poţadavky. 

 

B.8   Zásady organizace výstavby 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

 

Na hranici pozemku stavby (parc. č. 1104/11, k. ú. Darkovičky 639 869) budou vyvedeny 

přípojky inţenýrských sítí plynu, elektřiny, vody a splaškové kanalizace. Na tyto přípojky 

bude stavba a objekty zařízení staveniště napojeny. Veškeré trasy podzemních sítí bude třeba 

před zahájením stavebních prací nechat zaměřit. 

 

b) Odvodnění staveniště: 

 

V případě nadměrných sráţek - čerpání do stávající kanalizace.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

 

Areál, ve kterém se nachází navrhovaný objekt (parc. č. 1104/11)  je napojen na místní 

veřejnou komunikaci Za humny. Tato komunikace bude vyuţita pro dopravní obsluhu 

staveniště. Zásobování staveniště materiálem bude probíhat skrze ulici Za humny. 

 

Pro napojení na technickou infrastrukturu budou v rámci prací na projektované stavbě 

vybudovány nové přípojky. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

 

Během výstavby můţe krátkodobě dojít k omezení dopravy na přilehlé veřejné komunikaci 

Za humny v důsledku pouţívání těţké mechanizace (autojeřáb, kontejner na stavební odpad). 

Pro tyto práce budou provedena opatření k minimalizaci omezení. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

 

Nepředpokládá se nutnost zvláštní ochrany okolí staveniště v průběhu prací. Jen bude nutno 

dodrţet zvýšenou opatrnost v pohybu kolem staveniště. 

 

Část stávající budovy bude nutné odbourat. Suť bude vyváţena mimo areál. 

 

Kácení dřevin nebude během výstavby prováděno. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

 

Nepředpokládají se zábory území pro potřeby stavby. Skládky materiálu budou realizovány 

v areálu. Během výstavby můţe krátkodobě dojít k omezení dopravy na přilehlé veřejné 

komunikaci Za humny v důsledku pouţívání těţké mechanizace (autojeřáb, kontejner 

na stavební odpad). Tyto práce budou předem ohlášeny a budou provedena opatření 

k minimalizaci omezení.  

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 

 

Předpokládá se, ţe největším vyprodukovaným odpadem bude suť z části bourané budovy 

a vytěţená zemina ze základových pasů – 97m
3
 

 

Odpady budou přednostně vyuţívány, u těch, které nebude moţno vyuţít, bude zajištěno 

jejich odstranění.  
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

 

Zemina z výkopových prací bude pouţita pro srovnání terénu v severozápadní části areálu 

popřípadě odvezena na předem dohodnutou skládku. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

 

Není potřeba provádění zvláštních opatření. Ochrana okolí – opatření proti šíření prachu 

a hluku za pomocí kropení vodou a provádění prací v denních hodinách. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

  

Výstavbou nebudou dotčeny ţádné okolní veřejnosti přístupné stavby. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

 

Nevyskytují se. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.).: 

  

Provádění stavby bude probíhat za provozu pily. Bude třeba dbát na zvýšenou opatrnost 

v pracovní době pily a stolárny 7:00 - 15:00 h. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

 

Zahájení: po nabytí právní moci stavebního povolení 

Ukončení prací: do 12 měsíců od zahájení prací 
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C.   SITUAČNÍ VÝKRESY 

Situace stavby jsou umístěny v příloze:   

      C01 Architektonická situace 

      C02 Koordinační situace 

 

 

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.a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje: 

 

Tento projekt řeší stavbu správní budovy (parc. č. 1104/11) na ulici Za humny v obci 

Darkovičky. Objekt je řešen jako dvoupodlaţní. Přízemí slouţí jako vzorkovna a zázemí 

pro zaměstnance. První patro je určeno pro administrativní účely. Maximální kapacita, 

pro kterou je objekt navrţen činí 40 pracovníků. 

 

2.a) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení: 

 

Architektonické řešení stavby navazuje na stávající zástavbu obce, která je tvořena 

kompaktními dvoupodlaţními domy s plochou či sedlovou střechou. Projektovaná stavba 

respektuje tyto okolnosti a je navrţena jako dvoupodlaţní, nepodsklepený objekt s plochou 

střechou. Půdorysně se jedná o stavbu ve tvaru lichoběţníku se zaoblenými rohy.  

 

První nadzemní podlaţí rozděluje komunikační prostor se schodištěm na dvě části. Severní 

část je určena pro zaměstnance podniku a jiţní část tvoři vzorková prodejna určená 

pro veřejnost. Zázemí zaměstnanců obsahuje šatny pro muţe a ţeny, hygienické prostory 

a denní místnost. Z komunikačního prostoru je dále přístupná komora, technická místnost 

a recepce. 
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Druhé nadzemní podlaţí obsahuje především prostory určené pro vedení podniku, obchodní 

a projekční činnost. Z chodby je dále umoţněn vstup do kuchyňky, hygienických prostorů 

a zasedací místnosti. Nachází se zde také výlez na plochou střechu. 

 

V úrovni stropní konstrukce 1.NP je navrţena dřevo-skleněná stříška, která má za úkol chránit 

hlavní přístupové body na jiţní, západní a severní straně objektu. Východní vstup do objektu 

je povaţován za technický a není krytý. 

 

Fasáda objektu je tvořena kombinací bílé vápenocementové omítky a modřínového obkladu.  

 

Materiálové řešení podrobně popsáno v bodě D.1 - 5.a) 

 

3.a) Bezbariérové užívání stavby: 

 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvaţuje uţívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Výjimku tvoří prostor vzorkové prodejny. 

 

4.a) Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

 

V objektu se nenacházejí ţádná technologická zařízení. 

 

5.a) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 

 

Zemní práce – Stavba bude vytyčena podle vytyčovacího výkresu a bude provedeno 

zaměření nových inţenýrských sítí. Před započetím výkopových prací je potřeba provést 

demolici části administrativně výrobní budovy. Výkopy budou provedeny strojní technologií 

popřípadě dočištěny ručně. Výkopové práce spočívají ve hloubení rýh pro zaloţení objektu. 

Zemina má charakter nízkého radonového rizika. Zemina z výkopových prací bude pouţita 

pro srovnání terénu v severozápadní části areálu popřípadě odvezena na předem domluvenou 

skládku. 

 

Základy – Základová spára se nachází nad úrovní hladiny podzemní vody. Celý objekt 

je zaloţen na ţelezobetonové podkladní desce tl. 100 mm, která bude pod nosnými 

konstrukcemi podepřena vybetonovanými základovými pasy a patkami. Podkladní deska 
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je vyztuţená kari sítí a provedena z betonu třídy C 25/30. Pod deskou se nachází štěrkový 

podsyp frakce 16-32 mm tl. 100 mm. Pasy a patky jsou zhotoveny z betonu třídy C 16/20. 

Základová spára pro obvodové konstrukce je v hloubce – 1,170 m a pro vnitřní – 0,800 m 

od úrovně ± 0,000 m. Prostupy pro přípojky inţenýrských sítí budou vedeny v utěsněných 

chráničkách. 

 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti – Vrchní stavba je izolována od okolního terénu pomocí 

hydroizolace Sklodek 40 Standard Mineral. Na podkladní desku je před poloţením HI 

aplikovaná asfaltová penetrační emulze Dekprimer. 

 

Součástí konstrukce střešního pláště je parozábrana Radonelast, která se nachází mezi 

spádovou a tepelně izolační vrstvou. Na spádovou vrstvu je před poloţením parozábrany 

aplikován asfaltová penetrační nátěr Vedag. Skladba střešního pláště je zakončena dvojicí 

hydroizolačních pásů. Podkladní pás tvoří HI Vedag Vedatop SU a vrchní Vedag Vedatop S5. 

Spodní pás je přilepen asfaltovým lepidlem za studena Vedatex -adhaesiv. Horní pás 

je ke spodnímu nataven. 

 

Svislé nosné konstrukce – Nosné obvodové konstrukce jsou provedeny z keramických 

tvárnic Porotherm 44 profi Dryfix. Nosné vnitřní konstrukce z Porotherm 30 profi Dryfix. 

 

Svislé nenosné konstrukce – Nenosné vnitřní konstrukce jsou provedeny z keramických 

příčkovek Porotherm 115 a 8 profi Dryfix. Instalační šachty jsou provedeny 

ze sádrokartonových předstěn. 

 

Vodorovné konstrukce – Stropní konstrukce je sloţena z keramobetonových nosníků 

Porotherm a keramických vloţek Miako. Zálivka stropu bude vyztuţena Kari sítí a zalita 

betonem třídy C 25/30. V úrovni stropních konstrukcí jsou provedeny ţelezobetonové 

ztuţující věnce. 

 

Překlady jsou tvořeny z prefabrikovaných dílců Porotherm překlad 7 a ocelových I profilů. 

Ve stropní konstrukci jsou vynechány prostupy pro vedení sítí a uloţení schodiště. Celková 

výška stropní konstrukce je 250 mm. 
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Střešní konstrukce – Střešní konstrukce je tvořená jednoplášťovou plochou střechou. 

Se spádovou vrstvou z cementové lité pěny Poriment WS 700. Tepelnou izolaci zde tvoří 

pěnový polystyren Isover EPS 100 S v tloušťce 180 mm. Střešní plochy jsou provedeny 

ve spádu 3%. Pro odvod dešťové vody ze střechy jsou navrţeny dvě střešní vpusti. 

 

Podlahy – Jako nášlapné vrstvy je pouţito laminátové plovoucí podlahy a keramické dlaţby. 

Všechny podlahy budou na styku se stěnami opatřeny soklem. Přechod mezi podlahami 

je řešen za pomocí přechodové lišty nebo prahu. Specifikace se nachází na výkrese      

č. D.1.1 - 10. 

 

Tepelné izolace – Jako tepelná izolace v oblasti soklu je na vnější straně pouţit 

Austrotherm XPS Top P GK tl. 100 mm a na vnitřní Isover EPS 100 S tl. 40 mm. Ve střešní 

konstrukci tvoří tepelnou izolaci Isover EPS 100 S v tloušťce 180 mm. Ţelezobetonový věnec 

a překlady doplňuje izolace Isover EPS 100 S. Tloušťka izolace je specifikována 

ve výkresové části. 

 

Parametry všech navrhovaných konstrukcí splňují podmínky platných ČSN, vyhlášek 

a předpisů.  

 

Výplně otvorů – Všechna okna na stavbě jsou lamelová eurookna s trojitým zasklením 

a s meziprostorem vyplněným inertním plynem - argon. Součinitel prostupu tepla 

Uw = 0,82 W/m
2
K, Ug = 0,6 W/m

2
K. Vstupní dveře jsou hliníkové, osazované do rámových 

zárubní. Vnitřní dveře jsou (podle místnosti) řešeny jako plné nebo s částečným zasklením 

osazované do obloţkových zárubní. Specifikace se nachází na výkrese č. D.1.1 – 11. 

  

Schodiště – Schodiště je přímé s mezipodestou a obsahuje 18 výškových stupňů. Výška 

stupně je 175 mm a délka 280 mm. Schodiště je navrţeno jako ocelové se dvěma 

schodnicemi. Schodnice jsou kotveny pomocí styčného plechu do podkladní desky. V úrovni 

stropní konstrukce je uloţení provedeno pomocí kloubového spoje. Nástupnice jsou 

tvořené dřevěným obloţením. Výška zábradlí je 1000 mm. Schodiště je zpracováno 

na výkrese č. D.1.1 – 12. 

 

Komín – Firma Schiedel dodá nerezový třívrstvý komín ICS. Jedná se o fasádní komín, který 

umoţňuje odtah spalin od navrţeného kotle na pevná paliva (dřevo, pelety, brikety). 
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Zámečnické práce – Jsou spojeny především s výrobou a montáţí schodiště a táhel stříšky. 

Specifikace se nachází na výkrese č. D.1.1 – 11. 

 

Truhlářské práce – Jsou spojeny především s montáţí nášlapů schodiště, výplní otvorů, 

parapetů nebo vnějšího obkladu. Specifikace se nachází na výkrese č. D.1.1 – 11. 

 

Klempířské práce – Jsou spojeny především s montáţí oplechování atiky, parapetů. 

Specifikace se nachází na výkrese č. D.1.1 – 11. 

 

Úpravy vnitřních povrchů – Povrch vnitřních konstrukcí tvoří vápenocementová omítka 

Porotherm Universal. Povrchy konstrukcí jsou dále opatřeny malbou. Barevné řešení bude 

upřesněno během realizace. Pro hygienické zázemí a kuchyňku je vyuţito keramických 

obkladů.  

 

Úpravy vnějších povrchů – Fasáda je kombinací bíle omítky a dřevěného obkladu. Omítka 

je sloţena ze dvou vrstev tepelněizolační omítky Porotherm TO a vápenocementové 

Porotherm Universal. Skladba soklové části stavby je specifikována ve výkresové 

dokumentaci. Části vnější fasády jsou obloţeny modřínovým obkladem, který je chemicky 

ošetřen. Barevné řešení je specifikováno ve výkresové dokumentaci. 

 

Zpevněné plochy – Zpevněné plochy v okolí objektu jsou řešeny pomocí chodníku. 

Chodníková dlaţba Relit I je kladena nejdříve do štěrkového podsypu frakce 4-8 mm 

tl. 40 mm, pod kterým je další štěrkový podsyp frakce 8-16 mm tl. 150 mm. 

 

6.a) Stavební fyzika – tepelná technika, větrání, osvětlení, oslunění, akustika/ hluk 

 

Tepelná technika – konstrukce střešního pláště, obvodového pláště a podlahy na zemině byly 

posouzeny v programu TEPLO 2010 a jsou přiloţeny jako přílohy k bakalářské práci. 

 

Větrání – Aby bylo zajištěno vhodné prostředí, musí být dodrţena minimální intenzita 

větrání. Větrání bude zajištěno otevíráním oken nebo nuceným větráním v hygienických 

místnostech. 
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Osvětlení – Osvětlení pobytových místností probíhá okny přirozeným denním osvětlením bez 

clonění. V kontrolních bodech osvětlení vyhoví normě. 

 

Oslunění – Pobytové místnosti jsou osluněny z jihu a západu. Místnosti nejsou zastíněny 

okolní zástavbou. 

 

Vliv stavby na okolí (vibrace, prašnost, hluk) – Stavba nemá ţádný vliv na okolní 

prostředí. 

 

7.a) Zásady hospodaření energiemi: 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

8.a) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 

 

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží: 

 

Podle mapy radonového rizika se navrhovaný objekt nachází na pozemku s nízkým stupněm 

radonového rizika. Předpokládá se, ţe hydroizolační opatření provedená při stavbě jsou 

dostatečná pro zamezení vnikání radonu do objektu. 

 

Ochrana před bludnými proudy: 

 

Nepředpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů. Všechny kovové části jsou uzemněny 

a jsou pouţita řešení, která zamezí poškození prvků vlivem bludných proudů. Na úroveň 

základové spáry je umístěn zemnící pásek FeZn 30/4 mm. 

 

Ochrana před technickou seismicitou: 

 

Objekt se nenachází v území, které je ohroţeno technickou seismicitou. 
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Ochrana před hlukem: 

 

Stavební konstrukce splňují poţadavky normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku 

v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Instalace a stoupačky jsou 

řádně izolovány. 

 

Protipovodňová opatření: 

 

Vzhledem k umístění objektu není třeba řešit protipovodňová opatření. 

 

b) Výkresová část: 

 

D.1.1 - 01  Vytyčovací výkres   1:250   4xA4 (A2) 

D.1.1 - 02  Základy    1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 03  Půdorys 1.NP    1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 04  Půdorys 2.NP    1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 05  Výkres sestavy stropních dílců 1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 06  Střecha    1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 07  Řez A-A´    1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 08  Pohled jiţní a západní  1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 09  Pohled severní a východní  1:50   8xA4 (A1) 

 

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, 

rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků): 

 

D.1.1 - 10  Specifikace skladeb   1:10   A4 

D.1.1 - 11  Specifikace výrobků a prvků  –   A4 

D.1.1 - 12  Detail schodiště   1:50   4xA4 (A2) 

D.1.1 - 13  Specializace: pozemní stavitelství 1:10   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 14  Vizualizace    –   4xA4 (A2) 

 

D.1.2   Stavebně konstrukční řešení: 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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D.1.3   Požárně bezpečnostní řešení: 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

D.1.4   Technika prostředí staveb: 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

D.2   Dokumentace technických a technologických zařízení: 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 

E.   DOKLADOVÁ ČÁST 

 

E.1   Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů: 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

E.2   Projekt zpracovaný báňským projektantem: 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce 
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4.   ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce „Správní budova stolárny a pily v Darkovičkách” bylo zpracování 

částečné projektové dokumentace pro provádění stavby. V rámci specializace pozemního 

stavitelství mi byl zadán detail, který se zabývá příčným řezem obvodové konstrukce. 

 

Důraz byl kladen na nejlepší moţné zpracování výkresové a textové dokumentace. Projekt je 

zhotoven tak, aby stavba vyhovovala všem kladeným poţadavkům.  

 

Podkladem pro zpracování dokumentace byla studie problematiky Hlučínska (Ateliérová 

tvorba III), architektonická studie (Ateliérová tvorba IV) a dokumentace pro stavební 

povolení (Ateliérová tvorba Va). 

 

Projekt, který začal urbanistickou studií a skončil bakalářkou prací, mě plně seznámil 

s průběhem navrhování stavby. 

 

Pevně věřím, ţe vědomosti a zkušenosti nabrané při řešení práce dokáţu dále maximálně 

vyuţít v oblasti dalšího studia a praxe. 
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5.   SEZNAM VÝKRESŮ 

 

Číslo výkresu  Název výkresu   Měřítko  Formát 

 

C01   Architektonická situace  1:250   4xA4 (A2) 

C02   Koordinační situace   1:250   4xA4 (A2) 

D.1.1 - 01  Vytyčovací výkres   1:250   4xA4 (A2) 

D.1.1 - 02  Základy    1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 03  Půdorys 1.NP    1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 04  Půdorys 2.NP    1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 05  Výkres sestavy stropních dílců 1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 06  Střecha    1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 07  Řez A-A´    1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 08  Pohled jiţní a západní  1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 09  Pohled severní a východní  1:50   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 10  Specifikace skladeb   1:10   A4 

D.1.1 - 11  Specifikace výrobků a prvků  –   A4 

D.1.1 - 12  Detail schodiště   1:50   4xA4 (A2) 

D.1.1 - 13  Specializace: pozemní stavitelství 1:10   8xA4 (A1) 

D.1.1 - 14  Vizualizace    –   4xA4 (A2) 
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6.   SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 

 

Literární zdroje: 

 

[1] DOSEDĚL, Antonín a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 2. vyd. Praha : Sobotáles, 

1999. 204 s 

[2] HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství II. 2. vyd. Praha : Sobotáles, 1999. 220 s 

[3] NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství. 1. vyd. Praha : Sobotáles, 2007. 

102 s 

[4] NOVOTNÝ, Jan. Konstrukční cvičení. 1. vyd. Praha : Sobotáles, 2007. 102 s 

[5] SLAVÍČKOVÁ, Jolana, Zdeněk FORSTER a Vlastimil EHRMAN. Nové Rochlovy 

stavební tabulky. 2. vyd. Praha : Incon-f, 2003. 504 s 

[6] SOLAŘ, Jaroslav. Pozemní stavitelství IV. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TUO, 2007. 309 s 

[7] NEUFERT, F.: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha, 1995  

 

Vyhlášky a normy: 

 

[8] ČSN 73 5305 (73 5305) Administrativní budovy a prostory. Praha: Český 

normalizační institut, duben 2005. 

[9] ČSN 01 3420 (01 3420) Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresu stavební části. 

Praha: Český normalizační institut, červenec 2004. 

[10] ČSN 73 6005 (73 6005) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: 

Český normalizační institut, září 1994. 

[11] ČSN 73 6110 (73 6110) Projektování místních komunikací. Praha: Český normalizační 

institut, leden 2006. 

[12] ČSN 73 0540-2 (73 0540-2) Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky. 

Praha: Český normalizační institut, říjen 2011. 

[13] ČSN 73 0532 (73 0532) Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Praha: Český normalizační 

institut, únor 2011. 

[14] ČSN 73 1901 (73 1901) Navrhování střech – základní ustanovení. Praha: Český 

normalizační institut, únor 2011. 

[15] ČSN 73 5105 (73 5105) Výrobní průmyslové stavby. Praha: Český normalizační 

institut, prosinec 1993. 
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[16] Vyhláška 499/2006 sb. O dokumentaci staveb. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 

listopad 2006. 

[17] Vyhláška č. 502/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. Praha: 

Ministerstvo pro místní rozvoj, listopad 2006. 

[18] Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, listopad 2009. 

 

Internetové zdroje: 

 

[19] http://www.hlucin.cz/   portál města Hlučín - Darkovičky 

[20] http://www.wienerberger.cz  zdící systém Porotherm 

[21] http://www.isover.cz/   tepelné a zvukové izolace 

[22] http://www.schiedel.cz/  komínové systémy  

[23] http://www.slavona.cz/  výplně okenních otvorů 

[24] http://www.prum.cz/   výplně vnitřních dveřních otvorů 

[25] http://www.decplast.cz/  výplni vstupních dveřních otvorů 

[26] http://www.swn.cz/   schodiště  

[27] http://www.ferona.cz/   hutní materiál 

[28] http://www.cuzk.cz/   katastrální úřad 

[29] http://www.kvkparabit.com/  hydroizolační pásy 

[30] http://www.cemix.cz/   stavební hmoty 

[31] http://www.topwet.cz/  střešní prvky 

[32] http://www.baumit.cz/  omítkové systémy 

 

Software: 

 

AutoCAD Architecture 2012 

Archicad 16 

Artlantis studio 5 

Corel DRAW X6 

Adobe Photoshop 6 

Microsoft Word 

TEPLO 2010, AREA 2010 

 

http://www.hlucin.cz/
http://www.wienerberger.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.schiedel.cz/
http://www.slavona.cz/
http://www.prum.cz/
http://www.decplast.cz/
http://www.swn.cz/
http://www.ferona.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.kvkparabit.com/
http://www.cemix.cz/
http://www.topwet.cz/
http://www.baumit.cz/
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8.   PŘÍLOHY 

 

1) Tepelně technické posudky: 

 

Program TEPLO  

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dlaţba keramická  0,001       1,010  200,0 

   2  Potěr cementový  0,036       1,160  19,0 

   3  Separační fólie  0,001       0,160  16700,0 

   4  Isover EPS 100 S  0,140       0,037  30,0 

   5  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 

 

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

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,015 = 0,550 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,25 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. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

  Poţadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,77 C 

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

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Odvodový plášť 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  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       0,450  14,0 

   2  Porotherm 44 profi DRYFIX  0,440       0,117  5,0 

   3  Porotherm TO   0,030       0,100  5,0 

   4  Porotherm Universal   0,010       0,450  14,0 

 

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

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  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 poţadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 
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 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   0,30 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. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 

 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,360 kg/m2,rok 

  (materiál: Porotherm TO). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0471 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,3785 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Střešní plášť 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  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       0,450  14,0 

   2  Porotherm strop s vloţkami  0,190       1,100  23,0 

   3  Beton prostý   0,060       1,230  17,0 

   4  Poriment WS 700   0,120       0,174  27,0 

   5  Radonelast   0,0035       0,210  428570,0 

   6  EPS 100 S   0,180       0,037  30,0 

   7  Vedag Vedatop SU   0,003       0,170  25000,0 

   8  Vedag Vedatop S5   0,0052       0,170  20000,0 

 

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

  

  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

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

  

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

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

   

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
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 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 

 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Poţadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 

  (materiál: EPS 100 S). 

  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 

  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0105 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Program AREA – detail atiky 

 

 

- izotermy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- teplotní pole:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vlhkost: 
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2) Technické listy: 
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