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that deals with forced ventilation of the building to ensure the required quality of the indoor 

environment. 

The result of this thesis is the layout design of the multipurpose hall background, 

serving the public for cultural education and the needs of the city. 

The project documentation is produced in a range of building work and contains                    

a textual part of the drawing and the attachments section. 

Key words : multipurpose hall, acoustics, lighting, forced ventilation 
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1. Úvod 

P edm tem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace novostavby 

kulturního objektu s víceú elovým sálem. Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu 

pro provád ní stavby a spl uje požadavky sou asných zákon , norem a je v souladu                          

se sm rnicí .7/2014 [1]. 

Diplomová práce se skládá ze dvou ástí, jedná se o stavebn -technickou ást objektu               

a odbornou ást.  

V odborné ásti se zabývám návrhem nuceného v trání víceú elového sálu, výpo tem                   

a posouzením akustických deskriptor  r zných materiálových variant. Poslední ást                        

je zam ena na výpo et a posouzení denního osv tlení. 

Projektová dokumentace se skládá z textové ásti, výkresové ásti a ásti s p ílohami.  

Textová ást obsahuje pr vodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, dokumentaci stavby, 

výpo et deskriptor  prostorové akustiky, výpo et denního osv tlení.   

 Výkresová ást obsahuje stavební výkresy pro provád ní stavby, výkresy 

vzduchotechniky, díl í výkresy k dané problematice. 

 P ílohy tvo í vizualizaci objektu, výpo ty, certifikáty, výstupy z program , posouzení a 

návrhy dané problematiky.  
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2. Projektová dokumentace 

A.   Pr vodní zpráva 

A.1. Identifika ní údaje 

Název stavby:  Víceú elový sál 

Místo stavby:  Hradec nad Moravicí 

Parcelní íslo:  663 

Katastrální území: Hradec nad Moravicí 

Okres:   Opava 

Kraj:   Moravskoslezský  

Stavebník:  Ing. Radek Novák 

   Hradec nad Moravicí, Hlavní 105, Hradec nad Moravicí 747 85 

Projektant:  Bc. Nikola Hendrychová 

   Hlavnice 32, 747 52 Hlavnice 

Stupe  PD:  Dokumentace pro provád ní staveb 

Druh stavby:  Novostavba 

A.1.1. Údaje o stavb

Objekt víceú elového sálu je navržen pro ú ely diplomové práce. Jedná se o izolovaný - 

samostatný, áste n  dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Stavba je navržena jako zd ná 

s vazníkovou st ešní konstrukcí. Objekt víceú elového sálu je situován v Hradci nad Moravicí 

na parcele íslo 663. Parcela 663 o vým e 3616,55 m2 se nachází v jižní ásti m sta. Parcela 

má mírn  svažitý terén se zatravn ným povrchem. Pozemek sousedí na severní a východní 

stran  s nezastav nými parcelami íslo 662/2, 664/2 a na jižní a západní stran  se nacházejí 

komunikace. P íjezd na pozemek je zajišt n z Žimrovické ulice, pod kterou jsou uloženy 

inženýrské sít , na které bude stavba napojena.   

Plocha pozemku:    3616,55 m2
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Nezastav ná plocha:     3053,25 m² 

Zpevn ná plocha:    1924,3 m2

Zastav ná plocha:     563,3 m² 

Obestav ný prostor:     4059,58 m3

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Jméno stavebníka: Ing. Radek Novák 

Adresa:  Hradec nad Moravicí, Hlavní 105, Hradec nad Moravicí 747 85 

I :   985632554 

Tel:   789584123 

E-mail:  radek.novak@zgf.cz 

A1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno zpracovatele: Bc. Nikola Hendrychová 

Adresa:  Pustá Polom 87, 747 25 

A.2. Seznam vstupních podklad

Vstupní podklady: 

- Katastrální mapa, m ítko 1:2000  

- Zákon .350/2013 Sb., kterým se m ní zákon . 183/2006 Sb., O územním plánování            

a stavebním ádu [6] 

- Vyhláška MMR . 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby, ve zn ní 

pozd jších p edpis  [8] 

- Vyhláška MMR . 62/2013 Sb., kterou se m ní vyhláška . 499/2066., O dokumentaci 

staveb [7]
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Pr zkumy: 

Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový 

pr zkum. Na základ  inženýrsko-geologickém pr zkumu byla zjišt na hlinitopís itá zemina. 

Hladina podzemní vody byla zjišt na v hloubce 2,3 m. Na pozemku nebylo zjišt no pronikání 

radonu ani jiných škodlivých látek a nebyl zjišt n žádný výskyt zdroj  nerostných surovin ani 

jiných vzácných minerál . 

Na základ  vyhodnocení všech pr zkum  je pozemek vhodný pro zástavbu. 

A.3. Údaje o území 

a) Rozsah ešeného území 

Pozemek se nachází v katastrálním území Hradec nad Moravicí, parcelní ozna ení 

pozemku je 663. Parcela má nepravidelný tvar o rozloze 3616,55 m2. 

b)  Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis

Pozemek se nenachází v žádném ochranném území. 

c) Údaje o odtokových pom rech  

Deš ová voda ze st echy a ze zpevn ných ploch bude vsakována pomocí p íslušného 

za ízení na vlastním pozemku stavby. Deš ová voda nezvýší odtokové pom ry. 

d) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací 

Navrhovaná stavba je v souladu s územn  plánovací dokumentací m sta Hradec nad 

Moravicí. 
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním rozhodnutím m sta Hradec nad Moravicí. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou spln ny dle vyhlášky 501/2006 Sb.                          

O obecných požadavcích na využívání území, Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006 

g) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dot ených orgán . Dokumentace 

požadavk  dot ených orgán  není p edm tem diplomové práce. 

h) Seznam výjimek a úlevových ešení 

Na ešené území se nevztahují žádné výjimky ani úlevy. 

           i)          Seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Žádné související a podmi ující investice nejsou známy. 

j) Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby 

Pozemek na realizaci stavby p. . 663, sousední pozemek 664/2, sousední pozemek 

662/2, komunikace 2165 a komunikace 2164/1.    
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A.4. Údaje o stavb

a) Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

Jedná se o novostavbu objektu. 

b) Ú el užívání stavby 

Stavba slouží pro kulturní ú ely. 

c) Trvalá nebo do asná stavba 

Stavba je trvalého charakteru. 

d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis

Stavba nepodléhá ochran  podle jiných právních p edpis . 

e) Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 
požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena dle zákona íslo 350/2013 Sb., kterým se m ní zákon . 183/2006 

Sb., O územním plánování a stavebním ádu (Stavební zákon) 6 vyhlášky íslo 268/2009 Sb., 

O technických požadavcích na stavbu 8 vyhláška íslo 398/2009 Sb., O obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 9 a spl uje požadavky daných 

p edpis . 

f) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z 
jiných právních p edpis

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dot ených orgán . Dokumentace 

požadavk  dot ených orgán  není p edm tem diplomové práce. 
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g) Seznam výjimek a úlevových ešení 

 Na ešenou stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevy. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Plocha pozemku:    3616,55 m2

Zastav ná plocha navrhovaného objektu:  563,3 m² 

Nezastav ná plocha:     3053,25 m² 

Zpevn ná plocha:    1924,3 m2

Obestav ný prostor:     4059,58 m3

Užitná podlahová plocha:   658,65 m2

Kapacita návšt vník :   190 osob 

Po et zam stnanc :    8 osob 

i)         Základní bilance stavby 

Pot eba teplé vody:      162,1 m3  [28] 

M rná pot eba tepla na vytáp ní budovy:    132 kWh/(m2.a)  [47] 

Celková ro ní dodaná energie:     161,757 MWh  [47] 

M rná dodaná energie budovy EP,A:    209 kWh/(m2.a) [47] 

Klasifika ní t ída prostupu tepla obálkou budovy:  B – Úsporná  

T ída energetické náro nosti budovy:    B – Velmi úsporná 

Deš ová voda ze st echy a ze zpevn ných ploch bude vsakována pomocí p íslušného 

za ízení na vlastním pozemku stavby. 

j) Základní p edpoklady výstavby 

P edpokládaný termín zahájení výstavby je 1. 3. 2015.

P edpokládaný termín ukon ení stavby je 30. 9. 2016. 

k) Orienta ní náklady stavby 

Orienta ní náklady:  cca 25 000 000 K
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A.5. len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

SO 01   Objekt víceú elového sálu  

SO 02   Vodovodní p ípojka  

SO 03   Kanaliza ní p ípojka  

SO 04   Deš ová kanalizace 

SO 05   P ípojka NN  

SO 06   Plynovodní p ípojka 

SO 07   Zpevn né plochy  

SO 08   Oplocení  

SO 09  Vsakovací za ízení
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B.   Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v katastrálním území Hradec nad Moravicí, parcelní ozna ení 

pozemku je 663. Parcela má nepravidelný tvar o rozloze 3616,55 m2, mírn  svažitý terén          

se zatravn ným povrchem. Pozemek sousedí na severní a východní stran  s nezastav nými 

parcelami íslo 662/2, 664/2 a na jižní a západní stran  se nacházejí komunikace. P íjezd               

na pozemek je zajišt n z Žimrovické ulice, pod kterou jsou uloženy inženýrské sít , na které 

bude stavba napojena.   

b) Vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor

Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový 

pr zkum. Na základ  inženýrsko-geologickém pr zkumu byla zjišt na hlinitopís itá zemina. 

Hladina podzemní vody byla zjišt na v hloubce 2,3 m. Na pozemku nebylo zjišt no pronikání 

radonu ani jiných škodlivých látek a nebyl zjišt n žádný výskyt zdroj  nerostných surovin               

ani jiných vzácných minerál . 

Na základ  vyhodnocení všech pr zkum  je pozemek vhodný pro zástavbu. 

c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

 Na pozemku se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí, výstavba nezasahuje 

ochranná pásma. Jiné ochranné a bezpe nostní pásma se na pozemku nevyskytují. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 

 Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ry v území 

 Realizace objektu nebude mít vliv na okolní pozemky a komunikaci. Deš ová voda                 

ze st echy a ze zpevn ných ploch bude vsakována pomocí p íslušného za ízení na vlastním 

pozemku stavby. Deš ová voda nezvýší odtokové pom ry. 

f)   Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 P i realizaci nebudou vznášeny žádné požadavky na asanaci, demolici a kácení d evin. 

Pozemek byl využíván jako orná p da, kde se nenacházely žádné d eviny. 

g) Požadavky na maximální zábor zem d lského p dního fondu nebo pozemk
ur ených k pln ní funkce lesa  

 Pozemek realizované stavby je ve vlastnictví investora. Nebude proveden zábor p dy ze 

zem d lského p dního fondu a ani nebude proveden zábor pozemk  ur ených k pln ní funkce 

lesa. 

h) Územní technické podmínky 

 Objekt je napojen na již vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturu. P íjezd na 

pozemek je zajišt n z Žimrovické ulice, pod kterou jsou uloženy inženýrské sít , na které bude 

stavba napojena. Hlavní p íjezd se nachází na západní strann  pozemku a p íjezd vedlejší, který 

slouží pro zásobování objektu, se nachází na jižní strann  pozemku. P ipojení objektu na 

inženýrské sít  je provedeno na jižní strann  objektu. Jedná se o splaškovou kanaliza ní 

p ípojku, p ípojku ve ejného vodovodu, elektrickou a plynovodní p ípojku. 

i) V cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

Stavba nezp sobí žádné podmi ující, vyvolané, související investice. V cné a asové 

vazby stavby nejsou. 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1.   Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

Ú elem stavby je poskytnutí prostor  sloužící pro ve ejnost, pro kulturní vzd lávání               

a pro pot eby m sta. Objekt víceú elového sálu je navržen pro 190 návšt vník . 

B.2.2.   Celkové urbanistické a architektonické ešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním rozhodnutím m sta Hradec nad Moravicí. 

Objekt se nachází na severovýchodní strann  m sta u komunikace spojující Hradec nad 

Moravicí a obec Žimrovice. Na severní strann  parcely se nachází parkovišt , vedle parkovišt

sm rem na jižní stranu je umíst n objekt. Hlavní vjezd na pozemek je ze západní strany parcely 

a vjezd zásobování je umíst na na jižní strann . Okolí objektu je rovinaté bez žádných 

významných krajinných prvk , stavba zapadá do krajinného rázu.  

b) Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení 

Jedná se o izolovaný - samostatný, áste n  dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. 

P dorysný tvar objektu je složen ze dvou obdélník , z menšího obdélníku, který                      

se nachází na západní strann  hlavního obdélníku.  

Stavba je navržena jako zd ná s vazníkovou st ešní konstrukcí. Objekt je ešen 

st novým p í ným systémem ze systému POROTHERM. Dispozi n  je stavba ešena tak,                 

že hlavní vstup do objektu je situován ze severní strany, dále je tam vstup pro ú inkující 

situován ze západní strany, ze strany východní je vstup pro zam stnance a zásobování a také 

únikový východ z víceú elového sálu. Hlavní dominantou objektu je víceú elový sál a foyer. 

Víceú elový sál leží uprost ed objektu, foyer je situován na jih p es dv  nadzemní podlaží, 

sou ástí je také schodišt  s výtahem. V 1.NP po vstupu hlavním vchodem se nachází zádve í 
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s pokladnou, dále následuje šatna pro ve ejnost, uprost ed objektu se nachází chodba, z chodby                  

je p ístup do sociálních za ízení pro ve ejnost orientováno na západ, foyer a také                            

do víceú elového sálu. Sou ásti foyer jsou i sklady, do kterých je p ístup i z chodby 

zam stnanc . Zázemí zam stnanc  se nachází na východní stran , kde je v 1.NP zádve í, WC, 

úklidová komora, technická místnost a schodišt  do 2.NP, kde se nachází kancelá  a šatny 

zam stnanc . Po vstupu pro ú inkující, který je orientován na západní stranu se nachází 

zádve í, poté šatna pro ú inkující se sociálním za ízením. Ze šatny je p ístup p ímo                     

do víceú elového sálu. Dále je v objektu sklad a technická místnost pro VZT, místnosti jsou 

orientované na severovýchod a jsou zp ístupn né z víceú elového sálu. 

Barva fasády je v provedení zelené, v rozích jsou nalepeny kamenné obklady v odstínu 

béžové. Výpln  vn jší otvor  mají odstín smrku a klempí ské výrobky jsou hn dé barvy. 

St ešní krytina a obklad komína zaujímají barvu cihlov ervenou.  

B.2.3.   Celkové provozní ešení  

Objekt je navržen pro kulturní využití m sta. V objektu je navržen víceú elový sál, 

foyer s ob erstvením, zázemí pro ú inkující a zam stnance s kancelá í.  

B.2.4.   Bezbariérové užívání stavby  

Objekt víceú elového sálu je v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 9 . U objektu                       

je navržené parkovišt  s 59 parkovacími místy, z toho jsou 3 místa ur ené pro osoby                      

s omezenou možností pohybu. Pro zajišt ní bezbariérového užívání je p ed vstupem do budovy 

umíst na vodorovná plocha o rozm rech 5500x3575 mm, s maximálním sklonem 2%                        

a s maximální nerovností 20 mm. Vstupní dve e jsou navrženy jako dvouk ídlé a spl ují 

minimální ší ku 900 mm a minimální výšku 1250 mm. Dve ní k ídla se ší kou 900 mm budou 

osazena vodorovnými madly p es jejich celou ší ku ve výšce 900 mm. 
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Nástupní plocha p ed výtahem je navržena o rozm rech v tších než 1500 x 500 mm. 

Vybavení výtahu spl uje požadavky vyhlášky . 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 9 . Schodišt  pro ve ejnost                      

je navrženo s výškou schodiš ového stupn  155 mm. V jednom rameni schodišt  se nachází 7 

schodiš ových stup . Hrana nástupního a výstupního schodiš ového stupn  je kontrastn

odlišena od okolních konstrukcí.  

Bezbariérové WC v sociálním zázemí muž  má rozm ry 1950 x 2300 mm                         

a bezbariérové WC u žen má rozm ry 1800 x 2300 mm. Záchodová mísa na hygienických 

za ízeních ur ených pro osoby ZTP bude osazena v osové vzdálenosti 450 mm od bo ní st ny, 

horní hrana sedátka musí být ve výšce 460 mm nad podlahou. Po obou stranách záchodové 

mísy budou umíst na madla v osové vzdálenosti 600 mm a výšce 800 mm. Madlo umíst né 

v prostoru je sklopné a p esahuje záchodovou mísu o 100 mm, madlo u st ny je pevné                     

a p esahuje záchodovou mísu o 200 mm. Kabinka WC je opat ena ovlada em signaliza ního 

systému nouzového volání ve výšce 1150 mm nad podlahou a také ve výšce 150 mm nad 

podlahou. Umyvadlo je opat eno stojánkovou baterií s pákovým ovládáním a termoregulací 

teploty. Horní hrana umyvadla bude umíst na ve výšce 800 mm nad podlahou, pod umyvadlem 

musí být dostate ný prostor pro podjezd vozíku. Nad umyvadlem umíst no sklopné zrcadlo                

ze spodní hranou 900 mm nad podlahou.  

B.2.5.   Bezpe nost p i užívání stavby  

Stavba spl uje požadavky platných norem, p edpis  a obecn  technických požadavk              

a veškerá bezpe nostní kritéria užívání stavby. Objekt je v souladu s vyhláškou . 268/2009 

Sb., O technických požadavcích na stavbu [8]. V pr b hu provád ní stavebních prací bude brán 

z etel na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci. 
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B.2.6.   Základní charakteristika objektu 

a) Stavební ešení 

 Jedná se o izolovaný - samostatný, áste n  dvoupodlažní, nepodsklepený objekt.  

Stavba je navržena jako zd ná s vazníkovou st ešní konstrukcí.  

b) Konstruk ní a materiálové ešení 

 Objekt je ešen st novým p í ným systémem ze systému POROTHERM. Stavba bude 

založena na základových pásech z prostého betonu C16/20. Mezi základovými pásy bude 

provedena podkladní betonová deska o tl. 150 mm. Na vn jší stran  obvodového základového 

pásu je umíst na tepelná izolace z desek z extrudovaného polystyrenu XPS Styrodur  2800 C 

tlouš ky 50mm. 

Obvodové st ny jsou zd né z cihelných blok  POROTHERM 36,5 Profi na maltu 

POROTHERM Profi. Obvodová st na tl. 365 mm bude opat ena tepelnou izolací ISOVER EPS 

GREYWALL tlouš ky 140mm, st na tlouš ky 300mm, bude opat ena tepelnou izolací 

ISOVER EPS GREYWALL tlouš ky 200mm. Obvodová st na bude do výšky 300 mm nad 

terén opat ena tepeln  izola ním soklem z extrudovaného polystyrenu XPS Styrodur 2800 C. 

Vnit ní nosné st ny jsou zd né z cihel POROTHERM 30 Profi na maltu POROTHERM 

Profi, POROTHERM AKU 300 P + D na maltu POROTHERM, POROTHERM 17,5 Profi               

na maltu POROTHERM Profi, POROTHERM 14 Profi na maltu POROTHERM Profi. 

Stropní konstrukce nad 1.NP bude provedena ze systému POROTHERM o tlouš ce 190 

mm. Celá stropní konstrukce bude zmonolitn na betonem C20/25 v tlouš ce 60 mm a bude 

vyztužena pomocí Kari sítí  150/150/6 mm. Po dokon ení zmonolitn ní strop  bude 

konstruk ní výška stropu 250mm. Strop nad 2.NP a áste n  nad 1.NP viz výkres . 3 - 

P dorys 1.NP  je proveden pomocí sádrokartonového podhledu Rigips tlouš ky 12,5 mm firmy 

D&K Gips. Nosný rám sádrokartonového podhledu je kotven k vazník m st ešní konstrukce. 
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Schodišt  pro ve ejnost je ešeno jako železobetonové trojramenné levoto ivé p ímé. 

Schodišt  pro zam stnance je ešeno jako železobetonové se zak iveným ramenem.  

            

Na objektu jsou použity dva druhy zast ešení. Jedná se o st echu sedlovou a pultovou. 

St echa sedlová se sklonem 30° a pultová se sklonem 15°. Konstrukce zast ešení je provedeno 

pomocí nosných st ešních vazník . 

Svislé nenosné konstrukce jsou v 1.NP i 2.NP navrženy také zd né z pálených cihel 

POROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM Profi. P edst ny budou provedeny                     

ze sádrokartonu Rigips RGI tlouš ky 12,5mm dle montážního p edpisu firmy D&K Gips. 

Nadpraží otvor  nosných zdí bude provedeno pomocí p eklad  POROTHERM PTH 

p eklad 7 a také pomocí p ekladu POROTHERM VARIO, nadpraží otvor  nenosných zdí 

nadpraží otvor  nenosných zdí bude provedeno pomocí p eklad  POROTHERM PTH p eklad 

11,5 bližší specifikace ve výkresové dokumentaci.  

Okna budou plastová INOUTIC PRESTIGE s rovným k ídlem se st edovým t sn ním,    

s izola ními trojskly. Vchodové dve e budou d ev né, INOUTIC PRESTIGE. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Ov ení mechanické odolnosti a stability není p edm tem diplomové práce, provádí 

specialista. 

B.2.7.   Základní charakteristika technických a technologických za ízení  

 V objektu je p ístupný bezbariérový Lanový výtah bez strojovny FREE-VOTOlift typ 

IV o vnit ních rozm rech 1100 x 1400 mm. Technické informace jsou umíst ny v p íloze . 3 – 

Technický list výtahu.  

Vytáp ní a oh ev teplé vody zajistí plynový kotel umíst ný v technické místnosti. 

Nucené v trání objektu zajiš uje vzduchotechnická jednotka s rekuperací umíst na v technické 

místnosti pro VZT. 
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B.2.8.  Požárn  bezpe nostní ešení  

Není p edm tem diplomové práce. Požárn  bezpe nostní ešení provádí specializovaná 

firma, která doloží vypracovanou dokumentaci požárn  bezpe nostního ešení. 

B.2.9.   Zásady hospoda ení s energiemi 

a) Kritéria tepeln  technického hodnocení  

 Všechny navržené konstrukce jsou v souladu s SN 73 0540 12  a vyhovují normovým 

požadavk m. Tepeln  – technické posouzení a vyhodnocení konstrukcí je doloženo v p íloze   

. 5 – Tepeln  – technické posouzení konstrukcí, Teplo 2011.

b) Energetická náro nost stavby  

Návrh objektu byl proveden v souladu s vyhláškou íslo 78/2013 Sb., O energetické 

náro nosti budov [10]. Pr kaz energetické náro nosti budov je doložen v p íloze . 9 – Výpo et 

energetické náro nosti budov, Energie 2013. 

c)  Posouzení využití alternativních zdroj  energií 

 V diplomové práci nebyly navrženy žádné alternativní zdroje energie. 

B.2.10.    Hygienické požadavky na stavbu  

P i návrhu byly spln ny požadavky dot ených hygienických p edpis  a požadavky na 

ochranu zdraví a ochranu životního prost edí. 

V objektu jsou použity dva zp soby v trání. Místnosti sociálního zázemí, kancelá e               

a foyer jsou v trány p irozen  okny. Nucené v trání bude použito ve víceú elovém sálu                        

a v zázemí víceú elového sálu. V trání je zajišt no pomocí vzduchotechnické jednotky 
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s rekuperací tepla. Návrh nuceného v trání je provedeno a doloženo v ásti D.1.4. Technika 

prost edí staveb.  

Vytáp ní a oh ev teplé vody zajistí plynový kotel s teplovodní otopnou soustavou 

s radiátory. 

Posouzení denního osv tlení je provedeno v ásti 4. Denní osv tlení diplomové práce. 

  

Komunální odpad bude skladován na pozemku a bude pravideln  odvážen, nakládání 

s odpady se ídí dle zákona . 185/2001 Sb. O odpadech ve zn ní pozd jších p edpis [20]. 

B.2.11.    Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí  

a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží  

Na základ  inženýrsko - geologickém pr zkumu, nebylo zjišt no pronikání radonu ani 

jiných škodlivých látek a nebyl zjišt n žádný výskyt zdroj  nerostných surovin ani jiných 

vzácných minerál . 

b) Ochrana p ed bludnými proudy 

Na pozemku nebyl zjišt n výskyt bludných proud . 

c) Ochrana p ed technickou seizmicitou  

V prost edí se nenachází technická seizmicita. 

d) Ochrana p ed hlukem 

 Stavba se nachází v nezastav né ásti m sta, proto není zapot ebí provád t protihluková 

opat ení. Stavba bude dodržovat požadované limity dle na ízení vlády . 272/2011 Sb.,                    

O ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací [19]. 
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e) Protipovod ová opat ení 

 Objekt se nenachází v záplavovém území, nemusí se z izovat žádná protipovod ová 

opat ení. 

B.3.  P ipojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury   

Objekt je napojen na inženýrské sít , které jsou vedeny pod hlavní komunikaci. 

Vykreslení a napojení technické infrastruktury je uvedeno ve výkrese . 1 – Koordina ní 

situace.  

Splašková voda z objektu bude p es revizní šachtu odvád na do ve ejné splaškové 

stoky. Revizní šachta je umíst na ve vzdálenosti 12,58 m od hranice pozemku stavby. Srážková 

voda ze st ech a zpevn né plochy bude vsakována pomocí vsakovacích tunel  na pozemku 

nemovitosti. 

 Na ve ejný ád je napojena vodovodní p ípojka p es tubusovou vodom rnou šachtu 

ležící 30,43 m od hranice pozemku nemovitosti. Z tubusové šachty bude vedeno potrubí                 

do technické místnosti v objektu a dále rozvedeno vnit ním potrubím k výtokovým armaturám. 

Na st edotlaký plynovod se napojí plynovodní st edotlaká p ípojka, která bude vedena 

do sk ín  hlavního uzáv ru plynu, která bude umíst na na hranici pozemku nemovitosti.                  

Ve sk íni s hlavním uzáv rem plynu je umíst na regulace plynu, plynom r a uzavírací kohout, 

kde bude provedena regulace st edotlakého plynu na nízkotlaký. Od sk ín  bude k objektu 

p ivád n nízkotlaký plynovod. Plynovod bude umíst n v hloubce 0,8 m pod úrovní upraveného 

terénu. 

Elektrická p ípojka bude napojena na vzdušnou nízkonap ovou elektrickou sí  a bude 

vedena do elektrom rné rozvodnice a pojistkové sk ín , která bude umíst na na hranici 

pozemku nemovitosti. Z  elektrom rné rozvodnice a pojistkové sk ín  bude elektrická p ípojka 
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vedena v zemin  k objektu v hloubce 0,7 m pod úrovní upraveného terénu. Elektrická p ípojka 

bude ukon ena v hlavní domovní pojistkové sk íni umíst né na fasád . 

b) P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

 Návrh technické infrastruktury není p edm tem diplomové práce. 

B.4.  Dopravní ešení  

a) Popis dopravního ešení 

 Hlavní zp ístupn ní pozemku je na západní strann  z ve ejné komunikace 2165, vedlejší 

p íjezd na pozemek se nachází stran  jižní z ulice Žimrovické. Vedlejší p íjezd slouží pro 

zásobování objektu. P íjezdové zpevn né plochy a parkovišt  jsou provedeny ze zámkové 

dlažby. Parkovišt  vedle objektu je navrženo s 59 parkovacími místy, z toho jsou 3 místa 

ur ené pro osoby s omezenou možností pohybu. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Území bude napojeno na stávající komunikaci. 

c) Doprava v klidu 

 Doprava z stane zachována.  

d) P ší a cyklistické stezky 

 Kolem komunikace je proveden chodník pro p ší, cyklistické stezky se kolem objektu 

nenacházejí.  
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B.5.  ešení vegetace a související terénní úpravy  

a) Terénní úpravy 

 Po dokon ení stavby budou provedeny terénní úpravy pozemku podle návrhu 

zahradního architekta. 

b) Použité vegeta ní prvky 

 Vegeta ní prvky budou dány návrhem zahradního architekta. 

c) Biotechnická opat ení  

 Nejsou provád na. 

B.6. Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana  

a) Vliv stavby na životní prost edí 

Stavba a její provoz nebude mít vliv na životní prost edí. Stavba bude postavena pomocí 

b žných technologií, které neohrožují životní prost edí. B hem výstavby bude brán ohled               

na no ní klid. Vzrostlé stromy a ke e nebudou káceny. Vzniklé odpady budou odváženy a bude 

se s nimi nakládat v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. O odpadech ve zn ní pozd jších 

p edpis  [20]. 

b) Vliv stavby na p írodu a krajinu 

 Stavba nemá výrazný vliv na p írodu, ochrana rostlin a živo ich  nebude ovlivn na. 

Okolí objektu je rovinaté bez žádných významných krajinných prvk , stavba zapadá                     

do krajinného rázu. 



31 

c) Vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 

 Stavba nezasahuje do chrán ných území Natura 2000. 

d) Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA 

 Objekt víceú elového sálu nepodléhá zjiš ovacímu ízení EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p edpis

Na pozemku se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí, výstavba nezasahuje 

ochranná pásma. Jiné ochranné a bezpe nostní pásma se na pozemku nevyskytují. 

B.7.  Ochrana obyvatelstva 

P i výstavb  víceú elového sálu bude pozemek oplocen, aby nebyl p ístupný 

neoprávn ným osobám. Staveništ  bude náležit  ozna eno. Výstavba nebude žádným 

zp sobem narušovat obyvatelstvo. B hem výstavby bude brán ohled na no ní klid a klid                 

ve dnech pracovního klidu. Stavba nebude žádným zp sobem ohrožovat obyvatelstvo. 

B.8.  Zásady organizace výstavby 

a) Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ni   

 Za ízení staveništ  není v projektu provád no a není p edm tem diplomové práce. 

b) Odvodn ní staveništ

V p ípad  pot eby bude provedeno odvodn ní stavebních výkop  pomocí erpadel.   
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c) Napojení staveništ  na stávající dopravní infrastrukturu   

P íjezd na staveništ  bude umožn n z jižní a západní strany pozemku. Pozemek bude 

napojen na stávající komunikaci. Staveništ  bude napojeno na stávající elektrické vedení, voda 

bude dopravována pomocí mobilní cisterny.  

d)      Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba objektu nebude mít vliv na okolní pozemky a komunikaci.  

e) Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d evin 

P i výstavb  nebudou vznášeny žádné požadavky na asanaci, demolici a kácení d evin. 

Pozemek byl využíván jako orná p da, kde se nenacházely žádné d eviny. 

f) Maximální zábory staveništ

 Pozemek realizované stavby je ve vlastnictví investora. Staveništ  bude pouze             

na pozemku investora, nebude zasahovat okolní plochy. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 
likvidace 

Vzniklé odpady budou odváženy a bude se s nimi nakládat v souladu se zákonem             

. 185/2001 Sb. O odpadech ve zn ní pozd jších p edpis  [20]. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

P ebyte ná zemina z výkop  bude odvezena mimo staveništ  na skládku do vzdálenosti 

dle ur ení m stského ú adu. ást zeminy se uskladní na pozemku a po výstavb  bude použita 

na terénní úpravy uvnit  areálu. 
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i) Ochrana životního prost edí p i výstavb   

Výstavba nebude mít vliv na životní prost edí. Stavba bude postavena pomocí b žných 

technologií, které neohrožují životní prost edí. B hem výstavby bude brán ohled na no ní klid 

a klid ve dnech pracovního klidu. 

j) Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi 

P i provád ní stavby se bude dodržovat NV . 591/2006 Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích, 2006 budou                     

se dodržovat veškeré p edpisy a sm rnice BOZP, bude se dbát zákon . 225/2012, kterým                 

se m ní zákon . 309/2006 Sb.  O bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 30 . 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 

 Výstavba nezasahuje do ve ejných prostor , ani staveb, proto není zapot ebí ešit 

úpravy pro bezbariérové užívání.   

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ení 

 Na ve ejné komunikaci dojde k do asnému dopravnímu ozna ení upozor ující                     

na výjezd a vjezd vozidel ze stavby. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby 

Speciální podmínky nejsou stanoveny. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl í termíny 

0. Zemní práce, bourání 

1. Základy 

2. Spodní stavba 

3. Hrubá vrchní stavba 

4. Zast ešení 
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5. Provád ní p í ek a hrubých instalací 

6. Provád ní vnit ních omítek a pot r

7. Provád ní podlah, povrch  a technologie 

8. Vnit ní kompletace 

9. Vn jší úpravy 

10. Kontrola a kolaudace 
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C.  Situa ní výkresy 

C.1. Situa ní výkres širších vztah

Není p edm tem diplomové práce. 

C.2. Celkový situa ní výkres 

Není p edm tem diplomové práce. 

C.3. Koordina ní situa ní výkres 

Viz výkresová dokumentace, výkres íslo 1 – Koordina ní situace.
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D.   Dokumentace objekt  a technických a technologických za ízení 

D.1. Dokumentace stavebního objektu  

D.1.1. Architektonicko-stavební ešení  

D.1.1.1. Ú el objektu, funk ní údaje, kapacitní údaje  

   Projekt se zabývá návrhem víceú elového sálu umíst ného na stavební parcele . 663                 

v Hradci na Moravici.  

  Stavba je charakterizována jako shromaž ovací objekt a bude sloužit                                      

ke shromaž ovacím ú el m.  

 Navržená kapacita víceú elového sálu je 190 návšt vník  a 6 zam stnanc

víceú elového sálu. 

D.1.1.2. Materiálové a dispozi ní ešení   

Objekt je ešen st novým p í ným systémem ze systému POROTHERM. Dispozi n                

je stavba ešena tak, že hlavní vstup do objektu jsou situován ze severní strany, dále je tam 

vstup pro ú inkující situován ze západní strany, ze strany východní je vstup pro zam stnance              

a zásobování a také únikový východ z víceú elového sálu. Hlavní dominantou objektu             

je víceú elový sál a foyer. Víceú elový sál leží uprost ed objektu, foyer je situován na jih p es 

dv  nadzemní podlaží, sou ástí je také schodišt  s výtahem. V 1.NP po vstupu hlavním 

vchodem se nachází zádve í s pokladnou, dále následuje šatna pro ve ejnost, uprost ed objektu 

se nachází chodba z ní je p ístup do sociálních za ízení pro ve ejnost orientováno na západ, 

foyer a také do víceú elového sálu. Sou ásti foyer jsou i sklady, do kterých je p ístup                

i z chodby zam stnanc . Zázemí zam stnanc  se nachází na východní stran , kde je v 1.NP 

zádve í, WC, úklidová komora, technická místnost a schodišt  do 2.NP,kde se nachází kancelá

a šatny zam stnanc . Po vstupu pro ú inkující, který je orientován na západní stranu se nachází 

zádve í, poté šatna pro ú inkující se sociálním za ízením. Ze šatny je p ístup p ímo                        
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do víceú elového sálu. Dále je v objektu sklad a technická místnost pro VZT, místnosti jsou 

orientované na severovýchod a jsou zp ístupn né z víceú elového sálu. 

Jedná se o izolovaný - samostatný, áste n  dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. 

Jednotlivé použité materiály jsou dále blíže specifikovány.  

D.1.1.3 Bezbariérové užívání stavby  

  Objekt víceú elového sálu je v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 9 . U objektu                       

je navržené parkovišt  se 45 parkovacími místy, z toho jsou 3 místa ur ené pro osoby                     

s omezenou možností pohybu. Pro zajišt ní bezbariérového užívání je p ed vstupem do budovy 

umíst na vodorovná plocha o rozm rech 5500x3575 mm, s maximálním sklonem 2%                      

a s maximální nerovností 20 mm. Vstupní dve e jsou navrženy jako dvouk ídlé a spl ují 

minimální ší ku 900 mm a minimální výšku 1250 mm. Dve ní k ídla se ší kou 900 mm budou 

osazena vodorovnými madly p es jejich celou ší ku ve výšce 900 mm. 

Nástupní plocha p ed výtahem je navržena o rozm rech v tších než 1500 x 500 mm. 

Vybavení výtahu spl uje požadavky vyhlášky . 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 9 . Schodišt  pro ve ejnost                     

je navrženo s výškou schodiš ového stupn  155 mm. V jednom rameni schodišt  se nachází 7 

schodiš ových stup . Hrana nástupního a výstupního schodiš ového stupn  je kontrastn

odlišena od okolních konstrukcí.  

Bezbariérové WC v sociálním zázemí muž  má rozm ry 1950 x 2300 mm                      

a bezbariérové WC u žen má rozm ry 1800 x 2300 mm. Záchodová mísa na hygienických 

za ízeních ur ených pro osoby ZTP bude osazena v osové vzdálenosti 450 mm od bo ní st ny, 

horní hrana sedátka musí být ve výšce 460 mm nad podlahou. Po obou stranách záchodové 

mísy budou umíst na madla v osové vzdálenosti 600 mm a výšce 800 mm. Madlo umíst né 

v prostoru je sklopné a p esahuje záchodovou mísu o 100 mm, madlo u st ny je pevné                          

a p esahuje záchodovou mísu o 200 mm. Kabinka WC je opat ena ovlada em signaliza ního 

systému nouzového volání ve výšce 1150 mm nad podlahou a také ve výšce 150 mm nad 

podlahou. Umyvadlo je opat eno stojánkovou baterií s pákovým ovládáním a termoregulací 

teploty. Horní hrana umyvadla bude umíst na ve výšce 800 mm nad podlahou, pod umyvadlem 
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musí být dostate ný prostor pro podjezd vozíku. Nad umyvadlem umíst no sklopné zrcadlo                

ze spodní hranou 900 mm nad podlahou.  

D.1.1.4 Technologie výroby  

Žádná technologie výroby nebude v objektu probíhat.

D.1.1.5 Bezpe nost p i užívání stavby  

  Stavba spl uje požadavky platných norem, p edpis  a obecn  technických požadavk                

a veškerá bezpe nostní kritéria užívání stavby.   

D.1.1.6 Ochrana zdraví a pracovní prost edí   

Objekt je v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavbu

8 V pr b hu provád ní stavebních prací bude brán z etel na bezpe nost a ochranu zdraví p i 

práci.  

D.1.1.7 Osv tlení, oslun ní, akustika  

Osv tlením a akustikou se zabývám v následujících ástech diplomové práce. 

Proslun ní místností objektu a venkovního za ízení je dosta ující a spl uje požadavky platných 

norem a p edpis . 
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D.1.2. Stavebn  konstruk ní ešení  

a) Zemní práce  

 Na základ  inženýrsko-geologického pr zkumu jsou základové pom ry jednoduché               

a náro nost stavby je nenáro ná – II. Geotechnická kategorie. Na základ  pr zkumu bylo 

zjišt no, že základová p da je hlinitopís itá, soudržná zemina. Hladina podzemní vody je trvale 

pod úrovní základové spáry. A nehrozí riziko pronikání radonu z podloží. P ed zahájením 

stavebních prací se provede sejmutí ornice v tl. 200 mm, která bude uložena pro zp tné využití 

(terénní a sadbové úpravy). P ebyte ná zemina z výkop  bude odvezena mimo staveništ               

na skládku do vzdálenosti dle ur ení m stského ú adu. ást bude použita na terénní úpravy 

uvnit  areálu. Ší ka základových pas  je 0,515 m u obvodových st n a ší ka základových pásu 

u vnit ních nosných st n je 600mm. Výkopy obvodových základ  budou rozší eny o tlouš ku 

izolace, která slouží k zaizolování obvodových základ . Hloubka obvodových výkop  bude 

vyhloubena do hloubky -1,400 m, vnit ní výkopy do hloubky -1,150 m, -0,850m. Pod výtahem 

bude výkop vyhlouben do hloubky -1,600 m. Dále se provede výkop pro uložení ležaté 

kanalizace a výkopy pro realizaci ostatních p ípojek na inženýrské sít . Do výkop  bude 

instalován zemnící pás.  

b) Základové konstrukce 

Návrh základových pas  vychází z inženýrsko-geologického pr zkumu. P ed betonáží 

základ  budou provedeny rozvody kanalizace a prostupy ostatních p ípojek. Stavba bude 

založena na základových pásech z prostého betonu C16/20. Základové pásy obvodových st n 

jsou jednostrann  rozší ené o 150 mm dovnit  objektu, oproti tlouš ce st n. Základové pásy 

nosných vnit ních st n jsou oboustrann  rozší ené o 150 mm, oproti tlouš ce st n. Do základ

bude vložen zemnicí pásek s vývodem pro uzemn ní. Pod nástupním stupn m schodišt  bude 

vybudován základový pás k jeho uložení. Ší ka základového pásu schodišt  se shodnou ší kou 

prvního stupn . Snížení výtahové šachty pod b žnou úrove  bude ešeno základovou deskou 

tlouš ky 250mm. Mezi základovými pásy bude provedena podkladní betonová deska o tl. 150 

mm. Na podkladní desce bude provedena izolace proti zemní vlhkosti HYDROBIT V60 S35. 

Podkladní beton bude opat en penetra ní asfaltovou emulzí DEKPRIMER. Na vn jší stran
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obvodového základového pásu je umíst na tepelná izolace z desek z extrudovaného 

polystyrenu XPS Styrodur  2800 C tlouš ky 50mm. 

Staveništ  se nachází v pásmu nízkého stupn  radonového indexu, nebudou tedy 

provád na žádná speciální opat ení. 

c) Svislé nosné konstrukce 

Objekt je ešen st novým p í ným systémem. Obvodové st ny jsou zd né z cihelných 

blok  POROTHERM 36,5 Profi na maltu POROTHERM Profi DBM (sou ástí systému jsou 

dopl kové cihly polovi ní, koncové a rohové). U ost ní otvoru jsou použity koncové cihly 

(polovi ní koncové cihly) s extrudovaným polystyrenem 200 x 40 mm. Obvodová st na           

tl. 365 mm bude opat ena tepelnou izolací ISOVER EPS GREYWALL tlouš ky 140mm, st na 

tlouš ky 300mm, bude opat ena tepelnou izolací ISOVER EPS GREYWALL tlouš ky 200mm. 

Obvodová st na bude do výšky 300 mm nad terén opat ena tepeln  izola ním soklem                      

z extrudovaného polystyrenu XPS Styrodur 2800 C. Vnit ní nosné st ny jsou zd né z cihel 

POROTHERM 30 Profi na maltu POROTHERM Profi, POROTHERM AKU 300 P + D                 

na maltu POROTHERM, POROTHERM 17,5 Profi na maltu POROTHERM Profi, 

POROTHERM 14 Profi na maltu POROTHERM Profi. 

d) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.NP bude provedena ze systému POROTHERM o tlouš ce 190 

mm. Stropní konstrukce je tvo ena pomocí POT nosník  v osových vzdálenostech 625mm                

a 500mm, mezi nosníky jsou vloženy cihelné vložky MIAKO 19/62.5 PTH, MIAKO 19/50 

PTH a 8/62.5 PTH. Minimální uložení nosníku je 125mm do malty MC10. Specifikace 

stropních dílc  a délky POT nosník  jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci viz výkres íslo 

5 – Výkres sestavy stropních dílc  nad 1.NP. Celá stropní konstrukce bude zmonolitn na 

betonem C20/25 v tlouš ce 60 mm a bude vyztužena pomocí Kari sítí  150/150/6 mm. Po 

dokon ení zmonolitn ní strop  bude konstruk ní výška stropu 250mm. V úrovni stropu            

je navrženo ztužení objektu pomocí monolitických železobetonových v nc  z betonu C20/25. 

Ochrana v nce je pomocí v ncovky  POROTHERM VT 8/23,8. 
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Strop nad 2.NP a áste n  nad 1.NP viz výkres . 3 - P dorys 1.NP  je proveden pomocí 

sádrokartonového podhledu Rigips tlouš ky 12,5 mm firmy D&K Gips, na kterém je uložena 

tepelná izolace ROCKWOOL ROCKMIN tlouš ky 200 mm mezi spodním pásem vazníku             

a druhá vrstva tlouš ky 100 mm, nad tepelnou izolací leží difuzní fólie GUTA GUTTAFOL 

DO 135 S. Nosný rám sádrokartonového podhledu je kotven k vazník m st ešní konstrukce. 

e) Schodišt

Vertikální komunikace v objektu je ešena pomocí dvou schodiš . Jedná se o schodišt

pro ve ejnost a schodišt  pro zam stnance. Schodišt  pro zam stnance je ešeno jako 

železobetonové se zak iveným ramenem. Je realizováno jako jednoramenné smíšené 

pravoto ivé. Nosná konstrukce schodišt  je tvo ena  z ŽB monolitické desky tlouš ky 200mm, 

uložena 150 mm do nosných zdí. V úrovni strop  je schodiš ová deska kotvena do stropní 

konstrukce. Stupn  jsou nadbetonovány (C20/25). Po et stup  ve schodiš ovém rameni je 18, 

výška stupn  172 mm a ší ka 290mm.Ší ka ramene je 1005 mm a ší ka zrcadla je 200mm. 

Nášlapná vrstva je navržena z keramické dlažby. Z vnit ní strany schodišt  je osazeno nerezové 

zábradlí. Zábradlí je kotveno do nosné desky schodišt  pomocí úhelník . Návrh schodišt                

je uveden v p íloze íslo 2 – Návrh schodišt . 

Schodišt  pro ve ejnost je ešeno jako železobetonové trojramenné levoto ivé p ímé. 

Nosná konstrukce schodišt  je tvo ena z ŽB monolitické desky tlouš ky 200mm, uložena 150 

mm do nosných zdí. V úrovni strop  je schodiš ová deska kotvena do stropní konstrukce. 

Stupn  jsou nadbetonovány (C20/25). Po et stup  ve schodiš ovém rameni je 20, výška 

stupn  155 mm a ší ka 320mm. Ší ka ramene je 1250 mm a ší ka zrcadla je 2000mm. Nášlapná 

vrstva je navržena z keramické dlažby. Z vnit ní strany schodišt  je osazeno nerezové zábradlí. 

Zábradlí je kotveno do nosné desky schodišt  pomocí úhelník . Návrh schodišt  je uveden               

v p íloze íslo 2 – Návrh schodišt .

f) Zast ešení 

Na objektu jsou použity dva druhy zast ešení. Jedná se o st echu sedlovou a pultovou. 

St echa sedlová se sklonem 30° a pultová se sklonem 15°. Konstrukce zast ešení je provedeno 

pomocí nosných st ešních vazník . Vazník sedlové st echy je tvo en dv ma horníma a spodním 
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pásem rozm ry 200 x 200 mm, mezi pásy jsou vloženy diagonály rozm ry 160 x 200mm. 

Vazník pultové st echy je tvo en horním a spodním pásem rozm ry 200 x 200mm, mezi pásy 

jsou vloženy diagonály rozm ry 160 x 200 mm. Kotvení vazník  sedlové st echy je do 

železobetonového v nce, pultová st echa je kotvena z vn jší strany do železobetonového v nce 

a z vnit ní strany je uložena na ocelovou konzolu kotvenou do železobetonového v nce. 

Vzdálenost vazník  je 1000 mm. Všechny d ev né prvky budou opat eny 2x ochranným 

nást ikem. Ocelové prvky budou opat eny 2x základním antikorozním nát rem. 

Mezi spodním pasem vazník  je vložena tepelná izolace ROCKWOOL ROCKMIN 

tlouš ky 200 mm dopln na o druhou vrstvu tlouš ky 100 mm, na vazníky je zav šena 

sádrokartonová deska Rigips tlouš ky 12,5 mm s nosným roštem. 

Na horním pásu vazníku je položena difuzní fólie GUTA GUTTAFOL DO 135 S, 

kontralat  tlouš ky 45 mm, lat  tlouš ky 45mm a st ešní krytina z pálených tašek TONDACH. 

P ístup na st echu je zajišt n pomocí st ešního vylezu. Klempí ské prvky z pozinkovaného 

plechu. 

g) P dní prostor 

P dní prostor nad podhledem nebude využíván. 

h) Komín 

Komínové t leso je umíst no v 1.NP v technické místnosti a v 2.NP ve foyer. Komín 

bude proveden z Schiedel tvarovek typ Absolut ABS20. V nadst ešní ásti bude mít cihelný 

obklad a bude oplechován – pozink tlouš ky 0,7 mm. 

i) P í ky 

Svislé nenosné konstrukce jsou v 1.NP i 2.NP navrženy také zd né z pálených cihel 

POROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM Profi. Veškeré p í ky v 1.NP budou 

založené na podkladním betonu základ . V 2. NP budou p í ky založeny na stropní desce. 
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P í ky budou k nosným st nám p ipojeny pomocí st nových spon. P í ky v 2.NP jsou ztuženy 

pomocí pásové oceli vkládané do každé 3 ložné spáry.  

P edst ny budou provedeny ze sádrokartonu Rigips RGI tlouš ky 12,5mm dle 

montážního p edpisu firmy D&K Gips.  

j) P eklady  

Nadpraží otvor  nosných zdí bude provedeno pomocí p eklad  POROTHERM PTH 

p eklad 7 a také pomocí p ekladu POROTHERM VARIO, nadpraží otvor  nenosných zdí bude 

provedeno pomocí p eklad  POROTHERM PTH p eklad 11,5 bližší specifikace ve výkresové 

dokumentaci.  

Pr vlak je navržen z dvou ocelových Le profil  150 sva ených elem k sob , pr vlak 

bude osazen na vnit ní nosné zdivo tl. 300 mm. 

k) Podhledy a oplášt ní 

V obou patrech jsou navrženy podhledy ze sádrokartonové desky Rigips tl.12,5mm           

s nosným roštem. Podrobn ji jsou podhledy rozepsány ve výkresech . 3 – P dorys 1.NP              

a . 4 – P dorys  2.NP.  

l) Podlahy 

Jednotlivé povrchy podlah jsou uvedeny v legend  místností. Podrobná specifikace 

vrstev podlah je dána ve výkresové dokumentaci viz. výkres . 10 - výkres skladeb. P ed 

provedením podlah je nutno provést navržené instalace dle projektu. 

m) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena pomocí hydroizolace HYDROBIT  V60 S35, 

hydroizolace bude vytáhnuta 300 mm nad terén. Veškeré prostupy instala ních vedení budou 

ut sn ny, tak aby nedošlo k porušení hydroizolace. V koupelnách a technické místnosti bude 
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použita st rková izolace Ceresit CL51, proti zatékání vody do konstrukce. St ešní konstrukce        

je opat ena difuzní fólií GUTTA GUTTAFOL DO 135 S, která je umíst na pod st ešní 

krytinou. Pod spodním pásem vazníkové konstrukce je navrhnuta parot sná fólie JUTEFOL 

REFLEX N 130 AP.  

n)       Tepelná, zvuková a kro ejová izolace 

Obvodová st na bude opat ena tepelnou izolací ISOVER EPS GREYWALL tlouš ky 

140 mm a u st ny tlouš ky 300 mm, bude opat ena tepelnou izolací ISOVER EPS 

GREYWALL tlouš ky 200mm. Zateplení základ  bude provedeno z desek z extrudovaného 

polystyrenu XPS Styrodur  2800 C tlouš ky 50 mm, které budou vytaženy 300 mm nad úrovní 

upraveného terénu a budou sloužit jako tepeln  izola ní sokl. U sádrokartonového podhledu je 

tepelná izolace provedena pomocí  ROCKWOOL ROCKMIN tlouš ky 100 mm a druhá vrstva 

mezi spodním pásem vazníkové konstrukce tlouš ky 200 mm. U podlahy na zemin  jsou 

navrženy desky z expandovaného polystyrenu ISOVER EPS 150S tlouš ky 160 mm. 

Kro ejová izolace ve stropu nad 1.NP je navržena z minerální vlny ROCKWOOL STEPROCK 

HD tlouš ky 40mm. 

o) Omítky 

Pro vnit ní omítky zdiva a stropu bude použit omítkový systém POROTHERM 

UNIVERSAL – omítka vápenocementová štuková. Tlouš ka vnit ní omítky bude 10 mm. 

Sádrokartonové povrchy budou p etmeleny a p ebroušeny. 

Pro vn jší omítky bude použit omítkový systém POROTHERM TO - Cementový post ik + 

tepeln  izola ní omítka POROTHERM TO. Tlouš ka vn jší omítky bude 20mm u tlouš ky 

obvodové st ny 365mm a u tlouš ky obvodové st ny 300mm bude tlouš ka omítky 25 mm. 

p) Obklady 

V koupelnách, WC a technické místnosti jsou navrženy keramické obklady (poloha               

a rozsah je dán ve výkresové dokumentaci viz výkresy íslo 3,4 – P dorysy podlaží). 

V koupeln  a WC je navržen keramický obklad RAKO ELEKTRA WATKB 125. Pod obklad 

bude proveden hydroizola ní nát r. 
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Vn jší rohy obvodového zdiva jsou opat eny kamenný obkladem VASPO – Hradní 

b idlice béžová. Návrh obklad  je up esn n ve výkresech . 8, 9 – Pohledy.

q) Truhlá ské, záme nické a ostatní dopl kové výrobky 

 a) Truhlá ské výrobky 

Okna budou plastová INOUTIC PRESTIGE s rovným k ídlem se st edovým t sn ním,       

s izola ními trojskly. Sou initel prostupu celým oknem U= 0,88 W/(m².K). Barva je navržena            

v odstínu smrku. Certifikát výrobku je v p íloze íslo 4 – Certifikáty výplní vn jších otvor .

Vchodové dve e budou d ev né, INOUTIC PRESTIGE. Sou initel prostupu celými 

dve mi U= 1,1 W/(m².K). Barva je navržena v odstínu smrku. Certifikát výrobku je v p íloze 

íslo 4 – Certifikáty výplní vn jších otvor . Vnit ní dve e budou d ev né, MERKUR v odstínu 

t ešn . 

Výpisy truhlá ských výrobk  nejsou p edm tem diplomové práce. 

 b) Záme nické výrobky 

Jedná se p edevším o výrobky jako nerezové zábradlí, ocelové schodišt , ocelové 

pódium a komínová lávka. 

Jednotlivé výpisy záme nických výrobk  nejsou sou ástí této práce. 

r) Klempí ské výrobky 

Budou provedeny z pozinkového  plechu. Jedná se o odpadní deš ové svody, lemování 

parapet , oplechování v tracího potrubí kanalizace a v tracího potrubí. 

  

Jednotlivé výpisy klempí ských výrobk  nejsou sou ástí této práce. 
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s) Výtah 

Z foyer je p ístupný bezbariérový Lanový výtah bez strojovny FREE-VOTOlift typ IV  

o vnit ních rozm rech 1100 x 1400 mm. Lanové výtahy bez strojovny jsou nej ast ji 

instalovány do objektu, kde není prostor pro strojovnu a vyžaduje se v tší etnost rozjezd

kabiny. 

  Technické informace jsou umíst ny v p íloze . 3 – Technický list výtahu. 

t) Malby a nát ry 

Na vnit ní omítky a st rky bude proveden malí ský nát r WEBER KARAPAS IK.         

Na sádrokartonové konstrukce bude proveden malí ský nát r pro sádrokarton WEBER 

KARAPAS IK.  Odstín bude ur en investorem. 

Vn jší fasáda bude opat ena probarvenou škrábanou omítkou WEBWR TOP.204 v odstínu 

zelené. 

u) Venkovní úpravy 

Kolem obvodu objektu je navržen okapový chodník ze št rku v ší ce 500 mm, dále               

je navrženo parkovišt  ze zámkové dlažby, které je umíst no na severní stran . Na parkovišt

navazuje chodník, také ze zámkové dlažby a p íjezdová cesta pro zásobování. Mezi venkovní 

úpravy jsou dále zahrnuty úpravy terénu a vysázení zelen . Detailn jší znázorn ní je obsaženo 

ve výkresu koordina ní situace (výkres . 1 – Koordina ní situace).  

v) V trání  

V objektu jsou použity dva zp soby v trání. Místnosti sociálního zázemí, kancelá e              

a foyer jsou v trány p irozen  okny. Nucené v trání bude použito ve víceú elovém sálu                     

a v zázemí víceú elového sálu. Návrh nuceného v trání je provedeno a doloženo v ásti D.1.4. 

Technika prost edí staveb. 
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D.1.3. Požárn  bezpe nostní ešení  

Není p edm tem diplomové práce. Požárn  bezpe nostní ešení provádí specializovaná 

firma, která doloží vypracovanou dokumentaci požárn  bezpe nostního ešení. 

D.1.4. Technika prost edí staveb 

Technická zpráva za ízení vzduchotechniky 

a) Soupis výchozích podklad

Vzduchotechnika eší nucené v trání v ásti objektu víceú elového sálu. 

P i zpracování vzduchotechniky byly použity následující podklady: 

• Projektová dokumentace stavební ásti 

• SN EN 12 831 [14] 

• SN 12 7010 [29] 

• SN 01 3454 [30] 

• SN 73 05 40 [12] 

• Na ízení vlády . 272/2011 [19] 

• SN 73 0548 [31] 

• Vyhláška . 6/2003 Sb. [18]

b) Klimatické podmínky místa stavby, provozní podmínky

Klimatická oblast (lokalita):     Hradec nad Moravicí 

Zimní návrhová      teplota: -15°C 

Zimní návrhová vlhkost vzduchu, entalpie:   84%, - 13 kJ/kg 

Letní návrhová teplota:     30°C 

Letní návrhová vlhkost vzduchu, entalpie:   35%, 55,1 kJ/kg 

Krajinná oblast se z etelem na intenzitu v tru:  normální krajina  

Pr m rná vnit ní výpo tová teplota:    20°C  
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Provozní režim:  - p erušovaný, automatický, ízený                                

vestav ným regula ním modulem 

- rovnotlaký systém 

        c)   Požadované parametry vnit ního mikroklimatu  

Minimální vým na erstvého vzduchu:  

Víceú elový sál   30-60 m3/h.os  

Záchodová mísa 50 m3/h  

Sprcha 35-110 m3/h 

Umyvadlo  30 m3/h 

Šatna 20-30 m3/h.os 

Tab. . 1 - Minimální vým na erstvého vzduchu [18], [4] 

Minimální intenzita vým ny vzduchu: 

Víceú elový sál   4 l/h  

Záchod 1,5 l/h 

Koupelna 1,5 l/h 

Šatna 2 l/h 

Ostatní místnosti  0,5 l/h 

Tab. . 2 - Minimální intenzita vým ny vzduchu [14], [4] 

Návrhová teplota vnit ního vzduchu: 

Víceú elový sál   20 °C  

Záchod 15°C 

Koupelna 24 °C 

Šatna 20°C 

Sklad, technická místnost 15°C 

Tab. . 3 - Návrhová teplota vnit ního vzduchu [14]
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d) Popis základní koncepce vzduchotechnického za ízení 

Základním požadavkem nuceného v trání byla vým na erstvého vzduchu 

víceú elového sálu se zázemím. erstvý vzduch je p ivád n do místnosti víceú elového sálu, 

šaten pro ú inkující a zam stnance, kde je docíleno mírného p etlaku a pomocí dve ních m ížek 

je umožn no ší ení vzduchu do místností s odsávacími talí ovými ventily. Ve víceú elovém 

sálu jsou navrženy odvodní a p ívodní stropní difuzory.  Celý provozní režim je proveden 

v rovnotlakém systému v trání s rekuperací.  

Nucené v trání bude zajišt no jednotkou od spole nosti Atrea, s.r.o. typu DUPLEX 7100 

Basic, provedení 11/8. VZT jednotka je univerzální v trací jednotka s k ížovým rekupera ním 

vým níkem, zajiš ující komfortní v trání a chlazení. Teplo z odsávaného odpadního vzduchu   

je prost ednictvím rekupera ního vým níku využito pro p edeh ev p ivád ného erstvého 

vzduchu.  

e) Vý et typ  v traných prostor , zajišt ní p edepsané hygienické vým ny vzduchu 

Ozna ení a název 

místnosti 

Plocha 

místnosti

Objem 

místnosti

Po et 

osob

Minimální dávka 

vzduchu 

Minimální 

intenzita 

vzduchu 

Navržené 

množství 

p ivád ného 

vzduchu 

Navržené 

množství 

odsávaného 

vzduchu 

m2 m3 n m3/h l/h m3/h m3/h 

105-Víceú elový sál 164,67 995,33 196 30-60/os 4 6180 5200 

106-Šatna ú inkující 15,84 43,56 6 20-30/os 2 180 

108-WC ú inkující 2,05 5,64 50/mísa 1,5 50 

109-Koupelna 

ú inkující 
4,11 11,30 

30/umyvadlo;           

35-110/ sprcha 
1,5 120 

110-Technická 

místnost-VZT 
8,01 24,03 - - 30 

111-Sklad 9,41 28,23 120 

112-Chodba 19,62 53,90 - 150 

113-WC zam stnanci 2,58 7,10 50/mísa 1,5 50 

114-Úklidová komora 2,8 7,70 - - 40 
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115-Sklad ob erstvení 10,04 27,61 - - 100 

116-Sklad odpad  10,04 27,61 - - 100 

203-Šatna 

zam stnanci muži 
10,6 30,20 3 20-30/osoba 2 90 

204-Koupelna 

zam stnanci muži 
5,9 16,82 

30/umyvadlo;           

35-110/ sprcha 
1,5 90 

205-WC zam stnanci 

muži 
2,25 6,41 50/mísa 1,5 50 

206-WC zam stnanci 

ženy 
2,25 6,41 50/mísa 1,5 50 

207-Koupelna 

zam stnanci ženy 
5,02 14,40 

30/umyvadlo;           

35-110/ sprcha 
1,5 90 

208-Šatna 

zam stnanci ženy 
16,57 47,23 5 20-30/osoba 2 150 

Celkem 6420 6420 

Tab. . 4 - Pot ebného množství v tracího vzduchu

f) Minimální dávky erstvého vzduchu  

Víceú elový sál   30-60 m3/h.os  

Záchodová mísa 50 m3/h  

Sprcha 35-110 m3/h 

Umyvadlo  30 m3/h 

Šatna 20-30 m3/h.os 

Tab. . 5 - Minimální vým na erstvého vzduchu [18], [4] 

g) Umíst ní nasávání venkovního vzduchu, odvod vzduchu odpadního 

erstvý venkovní vzduch je p ivád n do jednotky venkovním kruhovým potrubím 

SPIRO o pr m ru 630 mm. Potrubí je kotveno k obvodové zdi na severní stran  a je chrán no 

protideš ovou st íškou. Nasávání venkovního vzduchu do jednotky je ve výšce 2900 mm nad 

upraveným terénem. P ívod vzduchu je ešen pomocí kruhového potrubí SPIRO o pr m ru 630 
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mm s redukcí p ed jednotkou 630/500 mm. Prostup potrubí p es fasádu je opat eno ocelovou 

chráni kou. 

Odpadní vzduch je odvád n kruhovým potrubím SPIRO o pr m ru 630 mm s redukcí p ed 

jednotkou 630/500 mm. Potrubí je vedeno p es strop do nevytáp ného p dního prostoru a je 

vyvedeno nad st ešní konstrukcí. Potrubí je zakon eno výfukovou hlavicí, v nevytáp ném 

prostoru je potrubí opat eno tepelnou izolací Rockwool LAROCK 40 ALS tlouš ky 20 mm. 

Vzdálenost mezi p ívodem erstvého vzduchu a odvodem znehodnoceného vzduchu je               

4010 mm.  

Blíže specifikováno ve výkresové dokumentaci. 

h) Po et a umíst ní centrál úpravy vzduchu 

V projektu je navržená jedna vzduchotechnická jednotka DUPLEX 7100 Basic fy Atrea, 

umíst na v místnosti 110 – Technická místnost pro VZT. Jedná se o parapetní provedení 

jednotky umíst ný na podlaze. 

i) Tepelná zát ž 

Výpo et tepelných zisk  je proveden pro místnost víceú elového sálu a je uveden 

v p íloze íslo 17 – Výpo et tepelných zisk , Exel Qpro 

j) Požadavky na p ívod erstvého vzduchu a odv trání místnosti  

Minimální dávky na p ívod erstvého vzduchu a odv trání místnosti jsou uvedeny v bod

f). Minimální dávky jsou stanoveny dle vyhlášky . 6/2003 Sb. [18]. erstvý vzduch                       

je p ivád n do místností p es filtr t ídy G4. P ed vstupem p ívodního a odpadního vzduchu                

do rekupera ního vým níku je zajišt na filtrace pomocí filtru t ídy G4. 

k) Vzduchové výkony v jednotlivých typech místností 

Množství p ivád ného a odvád ného vzduchu je uvedeno v e) a v p íloze íslo                    

10 – Výpo et nuceného v trání.  V místnosti víceú elového sálu jsou použity stropní p ívodní   
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a odvodní difuzory, které nezajiš ují regulaci pr tokového množství vzduchu. Proto je použita 

p ed každý difuzor škrtící klapka MSK, která regulaci zaru uje. V ostatních místnostech jsou 

navrženy p ívodní a odsávací talí ové ventil. Talí ové ventily umož ují regulaci pomocí 

otá ivého st edového disku. 

Návrh a regulace distribu ních element  je doloženo v p íloze íslo 11 – Návrh 

distribu ních element . 

l) Hlukové parametry ve vnit ním a venkovním prost edí 

Navržená jednotka je umíst na v 1.NP v technické místnosti pro VZT a má hladinu 

akustického tlaku 48 dB. V okolí jednotky je navržena šatna pro ú inkující, sklad a víceú elový 

sál. Jedinou místnost, kterou by mohla jednotka narušovat je místnost víceú elového sálu. 

Místnost víceú elového sálu je opat ena d lící konstrukcí, která utlumí hluk 46 dB. Jednotka 

nebude narušovat vnit ní prost edí. Jelikož se jedná o vnit ní umíst ní jednotky, jednotka 

nebude narušovat venkovní prost edí. 

Na p ívodním potrubí ve vzdálenosti 2 m od jednotky je navržen tlumi  hluku TAA od 

firmy eletrodesign. 

Hladiny akustických tlak  jednotlivých vyústek jsou uvedeny v p íloze íslo 11 – Návrh 

distribu ních element . 

Veškeré potrubí a distribu ní elementy jsou navrhovány tak, aby hluk nep ekra oval                 

35 dB. 

m) Údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace 

Provoz objektu s víceú elovým sálem neprodukuje žádné škodliviny, proto vypoušt ní 

odpadního vzduchu do vn jšího prost edí nepot ebuje žádné opat ení. Není zapot ebí 

stanovovat emise ani jejich koncentrace. Odpadní vzduch neovliv uje životní prost edí. 

V místnosti víceú elového sálu m že vzniknout v tší koncentrace CO2, v p ípad  p ekro ení 

nastavitelného limitu, dojde k prov trávání s vyšší intenzitou.  



53 

n) Popis zp sob  v trání a klimatizace jednotlivých prostor  a provoz

Vzduchotechnická jednotka byla navržena pomocí softwaru Atrea nabízeného 

výrobcem. Na základ  pot ebného množství vzduchu a externího statického tlaku byla navržena 

jednotka DUPLEX 7100 Basic od firmy Atrea. Jedná se o jednotku s k ížovým rekupera ním 

vým níkem, ú innost rekupera ního vým níku je uvád na výrobcem 75%. Jednotka 

v parapetním provedení 11/8. Specifické údaje jednotky jsou uvedeny v p íloze íslo 16 – 

Návrh vzduchotechnické jednotky, Návrhový software Atrea. 

erstvý venkovní vzduch je p ivád n do jednotky venkovním kruhovým potrubím 

SPIRO o pr m ru 630 mm. Potrubí je kotveno k obvodové zdi na severní stran  a je chrán no 

protideš ovou st íškou. Nasávání venkovního vzduchu do jednotky je ve výšce 2900 mm nad 

upraveným terénem. P ívod vzduchu je ešen pomocí kruhového potrubí SPIRO o pr m ru 630 

mm s redukcí p ed jednotkou 630/500 mm. Prostup potrubí p es fasádu je opat eno ocelovou 

chráni kou. 

P ivád ný vzduch (-15°C) se oh eje v rekupera ním vým níku na teplotu 9°C, následn

je vzduch oh án vodním oh íva em umíst ný v jednotce na 19°C a ventilátor zajistí zvýšení 

teploty na 20°C. P ivád ný vzduch o teplot  20°C je rozveden do místností víceú elového sálu 

a šaten kruhovým potrubím SPIRO o r zných pr m rech. Dimenze potrubí jsou uvedeny 

v p íloze íslo 12 – Výpo et tlakových ztrát potrubí a ve výkresové dokumentaci. Na konci 

potrubí se nacházejí distribu ní elementy. Ve víceú elovém sálu je navržen p ívodní stropní 

difuzor DC560T od firmy Multivac a v šatnách jsou navrženy p ívodní talí ové ventily od KI 

firmy Elekrodesign. Veškerý rozvod potrubí je proveden v podhledu místností. 

 Odvád ný vzduch s místností je proveden p es distribu ní elementy. Ve víceú elovém 

sále je navržen odvodní stropní difuzor DC570T od firmy Multivac, ostatních místnostech jsou 

navrženy odvodní talí ové ventily od KO firmy Elekrodesign. Odpadní vzduch je veden 

pomocí kruhového potrubí SPIRO o r zných pr m rech. Dimenze potrubí jsou uvedeny 

v p íloze íslo 12 – Výpo et tlakových ztrát potrubí a ve výkresové dokumentaci. Veškerý 

rozvod potrubí je proveden v podhledu místností. Znehodnocený vzduch je p iveden zp t do 

jednotky, kde projde skrz rekuperátor, tam áste n  oh eje p ivád ný vzduch venkovní             

a následn  je vypušt n do venkovního prost edí p es výfukovou hlavici.  
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 Kondenzát z jednotky je odveden p es zápachovou uzáv rku do kanalizace. 

 Umíst ní potrubí a distribu ních element  je blíže specifikován ve výkresové 

dokumentaci. 

o) Seznam za ízení s uvedením výkonových parametr

P ívodní ventilátor Me 116 druh EC1, nap tí 400V, po et otá ek 2669 1/min, maximální 

p íkon 3300W 

Odvodní ventilátor Mi 116 druh EC1, nap tí 400V, po et otá ek 2520 1/min, maximální 

p íkon 3300W 

Rekupera ní vým ník K750.G ,  = 69%, výkon vým níku 53,7 Kw 

Vodní oh íva  typ T 7100 3R/typ 2, maximální topný výkon 21,6 kW, topné médium voda 

p) Za ízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu 

Vzduch je upravován pomocí filtr  t ídy G. 4. umíst ných p ed rekupera ním za ízením 

na p ívodním a odvodním potrubí.  

Další úpravou vzduchu je teplota p ivád ného venkovního vzduchu. P ivád ný vzduch          

(-15°C) se oh eje v rekupera ním vým níku na teplotu 9°C, následn  je vzduch oh án vodním 

oh íva em umíst ný v jednotce na 19°C a ventilátor zajistí zvýšení teploty na 20°C.  

Obr. 1 - Parametry v tracího vzduchu procházející p es rekupera ní vým ník pro zimní období 

[52], [37] 
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Teplotní a vlhkostní parametry p ivád ného vzduchu ur eny pomocí Hx diagramu. 

Obr. 2 - Hx diagram pro zimní období [52], [37] 

q) Popis jednotlivých vzduchotechnických za ízení 

Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 7100 Basic od firmy Atrea se skládá 

z následujících ástí:  

• p ívodní a odtahový ventilátor s volným ob žným kolem 

• rekupera ní vým ník K750.G 

• filtry p ivád ného a odvád ného vzduchu t ídy G.4 

• by-passová klapka 

• uzavírací klapka 

• odvod ovací vana s hadicí pro odvod kondenzátu 

• Vodní oh íva  typ T 7100 3R/typ 2 

• digitální regulace RD4 400V-EC / 400V-EC 
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r) Umíst ní za ízení – strojovny úpravny vzduchu, množství vzduchu, vedení                          
kanál  do obsluhovaných prostor , distribuce vzduchu v prostoru 

Vzduchotechnická jednotka je umíst na v technické místnosti pro VZT na severní 

stran  objektu. Množství vzduchu nasávanou jednotkou je 6420 m3/h. Nasávaný vzduch 

z jednotky je veden v podhledu kruhovým potrubím do jednotlivých místností, kde je následn

distribuován. V místnosti víceú elového sálu je distribuce zajišt na pomocí stropních difuzor

DC560T od firmy Multivac, v místnosti šaten distribuci zajiš ují talí ové ventily KI od firmy 

Elektrodesign. Bližší specifikace distribu ních element  je uveden v p íloze íslo                      

13 – Technické listy distribu ních element . Návrh distribu ních element  je uveden v p íloze 

íslo 11 – Návrh distribu ních element . 

Odvod z místností víceú elového sálu je navržen odvodními stropními difuzory DC570T 

od firmy Multivac, v ostatních místnostech odvod zajiš ují talí ové ventily Ko od firmy 

Elektrodesign. Bližší specifikace distribu ních element  je uveden v p íloze íslo                     

13 – Technické listy distribu ních element . Návrh distribu ních element  je uveden v p íloze 

íslo 11 – Návrh distribu ních element . Odpadní potrubí je také kruhové a je vedeno 

v podhledu. Jelikož se jedná o rovnotlaký systém tak množství odpadního vzduchu                          

je 6420 m3/h. 

Ší ení vzduchu mezi místnostmi je zajišt no dve ními m ížkami. Technický list dve ních 

m ížek je uveden v p íloze íslo 13 - Technické listy distribu ních element . 

s) Požadavky za ízení na tepelné a chladící p íkony a elektrické p íkony 

P ívodní ventilátor Me 116 druh EC1, nap tí 400V, po et otá ek 2582 1/min, maximální 

p íkon 3300W 

Odvodní ventilátor Mi 116 druh EC1, nap tí 400V, po et otá ek 2593 1/min, maximální 

p íkon 3300W 

Rekupera ní vým ník K750.G ,  = 69%, výkon vým níku 53,7 kW                                       

Vodní oh íva  typ T 7100 3R/typ 2, maximální topný výkon 21,6 kW, topné médium voda 

      

Maximální tepelný zisk v místnosti víceú elového sálu je 23,23 kW. V diplomové práci 

není proveden projekt chlazení, není zadáním diplomové práce. P i návrhu jednotky DUPLEX 

7100 Basic od firmy Atrea je uvažována p íprava chlazení.  
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t) Stru ný popis zp sobu provozu a regulace za ízení vzduchotechniky a klimatizace, 
protihluková opat ení na vzduchotechnických za ízeních 

Provozní režim vzduchotechnické jednotky je navržen jako p erušovaný, automatický, 

ízený vestav ným regula ním modulem a jako rovnotlaký systém. V místnostech s p ívodem 

vzduchu vzniká mírný p etlak a v místnostech s odvodem vzduchu vzniká mírný podtlak.  

Regulace je zajišt na digitální regulací, základní funkce jednotky RD4 400V-EC / 400V-

EC, umíst ní regula ního modulu je na jednotce, celkový p íkon (v pracovním bod ) 5346 W, 

ovládání CP 19 RD, hlavní vypína  SW. 

Hluková ochrana je blíže specifikována v bod  l.  

u) Popis zp sobu zav šení potrubí, uložení 

Potrubí SPIRO bude upev ováno na záv sy, záv sy jsou opat eny gumou. Velká v tšina 

potrubí je vedeno v podhledu, záv sy budou kotveny do vazníkové st ešní konstrukce a do 

stropních konstrukcí. Potrubí vedeno podél zdi bude uchyceno pomocí objímek k nosné zdi. P i 

prostupu potrubí p es ze  bude potrubí opat eno neho lavým materiálem. 

v) Koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvod  tepla  

erstvý vzduch je p ivád n do místnosti víceú elového sálu, šaten pro ú inkující                       

a zam stnance, kde je docíleno mírného p etlaku a pomocí dve ních m ížek je umožn no ší ení 

vzduchu do místností s odsávacími talí ovými ventily. Ve víceú elovém sálu jsou navrženy 

odvodní a p ívodní stropní difuzory ve výšce 6,5m. Potrubí je vedeno v podhledu. Rozsah 

potrubí a p íslušenství je uveden ve výkresové dokumentaci.  

w) Rozsahy p íslušenství potrubních sítí rozvod   

Rozsah p íslušenství a po et jednotlivých komponent  je uveden v p íloze íslo 14 – Výpis 

prvk  VZT k projektové dokumentaci.   



58 

x) Pokyny pro montáž 

Montáž jednotlivých za ízení a komponent  se bude ídit podle montážních pokyn

výrobce. Zvýšená pozornost by m la být v nována p i spojování rozvod , p i provád ní spoj

t sných spojek kruhového rozvodu, p i úprav  délky potrubí podle situace p i montáži. Úchytné 

body záv s  budou specifikovány až p i instalaci, potrubí na záv sech bude podloženo pryží. 

Distribu ní elementy budou osazeny t sn  p ed zahájením provozu. Bude proveden návrh 

harmonogramu prací s p íslušnými innostmi. 

y) Požadavky na uvád ní do provozu (p edepsané a smluvní zkoušky, komplexní 
vyzkoušení, zkušební provoz, m ení a se ízení pr toku vzduchu, m ení hluku atd.) 

Po skon ení montáže celého vzduchotechnického systému se provede funk ní zkouška, p i 

které se budou m it výkonové parametry, a provede se správné nastavení regula ních 

element  pro požadovanou distribuci vzduchu. Následn  se provede komplexní vyzkoušení, 

kterým se prokáže, že dodávka vzduchotechnického za ízení je kvalitní, a že za ízení je 

schopno zkušebního provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje z ejmé vady, 

ani ve spojení s jinými nedod lky, které by samy o sob , nebo ve spojení s jinými, bránily 

uvedení za ízení do provozu. 
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3. Prostorová akustika 

Prostorová akustika se zabývá ší ením zvuku v uzav eném prostoru. Sou ástí prostorové 

akustiky je vlnová akustika zabývající se difuzními vlastnostmi prostoru, další ásti                        

je geometrická akustika, která eší nerovnom rnost p íjmu zvukového signálu v závislosti                    

na vzdálenosti poslucha e od zdroje a poslední ásti je statistická akustika zabývající se dobou 

dozvuku. Projektu se v rámci prostorové akustiky zabývám víceú elovým sálem. Víceú elový 

sál je z hlediska prostorové akustiky hodnocen dle normy SN 730527 [27]. Ú elem návrhu                

je zajišt ní akustické pohody z pohledu srozumitelnosti a slyšitelnosti. Posuzovanými 

parametry víceú elového sálu jsou difuzita prostoru, doba dozvuku, vzdálenost, srozumitelnost                            

a prostorové ešení místnosti.  

3.1.  Vstupní parametry víceú elového sálu  

- víceú elový sál je navržen pro 190 ú astníku + 6 ú inkujících 

- hladina zvuku pozadí dle SN 73 0527 [27] pro víceú elový sál je 35db. 

- rozm ry víceú elového sálu:   

ší ka 14,97m 

délka 11m 

výška 6,5m  

- objem sálu: 

Vcelk.= 995,33 m3

Dle normy SN 730527 [27] je uvažováno pro prostory víceú elových sál  5m3 na 1 osobu.  

- kontrola objemu: 

196 osob  

 5m3/1 osoba 

V = 196.5 = 980 m3=> požadovaný objem dle SN 73 0527 [27] vyhoví objemu 

navrženému, který je 980 m3. 
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3.2. Posouzení tvaru víceú elového sálu 

Tvar místnosti je kritériem uzav eného prostoru z hlediska statické akustiky. Rozm ry 

místnosti by nem ly být celistvými násobky a doporu ené pom ry stran jsou dány dle SN 

730525 [26]. 

Místnost víceú elového sálu je tvaru kvádru s rozm ry 14,97 m x 11 m a se sv tlou výškou 

místnosti 6,5 m. 

Doporu ené pom ry stran dle normy SN 73 0525 [26]. 

Doporu ené pom ry Pom ry 

sálu dle SN 730525 [26] 

1 1 

1,25 – 1,7 1,7 

1,6-2,9 2,3 

Tab. . 6 - Doporu ené pom ry místnosti vzhledem k pom r m posuzované místnosti 

Navržený prostor vyhoví dle doporu ených pom ru stran dle SN 730525 [26]. 

3.3.  Výpo et doby dozvuku  

Doba dozvuku je kritériem z hlediska statické akustiky. Je to doba, za kterou se od 

okamžiku vypnutí zdroje zvuku v uzav eném prostoru sníží hladina akustického tlaku v poli 

odražených vln o 60 dB. Základními parametry pro výpo et doby dozvuku je objem místnosti    

a celková pohltivost místnosti. 

Vstupní parametry 

Základní rozm ry:   14,97x11x6,5m 

Objem sálu:    995,33 m3 

Po et osob:    196 osob 
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Stanovení optimální doby dozvuku 

Stanovení optimální doby dozvuku T0 se ur í pomocí grafu uvedeného v SN 730527 

[27]. Optimální doba dozvuku T0 je závislá na objemu uzav ené místnosti víceú elového sálu. 

Obr. . 3 -  Závislost optimální doby dozvuku T0 (s) pro kmito et 1 000 Hz na objemu V (m3) 

uzav eného prostoru v obsazeném stavu [27] 

Pro víceú elový sál vyšla optimální doba dozvuku T0 = 1 s. 

Stanovení doby dozvuku víceú elového sálu

Výpo et doby dozvuku byl proveden pomocí dvou vztah . Byl použit Sabine v vztah a 

Eyring v vztah. 

Sabine v vztah  

            [s] 

kde TS  doba dozvuku v s, 

A  celková pohltivost v m2, 
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i  initel pohltivosti materiálu,  

 Si  plocha materiálu v m2, 

 V  objem místnosti v m3, 

 m  initel útlumu ve vzduchu v m-1. 

Eyring v vztah  

   [s] 

kde TE  doba dozvuku v s, 

 V  objem místnosti v m3, 

 S  plocha materiálu v m2, 

s  initel pohltivosti materiálu,  

 m  initel útlumu ve vzduchu v m-1. 

Výpo et doby dozvuku byl provád n pro 2 varianty podle použití sál  a pro 5 variant podle 

použitého matriálu. 

Varianty podle použití sálu: 

Varianta A: Ú astníci bez sedadel 

Varianta B: Ú astníci s polstrovanými sedadly  

Varianty podle použitých materiál : 

Výpis materiál  na konstrukcích jednotlivých variant: 

• Varianta íslo 1 



63 

Konstrukce Materiál 

Podlaha  vlysové parkety 

St ny vápenocementová omítka 

Strop sádrokartonový podhled 

Instala ní p edst na sádrokarton 

Pódium hliníková konstrukce 

Dve e vnit ní  jednoduché zasklení 

Dve e vn jší  trojité zasklení 

Tab. . 7 - Konstrukce a její materiál pro variantu íslo 1 

• Varianta íslo 2 

Konstrukce Materiál 

Podlaha  vlysové parkety 

St ny podélné+st na za pódiem vápenocementová omítka

St na naproti pódia Vibrasto 10 na rošt 

Strop sádrokartonový podhled 

Instala ní p edst na sádrokarton 

Pódium hliníková konstrukce 

Dve e vnit ní  jednoduché zasklení 

Dve e vn jší  trojité zasklení 

Tab. . 8 - Konstrukce a její materiál pro variantu íslo 2 

• Varianta íslo 3 
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Konstrukce Materiál 

Podlaha  vlysové parkety 

St ny podélné+st na za pódiem vápenocementová omítka 

St na naproti pódia Vibrasto 10 na rošt 

Strop Vario RB, vzduchový polštá  d = 400mm

Instala ní p edst na sádrokarton 

Pódium hliníková konstrukce 

Dve e vnit ní  jednoduché zasklení 

Dve e vn jší  trojité zasklení 

Tab. . 9 - Konstrukce a její materiál pro variantu íslo 3

• Varianta íslo 4 

Konstrukce Materiál 

Podlaha  vlysové parkety 

St ny podélné+st na za pódiem vápenocementová omítka 

St na naproti pódia Vibrasto 20 na SDK 

Strop sádrokartonový podhled 

Instala ní p edst na sádrokarton 

Pódium hliníková konstrukce 

Dve e vnit ní  jednoduché zasklení 

Dve e vn jší  trojité zasklení 

Tab. . 10 - Konstrukce a její materiál pro variantu íslo 4 

• Varianta íslo 5 
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Konstrukce Materiál 

Podlaha  vlysové parkety 

St ny podélné+st na za pódiem vápenocementová omítka 

St na naproti pódia Vibrasto 20  

Strop Vario RB, vzduchový polštá  d = 400mm 

Instala ní p edst na sádrokarton 

Pódium hliníková konstrukce 

Dve e vnit ní  jednoduché zasklení 

Dve e vn jší  trojité zasklení 

Tab. . 11 - Konstrukce a její materiál pro variantu íslo 5 

Výsledné hodnoty doby dozvuku  

Výpo et doby dozvuku byl proveden v programu EXEL a jeho výstup je uveden 

v p íloze íslo 18 – Prostorová akustika, výpo et doby dozvuku. Jedná se o tabulku, která uvádí 

hodnoty initel  pohltivosti povrch , pohltivost ú astník , pohltivost sedadel a kone né 

hodnoty doby dozvuku pro jednotlivé kmito ty. Vypo ítané doby dozvuku jsou uvedeny pro 

oktávová pásma se st edními kmito ty v rozsahu od 125 Hz do 4 000 Hz. 

Vypo tené doby dozvuku T pro jednotlivé kmito ty jsou dány ve vztahu k optimální 

dob  dozvuku Topt. Jejich výsledek je zapot ebí p ezkoušet použitím p ípustných mezních 

hodnot T/Topt , dle následujícího obrázku. 
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Obr. . 4 - P ípustné rozmezí pom ru dob dozvuku T/Topt obsazeného prostoru ur eného 

k p ednesu hudby i e i v závislosti na st edním kmito tu oktávového pásma [3] 

• Varianta íslo 1 

Konstrukce Materiál 

Podlaha  vlysové parkety 

St ny vápenocementová omítka 

Strop sádrokartonový podhled 

Instala ní p edst na sádrokarton 

Pódium hliníková konstrukce 

Dve e vnit ní  jednoduché zasklení 

Dve e vn jší  trojité zasklení 

Tab. . 7 - Konstrukce a její materiál pro variantu íslo 1

Varianta A 

ádek f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

1 T Eyring 1,69 1,41 1,60 1,52 1,47 1,34 

2 T Sabin 1,81 1,53 1,72 1,65 1,59 1,46 

3 Topt 1 

4 TE/Topt * 100 168,58 140,88 159,98 152,50 147,20 133,78

5 TS/Topt * 100 180,60 152,96 172,02 164,56 159,27 145,88

Tab. . 12 - Hodnoty T/Topt pro variantu íslo 1.A
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Graf . 1 - Graf mezí a vypo tené doby dozvuku pro variantu íslo 1.A

Varianta B 

ádek f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

1 T Eyring 1,51 1,28 1,30 1,25 1,21 1,22 

2 T Sabin 1,63 1,40 1,42 1,37 1,34 1,34 

3 Topt 1 

4 TE/Topt * 100 150,78 127,91 130,32 125,15 121,44 121,93

5 TS/Topt * 100 162,84 140,02 142,42 137,27 133,57 134,06

Tab. . 13 - Hodnoty T/Topt pro variantu íslo 1.B

Graf . 2 -  Graf mezí a vypo tené doby dozvuku pro variantu íslo 1.B
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• Varianta íslo 2 

Konstrukce Materiál 

Podlaha  vlysové parkety 

St ny podélné+st na za pódiem vápenocementová omítka

St na naproti pódia Vibrasto 10 na rošt 

Strop sádrokartonový podhled 

Instala ní p edst na sádrokarton 

Pódium hliníková konstrukce 

Dve e vnit ní  jednoduché zasklení 

Dve e vn jší  trojité zasklení 

Tab. . 8 - Konstrukce a její materiál pro variantu íslo 2

Varianta A 

ádek f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

1 T Eyring 1,32 1,21 1,34 1,25 1,12 0,95 

2 T Sabin 1,44 1,33 1,46 1,38 1,24 1,07 

3 T opt 1 

4 TE/Topt * 100 132,15 120,80 134,12 125,49 111,53 94,62 

5 TS/Topt * 100 144,25 132,93 146,21 137,61 123,70 106,86

Tab. . 14 - Hodnoty T/Topt pro variantu íslo 2.A 

Graf . 3 - Graf mezí a vypo tené doby dozvuku pro variantu íslo 2.A
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Varianta B 

ádek f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

1 T Eyring 1,14 1,11 1,12 1,06 0,95 0,88 

2 T Sabin 1,26 1,23 1,24 1,18 1,07 1,00 

3 T opt 1 

4 TE/Topt * 100 113,53 110,88 112,10 105,80 94,64 88,10 

5 TS/Topt * 100 125,69 123,05 124,26 117,99 106,88 100,38

Tab. . 15 - Hodnoty T/Topt pro variantu íslo 2.B 

Graf . 4 - Graf mezí a vypo tené doby dozvuku pro variantu íslo 2.B 
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• Varianta íslo 3 

Konstrukce Materiál 

Podlaha  vlysové parkety 

St ny podélné+st na za pódiem vápenocementová omítka 

St na naproti pódia Vibrasto 10 na rošt 

Strop Vario RB, vzduchový polštá  d = 400mm

Instala ní p edst na sádrokarton 

Pódium hliníková konstrukce 

Dve e vnit ní  jednoduché zasklení 

Dve e vn jší  trojité zasklení 

Tab. . 9 - Konstrukce a její materiál pro variantu íslo 3

Varianta A 

ádek f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

1 T Eyring 1,14 1,23 1,26 1,18 1,01 0,84 

2 T Sabin 1,26 1,35 1,38 1,30 1,14 0,96 

3 T opt 1 

4 TE/Topt * 100 113,67 122,62 125,90 118,18 101,50 84,10 

5 TS/Topt * 100 125,83 134,75 138,02 130,33 113,70 96,40 

Tab. . 16 - Hodnoty T/Topt pro variantu íslo 3.A 

Graf . 5 -  Graf mezí a vypo tené doby dozvuku pro variantu íslo 3.A
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Varianta B 

ádek f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

1 T Eyring 0,99 1,12 1,06 1,00 0,87 0,79 

2 T Sabin 1,11 1,25 1,18 1,13 0,99 0,91 

3 T opt 1 

4 TE/Topt * 100 99,25 112,44 106,11 100,39 87,05 78,76 

5 TS/Topt * 100 111,47 124,61 118,30 112,60 99,33 91,10 

Tab. . 17 - Hodnoty T/Topt pro variantu íslo 3.B 

Graf . 6 -  Graf mezí a vypo tené doby dozvuku pro variantu íslo 3.B

• Varianta íslo 4 

Konstrukce Materiál 

Podlaha  vlysové parkety 

St ny podélné+st na za pódiem vápenocementová omítka 

St na naproti pódia Vibrasto 20 na SDK 

Strop sádrokartonový podhled 

Instala ní p edst na sádrokarton 

Pódium hliníková konstrukce 

Dve e vnit ní  jednoduché zasklení 

Dve e vn jší  trojité zasklení 

Tab. . 10 - Konstrukce a její materiál pro variantu íslo 4
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Varianta A 

ádek f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

1 T Eyring 1,28 1,16 1,24 1,11 1,00 0,92 

2 T Sabin 1,40 1,28 1,36 1,24 1,12 1,04 

3 T opt 1 

4 TE/Topt * 100 127,99 115,89 119,30 111,48 100,08 91,86 

5 TS/Topt * 100 140,10 128,04 133,2 123,64 112,30 104,12

Tab. . 18 -  Hodnoty T/Topt pro variantu íslo 4.A 

Graf . 7 -  Graf mezí a vypo tené doby dozvuku pro variantu íslo 4.A

Varianta B 

ádek f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

1 T Eyring 1,10 1,07 1,04 0,95 0,86 0,86 

2 T Sabin 1,23 1,19 1,17 1,08 0,98 0,98 

3 T opt 1 

4 TE/Topt * 100 110,36 106,66 104,34 95,34 85,97 85,67 

5 TS/Topt * 100 122,53 118,85 116,54 107,57 98,26 97,96 

Tab. . 19 - Hodnoty T/Topt pro variantu íslo 4.B
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Graf . 8 - Graf mezí a vypo tené doby dozvuku pro variantu íslo 4.B

• Varianta íslo 5 

Konstrukce Materiál 

Podlaha  vlysové parkety 

St ny podélné+st na za pódiem  vápenocementová omítka 

St na naproti pódia Vibrasto 20 

Strop Vario RB, vzduchový polštá  d = 400mm 

Instala ní p edst na sádrokarton 

Pódium hliníková konstrukce 

Dve e vnit ní  jednoduché zasklení 

Dve e vn jší  trojité zasklení 

Tab. . 11 - Konstrukce a její materiál pro variantu íslo 5

Varianta A 

ádek f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

1 T Eyring 1,37 1,28 1,23 1,08 0,94 0,85 

2 T Sabin 1,49 1,40 1,35 1,21 1,06 0,97 

3 T opt 1 

4 TE/Topt * 100 136,80 128,06 122,84 108,47 93,56 84,87 

5 TS/Topt * 100 148,89 140,17 134,96 120,65 105,80 97,17 

Tab. . 20 - Hodnoty T/Topt pro variantu íslo 5.A
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Graf . 9 - Graf mezí a vypo tené doby dozvuku pro variantu íslo 5.A

Varianta B 

ádek f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

1 T Eyring 1,17 1,17 1,04 0,93 0,81 0,79 

2 T Sabin 1,29 1,29 1,16 1,05 0,93 0,92 

3 T opt 1 

4 TE/Topt * 100 117,05 117,08 103,85 93,05 80,93 79,45 

5 TS/Topt * 100 129,20 129,23 116,04 105,30 93,25 91,78 

Tab. . 21 -  Hodnoty T/Topt pro variantu íslo 5.B

Graf . 10 - Graf mezí a vypo tené doby dozvuku pro variantu íslo 5.B
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Vyhodnocení variant 

Nejoptimáln ji vyšla varianta íslo 4 pro ob  varianty (A - ú astníci bez sedadel, B - 

ú astníci s polstrovanými sedadly).   

Dále se budu ve své diplomové práci zabývat pouze variantou íslo 4 pro ob  varianty 

(A - ú astníci bez sedadel, B - ú astníci s polstrovanými sedadly).   

Varianta íslo 4 

Konstrukce Materiál 

Podlaha  vlysové parkety 

St ny podélné+st na za pódiem vápenocementová omítka 

St na naproti pódia Vibrasto 20 na SDK 

Strop sádrokartonový podhled 

Instala ní p edst na sádrokarton 

Pódium hliníková konstrukce 

Dve e vnit ní  jednoduché zasklení 

Dve e vn jší  trojité zasklení 

Tab. . 10 -  Konstrukce a její materiál pro variantu íslo 4 
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Varianta A 

ádek 
f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

Konstrukce S m2  A  A  A  A  A  A 

1 Podlaha-parkety 140,17 0,04 5,61 0,04 5,61 0,05 7,01 0,06 8,41 0,06 8,41 0,06 8,41 

2 Strop-SDK 164,67 0,11 18,11 0,13 21,41 0,05 8,23 0,02 3,29 0,02 3,29 0,03 4,94 

3 St na 1-omítka 95,42 0,03 2,86 0,03 2,86 0,03 2,86 0,04 3,82 0,05 4,77 0,08 7,63 

4 St na 2-Vibrasto 20 na SDK 66,58 0,42 27,96 0,34 22,64 0,41 27,30 0,53 35,29 0,69 45,94 0,75 49,94

5 St na 3-omítka 97,31 0,03 2,92 0,03 2,92 0,03 2,92 0,04 3,89 0,05 4,87 0,08 7,78 

6 St na 4-omítka 29,35 0,03 0,88 0,03 0,88 0,03 0,88 0,04 1,17 0,05 1,47 0,08 2,35 

7 Dve e 1 1,89 0,08 0,15 0,04 0,08 0,03 0,06 0,03 0,06 0,02 0,04 0,02 0,04 

8 Dve e 2 5,12 0,08 0,41 0,04 0,20 0,03 0,15 0,03 0,15 0,02 0,10 0,02 0,10 

9 Dve e 3 3,15 0,14 0,44 0,10 0,32 0,08 0,25 0,08 0,25 0,08 0,25 0,08 0,25 

10 Instala ní p edst na-SDK 41,00 0,11 4,51 0,13 5,33 0,05 2,05 0,02 0,82 0,02 0,82 0,03 1,23 

11 Pódium-kovová kce 45,50 0,28 12,74 0,34 15,47 0,20 9,10 0,12 5,46 0,13 5,92 0,10 4,55 

12 Celkem 690,16   76,60   77,71   60,81   62,62   75,88   87,22

13 
Pohltivost   

0,20 0,25 0,30 0,35 0,35 0,35 
jednoho ú astníka   

14 
Celková pohltivost   

39,2 49 58,8 68,6 68,6 68,6 všech ú astník    

15 
Celková pohltivá    

115,80 126,71 119,61 131,22 144,48 155,82 plocha A m2   

16 m   0,17 0,18 0,17 0,19 0,21 0,23 

17 T s Sabin   1,40 1,28 1,36 1,24 1,12 1,04 

18 E = - ln (1- )   0,18 0,20 0,19 0,21 0,23 0,26 

19 T s Eyring   1,28 1,16 1,24 1,11 1,00 0,92 

Tab. . 22 - Výpo et dob dozvuku pro variantu íslo 4.A 

Akusticky pohltivý materiál Vibrasto 20 se nachází na st n  naproti pódia.  

Legenda k tabulce:  

ádek 1 - 11: Výpo et pohltivosti pro jednotlivé povrchy podle vztahu:

 A = S.  [m2], 

 kde:   S – je plocha povrchu [m2]  

 – je initel pohltivosti [-], hodnoty initele pohltivosti p evzaty z literatury [] a 

z katalogu výrobce, který je p iložen v p íloze íslo 19 

ádek 12: Celková pohltivost (sou et ádk  1 – 11)  

ádek 13: Pohltivost jednoho ú astníka  

ádek 14: Pohltivost všech ú astníku   
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ádek 15: Celková pohltivost  

ádek 16: St ední initel pohltivosti podle vztahu:  

m = A/ S [-], 

 kde:   A – je celková pohltivost [m2]  

S – je celková plocha povrchových konstrukcí [m2]  

ádek 17: Vypo tená doba dozvuku T [s] podle Sabine va vztahu 

ádek 18: Eyring v initel pohltivosti zvuku E = -ln(1- m)  

ádek 19: Vypo tená doba dozvuku T [s] podle Eyringova vztahu 

ádek f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

1 T Eyring 1,28 1,16 1,24 1,11 1,00 0,92 

2 T opt 1 

3 TE/Topt * 100 127,99 115,89 119,30 111,48 100,08 91,86 

Tab. . 23 -  Hodnoty T/Topt pro variantu íslo 4.A 

Graf . 11 -  Graf mezí a vypo tené doby dozvuku pro variantu íslo 4.A
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Varianta B 

ádek 
f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

Konstrukce S m2  A  A  A  A  A  A 

1 Podlaha-parkety 140,17 0,04 5,61 0,04 5,61 0,05 7,01 0,06 8,41 0,06 8,41 0,06 8,41 

2 Strop-SDK 164,67 0,11 18,11 0,13 21,41 0,05 8,23 0,02 3,29 0,02 3,29 0,03 4,94 

3 St na 1-omítka 95,42 0,03 2,86 0,03 2,86 0,03 2,86 0,04 3,82 0,05 4,77 0,08 7,63 

4 St na 2-Vibrasto 20 66,58 0,42 27,96 0,34 22,64 0,41 27,30 0,53 35,29 0,69 45,94 0,75 49,94

5 St na 3-omítka 97,31 0,10 9,73 0,03 2,92 0,03 2,92 0,04 3,89 0,05 4,87 0,08 7,78 

6 St na 4-omítka 29,35 0,03 0,88 0,03 0,88 0,03 0,88 0,04 1,17 0,05 1,47 0,08 2,35 

7 Dve e 1 1,89 0,08 0,15 0,04 0,08 0,03 0,06 0,03 0,06 0,57 1,08 0,02 0,04 

8 Dve e 2 5,12 0,08 0,41 0,04 0,20 0,03 0,15 0,03 0,15 0,02 0,10 0,02 0,10 

9 Dve e 3 3,15 0,14 0,44 0,10 0,32 0,08 0,25 0,08 0,25 0,08 0,25 0,08 0,25 

10 Instala ní p edst na-SDK 41,00 0,11 4,51 0,13 5,33 0,05 2,05 0,02 0,82 0,02 0,82 0,03 1,23 

11 Pódium-kovová kce 45,50 0,28 12,74 0,34 15,47 0,20 9,10 0,12 5,46 0,13 5,92 0,10 4,55 

12 Celkem 690,16   83,41   77,71   60,81   62,62   76,91   87,22

13 
Pohltivost obsazeného   

0,25 0,30 0,40 0,45 0,45 0,40 
sedadla   

14 
Celková pohltivost   

49 58,8 78,4 88,2 88,2 78,4 obsazených sedadel   

15 
Celková pohltivá    

132,41 136,51 139,21 150,82 165,11 165,62 plocha A m2   

16 m   0,19 0,20 0,20 0,22 0,24 0,24 

17 T s Sabin   1,23 1,19 1,17 1,08 0,98 0,98 

18 E = - ln (1- )   0,21 0,22 0,23 0,25 0,27 0,27 

19 T s Eyring   1,10 1,07 1,04 0,95 0,86 0,86 

Tab. . 24 -  Výpo et dob dozvuku pro variantu íslo 4.B

Akusticky pohltivý materiál Vibrasto 20 se nachází na st n  naproti pódia.  

Legenda k tabulce:  

ádek 1 - 11: Výpo et pohltivosti pro jednotlivé povrchy podle vztahu:  

A = S.  [m2], 

 kde:   S – je plocha povrchu [m2]  

 – je initel pohltivosti [-], hodnoty initele pohltivosti p evzaty z literatury [] a 

z katalogu výrobce, který je p iložen v p íloze íslo 19 

ádek 12: Celková pohltivost (sou et ádk  1 – 11)  

ádek 13: Pohltivost jednoho ú astníka  

ádek 14: Pohltivost všech ú astníku   

ádek 15: Celková pohltivost  
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ádek 16: St ední initel pohltivosti podle vztahu:  

m = A/ S [-], 

 kde:   A – je celková pohltivost [m2]  

S – je celková plocha povrchových konstrukcí [m2]  

ádek 17: Vypo tená doba dozvuku T [s] podle Sabine va vztahu 

ádek 18: Eyring v initel pohltivosti zvuku E = -ln(1- m)  

ádek 19: Vypo tená doba dozvuku T [s] podle Eyringova vztahu 

ádek f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

1 T Eyring 1,10 1,07 1,04 0,95 0,86 0,86 

2 T opt 1 

3 TE/Topt * 100 110,36 106,66 104,34 95,34 85,97 85,67 

Tab. . 25 - Hodnoty T/Topt pro variantu íslo 4.B 

Graf . 12 - Graf mezí a vypo tené doby dozvuku pro variantu íslo 4.B
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3.4. Výpo et kritického kmito tu víceú elového sálu 

• Výpo et kritického kmito tu závislý na objemu místnosti 

Kde fmin frekvence kritického kmito tu v Hz 

 V  objem místnosti v m3  

Od kritického kmito tu 40,1 Hz je zvukové pole v místnosti optimáln  difuzní. 

• Výpo et kritického kmito tu závislý na objemu a dob  dozvuku pro 1000 Hz 

kde fk frekvence kritického kmito tu v Hz,  

 T doba dozvuku v s,   

 V  objem místnosti v m3;  995,33  m3

Uvedené doby dozvuku pro jednotlivé frekvence jsou vypo teny podle Eyringova vzorce. 

Varianta A 

Frekvence                     [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

Doba dozvuku              [s] 1,28 1,16 1,24 1,11 1 0,92 

Kritický kmito et         [Hz] 71,7 68,3 70,6 66,8 63,4 60,8 

Tab. . 26 - Hodnoty kritických kmito t  v závislosti na dob  dozvuku pro variantu íslo 4.A 

Varianta B 

Frekvence                     [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

Doba dozvuku              [s] 1,1 1,07 1,04 0,95 0,86 0,86 

Kritický kmito et         [Hz] 66,5 65,6 64,6 61,8 58,8 58,8 

Tab. . 27 - Hodnoty kritických kmito t  v závislosti na dob  dozvuku pro variantu íslo 4.B

Od hranice kritického kmito tu je zvukové pole v místnosti optimáln  difuzní. 
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3.5.  Výpo et kritické vzdálenosti 

kde rk kritická vzdálenost v m   

Q sm rovost zdroje;  7 (reprodukovaná soustava) 

T doba dozvuku v s  

 V  objem místnosti v m3;  995,33 m3

Varianta A 

Frekvence                     [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

Doba dozvuku              [s] 1,28 1,16 1,24 1,11 1 0,92 

Kritická vzdálenost      [m] 4,2 4,4 4,3 4,5 4,8 5,0 

Tab. . 28 - Hodnoty kritických vzdáleností pro variantu íslo 4.A

Varianta B 

Frekvence                     [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

Doba dozvuku              [s] 1,1 1,07 1,04 0,95 0,86 0,86 

Kritická vzdálenost   [m] 4,5 4,6 4,7 4,9 5,1 5,1 

Tab. . 29 - Hodnoty kritických vzdáleností pro variantu íslo 2.B

Za hranicí kritické vzdálenosti se nachází pole odražených vln, kde pr m rná hladina 

akustického tlaku je tém  nezávislá na vzdálenosti.  
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3.6.  Ztráta srozumitelnosti souhlásek 

Jedná se o vzdálenost od zdroje zvuku, kdy je informace p ijata poslucha em bez ztráty 

informa ní hodnoty. Srozumitelnost závisí na dob  dozvuku, objemu, vzdálenosti zdroje, po tu 

zdroj  a na sm rovosti zdroje. 

kde  ZSS  ztráta srozumitelnosti souhlásek v %  

  T  doba dozvuku v s;   1,11 s, 0,95 s (pro 1000 Hz)  

  D  vzdálenost od zdroje v m  

 N  po et zdroj

 V  objem místnosti v m3;  995,33 m3    

 Q  sm rovost zdroje;   2,5 ( e ) 

Varianta A 

Vzdálenost od zdroje [m] SZZ [%] Srozumitelnost

1 0,99 výborná 

2 3,96 dobrá 

3 8,91 vyhovující 

4 15,84 nep íliš dobrá 

5 24,76 nep íliš dobrá 

6 35,65 nep íliš dobrá 

7 48,52 nep íliš dobrá 

8 63,38 nep íliš dobrá 

9 80,21 nep íliš dobrá 

10 99,03 nep íliš dobrá 

11 119,83 nep íliš dobrá 

11,5 130,97 nep íliš dobrá 

Tab. . 30 - Vypo ítané hodnoty ztráty srozumitelnosti souhlásek a jejich vyhodnocení pro 

variantu íslo 4.A 
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Varianta B 

Vzdálenost od zdroje [m] SZZ Srozumitelnost

1 0,73 výborná 

2 2,90 dobrá 

3 6,53 vyhovující 

4 11,61 vyhovující 

5 18,13 nep íliš dobrá 

6 26,11 nep íliš dobrá 

7 35,54 nep íliš dobrá 

8 46,42 nep íliš dobrá 

9 58,76 nep íliš dobrá 

10 72,54 nep íliš dobrá 

11 87,77 nep íliš dobrá 

11,5 95,93 nep íliš dobrá 

Tab. . 31 - Vypo ítané hodnoty ztráty srozumitelnosti souhlásek a jejich vyhodnocení pro 

variantu íslo 4.B 

Ve vzdálenosti 3m od zdroje bude provedeno elektronické ozvu ení místnosti. Na 

bo ních st nách budou umíst ny jednokanálové reproduktory a v úrovni pódia bude umíst n 

mikrofon. Pro návšt vníky se sluchadly bude do st n nainstalovaná induk ní smy ka. 



84 

4. Denní osv tlení 

Cílem návrhu denního osv tlení je dosáhnout požadovaného množství p irozeného 

sv tla a vytvo it tak zrakovou pohodu pro uživatele. P edpokladem je zajišt ní vhodné zrakové 

podmínky pro zrakové práce konané v interiéru. Vhodn  navrženým osv tlením zabra ujeme 

p ed asným a nadm rným únavám a zvyšujeme tak kvalitu a efektivitu práce.  

K posouzení denního osv tlení se zpravidla využívá model zatažené oblohy v zimním 

období p i tmavém terénu, model zatažené oblohy je nezávislý na sv tových stranách. Denní 

osv tlení vnit ních prostor je ovlivn no rozm rem okna, sv telnými vlastnosti okna, 

odrazivými vlastnosti interiéru a exteriéru, stín ním okna vlastní konstrukcí a stín ním okna 

okolní zástavbou, orientace na sv tové strany neovliv uje denní osv tlení. 

Podmínky pro zhodnocení a správný návrh denního osv tlení jsou stanoveny v norm

SN 73 0580-1 [25]. V norm SN 73 0580-1 [25] jsou uvedeny základní požadavky denního 

osv tlení. Základní požadavky na návrh a posouzení jsou: 

- Úrove  denního osv tlení ( initel denní osv tlenosti) 

- Rovnom rnost osv tlení 

- Rozložení sv telného toku a p evažující sm r sv tla 

- Osln ní 

- Další jevy narušující zrakovou pohodu 

V diplomové práci jsem hodnotila místnost kancelá e, foyer, šatny pro ú inkující, pro 

zam stnance a šatny. Kancelá  a foyer jsou považovány za místnosti s trvalým pobytem lidí 

b hem dne. V uvedených místnosti jsem hodnotila úrove  denního osv tlení a rovnom rnost 

osv tlení. 

4.1.  Úrove  denního osv tlení  

Úrove  denního osv tlení se hodnotí pomocí initele denní osv tlenosti D % , který                         

je stanoven za nejmén  p íznivého stavu vn jšího prost edí, model zatažené oblohy v zimním 

období p i tmavém terénu. initel denní osv tlenosti se hodnotí ve výšce zrakového úkolu, 

obvykle ve výšce 850 mm od podlahy, jedná se o vodorovnou pracovní rovinu.  
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initel denní osv tlenosti je dán vztahem: 

  

kde 

 E  je osv tlenost v daném bod na vodorovné pracovní rovin  v lx,  

EH  je venkovní osv tlenost horizontální nezaclon né roviny v lx.  

initel denní osv tlenosti se skládá z jednotlivých složek:  

kde  

DS  p edstavuje oblohovou složku v %,  

De  popisuje odrazivé vlastnosti stínicího objektu – odrazivost fasády v %,  

Di  popisuje odrazivé vlastnosti interiéru v %.  

Hodnoty initele denní osv tlenosti jsou dány pro jednotlivé zrakové innosti, které jsou 

stanoveny dle zrakové obtížnosti. Základní požadavky na denní osv tlení budov jsou stanoveny 

v norm SN 730580-1 [25]. 

V objektu posuzuji místnosti s odlišnými t ídami zrakové innosti stanovené podle 

normy SN 730580-1 [25]. 

• kancelá  - t ída zrakové innosti IV, st edn  p esná zraková innost  

• foyer - t ída zrakové innosti V, hrubší zraková innost 

• šatny - t ída zrakové innosti VI, velmi hrubá zraková innost 

Místnosti jsou opat eny bo ním osv tlovacím systémem, proto je zapot ebí splnit 

následující podmínku: 

kde  

Dmin   je nejmenší vypo tený initel denní osv tlenosti v kontrolním bod v %,  

Dmin,N   je minimální požadovaná hodnota initele denní osv tlenosti v %.  
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Požadované normové hodnoty: 

• pro t ídu zrakové innosti IV 

Dmin,N = 1,5 %

• pro t ídu zrakové innosti V

Dmin,N = 1%

• pro t ídu zrakové innosti VI

Dmin,N = 0,5% 

Šatna (vstup návšt vníci) spadá do t ídy zrakové innosti VI, ale jelikož se jedná                   

o místnost s trvalým pobytem lidí pro zam stnance, musí být tyto místnosti posuzovány 

p ísn ji. Požadovaná hodnota  Dmin,N = 1,5 %. 

4.2. Rovnom rnost denního osv tlení 

Rovnom rnost denního osv tlení se stanoví jen pro vnit ní prostory s bo ním 

osv tlením. Rovnom rnost denního osv tlení R [-] se hodnotí podle vztahu: 

kde  

Dmin  je nejmenší vypo tený initel denní osv tlenosti v kontrolním bod v %,  

Dmax  je nejv tší vypo tený initel denní osv tlenosti v kontrolním bod v %. 

Hodnoty rovnom rnosti denního osv tlení dle SN 73 0580-1 [25]: 

• pro t ídy zrakové innosti I – IV  0,2

• pro t ídy zrakové innosti V  0,15 
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4.3. Posudek denního osv tlení jednotlivých místností 

Výpo et byl proveden pomocí po íta ového programu WDLS verze 4.1, ASTRA 92 

a.s., Zlín [46] a vyhodnocen podle SN 730580-1[25].  

V posuzovaných místnostech jsem si stanovila sí  kontrolních bod , kontrolní body               

se nacházejí ve vzdálenosti 1000 mm od vnit ního povrchu st n ohra ující posuzovanou 

místnost, vzájemná vzdálenost jednotlivých bod  v obou sm rech se pak pohybuje v rozmezí              

1 000 – 3 000 mm.  

a) Vyhodnocení místností 

V následující tabulce jsou shrnuty výsledky výpo tu initele denní osv tlenosti                 

a rovnom rnost denního osv tlení jednotlivých místnosti. Výsledky jsou porovnány 

s normovými hodnotami podle SN 730580-1 [25]. Podrobný výpo et je uveden v p íloze íslo 

21 – Posouzení denního osv tlení, Wdls 4.1

Místnost

initel denní osv tlenosti
Vypo tená 

rovnom rnost 

denního 

osv tlení

Normová 

rovnom rnost 

denního 

osv tlení

Vyhodnocení

Minimální 

vypo tená 

hodnota 

Dmin %

Maximální 

vypo tená 

hodnota 

Dmax %

Normová 

minimální 

hodnota 

DminN %

209 - Kancelá 2,3 5 1,5 0,461 0,2 Vyhoví

201 - Foyer 1,0 6,4 1,0 0,16 0,15 Vyhoví

119 - Foyer 0,1 5,5 1,5 0,015 0,15 Nevyhoví

106 - Šatna ú inkující 0,1 3,3 0,5 0,03 0,15 Nevyhoví

103 - Šatna 1,2 4,4 1,5 0,25 0,2 Nevyhoví

203,208 - Šatny zam stnanci 0,2 0,5 0,5 0,4 0,15 Nevyhoví

Tab. . 32 - Porovnání hodnot initele denní osv tlenosti a rovnom rnosti denního osv tlení 

s normovými hodnotami, vyhodnocení
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b) Grafický výstup výpo tového modelu 

Legenda izolinií  

Obr. . 4 – Výpo tový model – legenda izolinií [49] 

209 - Kancelá   

Obr. . 5 – Výpo tový model – Kancelá  v 2.NP [49]
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201 – Foyer 

Obr. . 6 – Výpo tový model – Foyer v 2.NP [49] 

119 – Foyer 

Obr. . 7 – Výpo tový model – Foyer v 1.NP [49] 
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106 - Šatna ú inkující 

Obr. . 8 – Výpo tový model – Šatna ú inkující v 1.NP [49] 

103 – Šatna 

Obr. . 9 – Výpo tový model – Šatna v 1.NP [49]
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203, 208 - Šatny zam stnanci 

Obr. . 10  – Výpo tový model – Šatny zam stnanci v 2.NP [49] 

c) Návrh opat ení místností   

Z vyhodnocení a grafického výstupu jsem zjistila, že nespl ují požadavek na úrove

denního osv tlení v celé své ploše a také rovnom rnost denního osv tlení ty i posuzované 

místnosti. Jedná se o foyer v 1.NP, šatna pro ú inkující v 1.NP, šatny pro zam stnance a šatna    

u vstupu v 1.NP. Místnosti budou rozd leny do funk n  vymezených ástí podle p íslušných 

zrakových inností. V ástech místností, kde vypo tená hodnota initele denní osv tlenosti 

nabývá hodnot v rozmezí 1,5 - 0,5 %, bude navrženo sdružené osv tlení. V místech kde bude 

hodnota menší, než 0,5 % bude navrženo osv tlení um lé.  



92 

5. Záv r 

Zám rem diplomové práce byl návrh víceú elového sálu sloužící pro ve ejnost, pro 

kulturní vzd lávání a pro pot eby m sta.  

P edm tem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace novostavby 

kulturního objektu s víceú elovým sálem. Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu 

pro provád ní stavby a spl uje požadavky sou asných zákon , norem a je v souladu                          

se sm rnicí .7/2014 [1]. 

V rámci diplomové práce jsem navrhovala stavebn -technickou ást objektu víceú elového 

sálu, kde jsem se zabývala kompletním ešení stavby. 

V další ásti jsem provedla návrh nuceného v trání víceú elového sálu se zázemím, pro 

zajišt ní požadované kvality vnit ního prost edí. 

Hlavní ást diplomové práce byla zam ena na výpo et a posouzení akustických 

deskriptor  r zných materiálových variant, pro návrh víceú elového sálu byla vybrána 

nejvhodn jší varianta.  

V poslední ásti jsem se zabývala výpo tem, posouzením denního osv tlení a následným 

vyhovujícím návrhem opat ení místností.   

V diplomové práci jsem provedla posouzení energetické náro nosti budov, výsledkem                 

je pr kaz energetické náro nosti budov.  
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P íloha íslo 17 Vzduchotechnika – nucené v trání, výpo et tepelných zisk , Exel QPRO 

  

P íloha íslo 18   Prostorová akustika, výpo et doby dozvuku 

P íloha íslo 19  Prostorová akustika, Produktový list akustického materiálu Vibrasto 

P íloha íslo 20  Stavební akustika, posouzení vzduchové nepr zvu nosti 

P íloha íslo 21  Posouzení denního osv tlení, Wdls 4.1 

P íloha íslo 22 Konzulta ní deník 


