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Anotace 

Háblová, P. : Modulární systém – mate✁ská škola, Ostrava : VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemní stavitelství 225, 2014, vedoucí práce Pe�ina Z., 

text 79 stran formátu A4, výkresová ✂ást obsahuje 18 výkres✄. 

        P�edm☎tem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby dvoupodlažní mate�ské školy. Jedná se o nepodsklepený objekt s plochou st�echou, 

modulární konstruk✂ní systém. Projektová dokumentace byla zpracovaná v souladu 

s platnými normami, vyhláškami a zákony. V záv☎ru práce je posouzení úrovn☎ denního 

osv☎tlení a tepeln☎ technické posouzení obálky budovy.  

 

 

Klí✆ová slova 

Mate�ská škola, technická zpráva, tepeln☎ technické posouzení, posouzení úrovn☎ denního 

osv☎tlení, energetický štítek 

 

 

Abstract  

Háblová, P. : The Modular System - Kindergarten, Ostrava : VSB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering 225, 2014, supervisor 

Pe�ina Z., text 79 A4 pages +  18 drawings. 

This diploma thesis focuses on the elaboration of the project documentation (house plans) for 

building realization of two storey kindergarten. The kindergarten is a building without 

basement and with a flat roof – the modular system. The project documentation (house plans) 

has been prepared in accordance with applicable standards, regulations and laws. The thermo 

technical assessment of building and assessment of the level of daylight are the topics 

described in the end of the thesis.  

 



 
 

Key words 

Kindergarten, technical report, thermo technical assessment, assessment of the level of 

daylight, energy performance certificate 



Seznam použitého značení 

°C – stupně Celsia 

C – beton (concrete)  

cca – přibližně 

č. – číslo 

ČSN – česká technická norma 

d - tloušťka 

DN – průměr potrubí 

EPS – pěnový polystyrén 

EX – exteriér 

g/m2 – gram na metr čtverečný  

HDS –  hlavní domovní skříň  

HI - hydroizolace 

HSV – hlavní stavební výroba 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

IN – interiér 

kce – konstrukce 

kg/m2 – kilogram na metr čtverečný           

m2  – metr čtverečný 

m3  – metr krychlový  

m – metr 

max. – maximálně 

mil. Kč – milionů korun českých 

min. – minimálně 

mm –– milimetr 

MPa  – megapascal 

např. – například 

NP – nadzemní podlaží 

NV – nařízení vlády 

PD – projektová dokumentace 

PUR – polyuretan 

PVC – polyvinylchlorid 

r – poloměr 

 

 

Sb. – sbírky  

SO – stavební objekt 

š. – šířka 

t – tuna 

TI – tepelná izolace 

tl. – tloušťka 

U – součinitel prostupu tepla 

V – východ 

vč. – včetně 

WPC - Wood-plastic composite 

W/m*K – jednotka součinitele prostupu 

tepla U  

XPS – extrudovaný polystyrén 

Z – západ 

ŽP – životní prostředí 

% – procento 
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1. Úvod 

 

Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby, posouzení úrovně denního osvětlení vnitřních prostorů navrhované stavby a tepelně 

technické posouzení obálky budovy. Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a 

plochou střechou. Objekt je navržen z modulárního systému od firmy KOMA MODULAR 

s.r.o.  

 

Na objekt jsem vypracovala posouzení úrovně denního osvětlení z důvodu, že u 

mateřských škol je kladen větší požadavek na hodnoty úrovně denního osvětlení. Dále jsem 

zpracovala tepelně technické posouzení obálky budovy a vybraných detailů v programech 

Teplo a Area, poté jsem zpracovala energetický štítek obálky budovy. Veškeré posudky a 

vyhodnocení jsem provedla v závěrečné části diplomové práce. 

 

Diplomová práce obsahuje část textovou a výkresovou. Textová část se skládá z technické 

zprávy, z posouzení úrovně denního osvětlení a výstupy z programu Teplo, Area a Energie.  

Výkresovou část tvoří projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby a vybrané 

detaily. 
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2. Modulární systém a jeho výhody 

 

Modulární výstavba vzniká pomocí skládání jednoduchých geometrických tvarů 

prostorových jednotek. Jednotlivé moduly se vyrábějí ve výrobních halách za stálých 

klimatických podmínek. První využití modulární výstavby vzniklo v USA, kde se tento 

způsob hojně využívá k výstavbě rodinných domů a nájemných domů. V Evropě je modulární 

výstavba využita spíše pro školské a předškolské zařízení a kanceláře. [1]  

 

Modulární výstavba má hned několik výhod a to především v rychlosti výstavby kdy lze 

dobu realizace zkrátit až o 75 %, v době hloubení základů lze již průmyslově vyrábět stavební 

moduly. Objekty jsou demontovatelné s využitím recyklovatelných materiálů a tím jsou 

ekologické. Montáž stavebních modulů probíhá přímo z dopravních prostředků, tudíž nejsou 

kladeny velké nároky na zábor a zařízení staveniště. Tím, že je většina prací prováděna ve 

výrobní hale za stálých klimatických podmínek a se systémem dozoru jakosti, tak je zajištěna 

trvalá kvalita. Prostorové moduly jsou lehké, a proto nemají velké nároky na zakládání, tím se 

sníží náklady na základové konstrukce. Dále pak v případě nástavby se nemusí drasticky 

zasahovat do střešní konstrukce. Nespornou výhodou je i mobilita systému.  

Možnost demontáže a opětovné montáže na novém místě umožní investovat i na pozemcích, 

které jsou pouze v pronájmu. [2]     
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Obr. 1 Montáž stavebních modulů mateřské školy v Jihlavě [2] 

 

V České republice se začala využívat modulární výstavba pro mateřské školy. 

Hlavním důvodem je právě mobilita a rychlost systému. Modulární mateřská škola se postaví 

v místě, kde je právě nedostatek kapacit, a jakmile tato potřeba opadne, lze celou mateřskou 

školu přestěhovat na jiné místo, nebo lze budovu přestavět pro jiné účely. [2] 
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Obr. 2 Mateřská škola v Jihlavě [2] 

Obr. 3 Nízkoenergetická mateřská škola firmy LAPP KABEL v Otrokovicích [2] 
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3. Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

Akce:         Mateřská škola z modulárního systému  

Stupeň:   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Investor: Slunečnice s.r.o. 

 Jílová 302/5 

 779 00 Olomouc 

 

Projektant: Bc. Pavlína Háblová 

 

Archivní číslo:   12/2014 

 

 

 

 

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

A.1. Identifikační údaje 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

A.3. Údaje o území  

A.4. Údaje o stavbě  

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
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A.1. Identifikační údaje 

 

A.1.1. Údaje o stavbě 
 

Název stavby:             Mateřská škola z modulárního systému  

Členění stavby:           SO.01 Mateřská škola               

Místo stavby:      Olomouc, 779 00 

      Olomoucký kraj 

Katastrální území:     K.ú. Olomouc 

      Parcelní č. 508 

 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

         

Investor:  Slunečnice s.r.o. 

 Jílová 302/5 

 779 00 Olomouc 

 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Zpracovatel projektové dokumentace:          Bc. Pavlína Háblová 

           Senička 83 

           Senička, 783 45 

 

Zpracovatelé jednotlivých profesí:  

 

Stavební část:      Bc. Pavlína Háblová 

 

Zdravotně technické instalace, Elektroinstalace, Vytápění , Požárně bezpečnostní řešení: 

nejsou předmětem zadání této diplomové práce. 
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A.2. Seznam vstupních podkladů 

 

 Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:2000, 

 

Ostatní podklady: 

- zákon č.  183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 

předpisů 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, 

 

 

A.3. Údaje o území  

 

a) Rozsah řešeného území 

 

- Parcela č. 508, K.ú. Olomouc  

- Majitel:   Slunečnice s.r.o. 

                          Jílová 302/5 

                   779 00 Olomouc 

-Plocha parcely    2 133,19 m2 

-Druh pozemku: nezastavěná plocha 

-Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 

-Vzájemné odstupy staveb splňují požadavky §25 vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

Území se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 

Dešťová voda se bude likvidovat na pozemku formou vsakovací jímky.  
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d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Pro dané území je zpracován územní plán zóny Neředín, který danou lokalitu 

prostorově nereguluje. Projektovaný charakter stavby splňuje podmínky pro využití daného 

území a je v souladu s územním plánem města Olomouc. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 

Projekt stavby je v souladu s územním rozhodnutím. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Projekt stavby je v souladu s obecnými požadavky na využití území dle vyhlášky 

501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů nejsou součástí této diplomové práce. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevy. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Projekt stavby nevyžaduje žádné související ani podmiňující investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Parcelní číslo         Druh pozemku        Vlastník 

            508               nezastavěná plocha  Slunečnice s.r.o. 

                 Jílová 302/5 

                 779 00 Olomouc 
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A.4. Údaje o stavbě  

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Nová stavba. 

 

b) Účel užívání stavby 

 

Mateřská škola. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Trvalá stavba. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Technické požadavky na stavbu ve smyslu vyhlášky 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby, byly respektovány. Stavba mateřské školy je řešena tak aby umožnila 

bezbariérový přístup do 1.NP. 

 

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

právních předpisů 

 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů nejsou součástí této diplomové práce. 
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevy. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

 

     Zastavěná plocha   Obestavěný prostor 

SO 01 Mateřská škola  503,08 m2                      3807,55 m3 

Navrhovaný počet dětí: 100 

Navrhovaný počet zaměstnanců: 13 

 

i) Základní bilance stavby 

 

Základní bilance stavby nejsou předmětem zadání této diplomové práce. 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

 

Výstavba se bude provádět po částech, dle zvoleného technologického postupu 

dodavatelské firmy. Předpokládaná doby výstavby je 5 měsíců. 

 

Předpokládané termíny výstavby: 

-zahájení stavby: 1.3. 2016 

-ukončení stavby: 1.8. 2016 

 

k) Orientační náklady stavby 

 

   Náklady na stavbu mateřské školy činí cca 25 mil. Kč.  
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A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Členění stavby na objekty:  

 

 SO 01 Mateřská škola     

   

 

Technická zařízení:  

 

 -Jídelní výtah C 100 KG - TRIPLEX 

 (příloha č. 3) 

 

Technologická zařízení: 

 

 -v objektu nebude provoz vyžadující speciální technologii 
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Akce:         Mateřská škola z modulárního systému 

Stupeň:   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Investor: Slunečnice s.r.o. 

 Jílová 302/5 

 779 00 Olomouc 

 

Projektant: Bc. Pavlína Háblová 

 

Archivní číslo:   12/2014 
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B.1. Popis území stavby  

 

a) Charakteristika stavebního pozemku  

 

Objekt se bude nacházet na stavební parcele číslo 508, katastrální území Olomouc 

Neředín, Olomoucký kraj. Jedná se o nezastavěnou plochu. Pozemek je nepravidelného tvaru. 

Terén je rovný se zelení a vzrostlými stromy. Staveniště je přístupné ze sjezdu na obslužnou 

komunikaci ulice U kovárny. Při stavbě nedojde ke kácení dřevin. Parcela není oplocená.  

 

b) Výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů  

 

Výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů nejsou předmětem zadání této diplomové 

práce. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečností pásma  

 

Objekt se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.  

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území  

 

Objekt se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území.  

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

  

     Stavba bude mít minimální negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky.  

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 

     Během výstavby objektu nebude docházet k asanaci, demolici a kácení dřevin  
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Parcela č. 508 není evidována v zemědělském půdním fondu. Trvalý zábor pozemku v 

evidenci zemědělského půdního fondu nebude proveden.  

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající  

    dopravní a technickou infrastrukturu) 

  

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude provedeno z ulice U kovárny. 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu bude provedeno z ulice Dělnická. 

 

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

 

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané ani související 

investice. 

 

 

B.2.   Celkový popis stavby 

 

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

 

Stavba bude sloužit jako mateřská škola. Areál mateřské školy je tvořen hlavní 

budovou mateřské školy, zahradou s dětským hřištěm, zpevněnými plochami (chodníky, 

komunikace, parkoviště), oplocením areálu s vjezdovou bránou, vč. zařízeními pro napojení 

areálu na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (sjezd na veřejnou komunikaci, 

přípojky inženýrských sítí). Základní kapacity funkčních jednotek jsou uvedeny v „Průvodní 

zprávě“. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

a) Urbanismus  

 

Navrhovaná výstavba respektuje územní regulace. Stavba bude umístěná v západní 

části pozemku. Přístupové komunikace budou umístěny v severní části pozemku. Zbylá část 

pozemku bude sloužit, jako zahrada pro odpočinek a hru dětí. Stavba je situována v proluce 

panelové bytové výstavby z 80 let. Charakter stavby nebude ve stávající zástavbě nijak 

významně dominantní.  

 

b) Architektonické řešení  

 

Území staveniště má nepravidelný půdorysný tvar, kdy severovýchodní hranice 

budoucího areálu navazuje na veřejný prostor s komunikací. Vjezd do areálu je řešen sjezdem 

z této veřejné komunikace, které vyúsťují do areálové zpevněné plochy komunikací před 

vlastním objektem mateřské školy resp. k parkovišti. Místa pro napojení přípojek 

inženýrských sítí budou ze strany severozápadní.  

 

Mateřskou školu tvoří dvoupodlažní nepodsklepený objekt. Nosná konstrukce je 

z modulárního systému od firmy KOMA MODULAR. Rozměr jednoho modulu je 3,6 m x 9 

m, schodišťový modul je pak v rozměrech 3,6 m x 7,5 m. Objekt je zastřešen plochou 

střechou, každý modul je zvlášť odvodněn za atikovým žlabem. 

 

Detailnější materiálové řešení jednotlivých objektů včetně barevnosti fasád je zřejmé z 

„Technické zprávy“ z její výkresové části. 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby není předmětem zadání této diplomové 

práce. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  
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Stavba je řešená jako bezbariérová pouze v 1.NP. Vstup do 1. NP je umožněn pomocí 

vstupní rampy řešené pomocí svahování terénu ve sklonu 1:10 opatřenou vodící tyčí a madly. 

Vstupní dveře jsou o rozměrech 900/1970 mm. Výškové rozdíly u vnitřních komunikací 

nebudou větší než 20 mm.  

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby  

 

Bezpečnost při užívání není předmětem zadání této diplomové práce. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů  

 

a) Stavební řešení  

 

Objekt SO.01 Mateřská škola:  

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt. Zastřešení plochou střechou. Světlá výška v 

hernách 3,0 m v ostatních místnostech 2,8 m. Osvětlení vnitřních prostor je zajištěno 

okenními otvory ve fasádě budovy. Nášlapnou vrstvu dle účelu jednotlivých místností tvoří 

převážně dlažba a marmoleum. Opláštění je tvořeno lehkým sendvičovým pláštěm z PUR 

panelů Kingspan.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

 

Objekt SO.01 Mateřská škola:  

Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů od firmy 

KOMA MODULAR.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami – vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů 

stavebních výrobků a takto navržená bude zaručovat, že zatížení na ni působící v průběhu 

realizace a používání stavby nebude mít za následek zřícení stavby, přetvoření nebo 

poškození instalovaného materiálu. 

 



18 
 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

 

a) Technické řešení  

 

Objekt bude vytápěn pomocí hliníkových mřížkových radiátorů, herny a WC dětí bude 

vytápěno podlahovým topením REHAU pro suchý podlahový systém. Teplá voda bude 

získávána pomocí plynového kondenzačního kotle JUNKERS. Odpadní potrubí bude 

provedeno z PVC rour. Vodovodní potrubí bude provedeno také z PVC. Pro přepravu stravy 

mezi jednotlivými podlažími bude sloužit jídelní výtah TRIPLEX.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení  

 

-  1 x jídelní výtah C 100 KG - TRIPLEX 

- 1x plynový kondenzační kotel JUNKERS CerapurMaxx  

 

Technologická zařízení se v objektu nenacházejí.  

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení  

 

Požárně bezpečnostní řešení není předmětem zadání této diplomové práce. 

 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi  

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

 

Úspory energie a ochrana tepla při vytápění je zajištěna dodržením platných 

technických norem a předpisů pro navrhování obvodových konstrukcí a otopných soustav. 

Zejména se jedná o ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky – posouzení 

skladeb konstrukcí z roku 2011. Hodnoty tepelně technických vlastností jednotlivých 

konstrukcí budovy jsou navrženy minimálně jako doporučené. Budova splňuje požadavky 

vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, kterou se stanoví podrobnosti 

účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Dále jsou dodrženy požadavky zákona 

č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy.  
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b) Energetická náročnost stavby  
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c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií  

 

V objektu nebudou využívány žádné alternativní zdroje energií.  

 

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

 

Stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby.  

 

• Větrání je navrženo přednostně přirozeně okny se sklápěcí částí, pouze v prostorech 

bez oken je řešeno nucené větrání ventilátory.  

• Osvětlení je v objektu SO.01 řešeno přirozeně okny.  

• Zásobování pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou napojenou na stávající 

vodovodní řad.  

• V místnostech se sociálním zařízením budou stěny obloženy keramickými obklady.  

• V místnostech se sociálním zařízením bude nášlapná vrstva podlah z keramické 

dlažby.  

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

 

Objekt se nenachází v oblasti s radonovým rizikem.  

 

b) Ochrana před bludnými proudy  

 

V blízkosti objektu se nenachází žádný zdroj bludných proudů (např. železniční 

vedení, tramvajové pásy), proto není třeba objekt chránit proti těmto vlivům.  
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c) Ochrana před technickou seizmicitou  

 

V přilehlém prostoru objektu se nenachází žádný zdroj technické seizmicity (např. 

těžká doprava, kostelní zvon, železniční doprava), proto není třeba objekt chránit proti těmto 

vlivům.  

 

d) Ochrana před hlukem  

 

Veškeré vnitřní prostory splňují požadavky na hygienické hodnoty hluku dle §11 a 

§12, a limitní hodnoty vibrací dle §13-16 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 

e) Protipovodňová opatření  

 

Objekt není situován v záplavovém území. Není proto nutné zřizovat jakákoliv 

protipovodňová opatření.  

 

 

B.3.   Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

 

Objekt je na severovýchodní straně připojen k veřejnému řádu vodovodního potrubí, 

plynovodu, splaškové kanalizace a přípojky elektrické energie. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky nejsou předmětem zadání této 

diplomové práce. 
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B.4.   Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení  

 

Základní koncepce dopravního napojení objektu vychází ze vzájemné polohy 

navrhovaného objektu a stávající sítě veřejné dopravní infrastruktury v řešeném území. Areál 

mateřské školy se nachází v těsné blízkosti veřejné komunikace v ulici U kovárny a ulici 

Dělnická. Vlastní napojení areálu je řešeno sjezdem na ulici U kovárny. Zpevněné plochy se 

člení na parkovací stání, a plochy pro obsluhu. Tyto plochy mohou být využity v případě 

potřeby zásahu vozů požární techniky. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 

Vlastní napojení areálu mateřské školy je řešeno sjezdem na ulici U kovárny. 

 

c) Doprava v klidu  

 

Podrobný výpočet počtu parkovacích stání není předmětem zadání této diplomové 

práce. Odhadem bylo navrženo 5 parkovacích stání + 1 pro invalidy v areálu mateřské školy.  

 

d) Pěší a cyklistické stezky  

 

Pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány. Případné parkování jízdních kol bude 

zajištěno ve vyčleněné části parkoviště. 

 

 

B.5.   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy  

 

Vzhledem k návrhu založení objektu na patkách nebude docházet k masivním 

terénním úpravám. Vytěžená zemina bude odvezena a uložena na skládku k tomu určenou.  
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b) Použité vegetační prvky  

 

V areálu mateřské školy se nově vysadí 6 listnatých stromů (Javor) dle situačního 

výkresu. 

 

c) Biotechnická opatření  

 

Při výstavbě nedojde k narušení biokoridorů, proto nebudou provedena žádná 

biotechnická opatření.  

 

 

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

 

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

 

Plánované využití stavby jako mateřská škola není zdrojem nadměrné hlukové zátěže, 

znečištění ovzduší ani nehrozí ohrožení půdy a spodních vod. Technická zařízení způsobující 

negativní zátěž ovzduší (plynové spotřebiče) a vykazují při provozu vznik hluku i zařízení pro 

likvidaci splaškových i dešťových vod jsou navrhována v provedení bezpečně splňující 

stávající hygienické předpisy. 

 

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

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb vkrajině 
 

Objekt SO.01 nemá žádný vliv na okolní přírodu a krajinu.  

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

  

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.  
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA není 

předmětem zadání této diplomové práce. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů  

 

Uvnitř ani v blízkosti objektu se nevyskytují žádná ochranná a bezpečností pásma.  

 

 

B.7.   Ochrana obyvatelstva 

 

Ochrana obyvatelstva není předmětem zadání této diplomové práce. 

 

 

B.8.   Zásady organizace výstavby 

 

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

 

Zajištění potřebných médií a energií pro výstavbu bude zajištěno z navrhovaných 

přípojek inženýrských sítí, které budou provedeny v dostatečném předstihu na počátku 

výstavby objektu. Hmoty potřebné k výstavbě odpovídají běžnému sortimentu stavebních 

hmot používaných v současné době při stavební výrobě na území ČR. Veškeré použité 

materiály musí být certifikovány pro použití v ČR. Navážení hmot a materiálů bude 

prováděno průběžně dle aktuálních potřeb stavby bez výskytu dlouhodobě skladovaných 

stavebních prvků a hmot (omezeno krátkou lhůtou výstavby). 

 

b) Odvodnění staveniště  
 

Výskyt hladiny podzemních vod se při výstavbě nepředpokládá. Likvidace srážkových 

vod bude řešena dočasnými vsakovacími prvky. 

  



27 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Staveniště bude přístupné ze sjezdu na obslužnou komunikaci ulice U kovárny. Sjezd na 

staveniště musí být stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo k narušení odtokových poměrů a 

vytékání povrchových vod na komunikaci. Užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda na 

silničním tělese a nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace. Objekty zařízení 

staveniště budou napojeny na pitnou vodu, kanalizaci i rozvody NN z přípojek inženýrských 

sítí objektu, které budou vybudovány v dostatečném předstihu.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 

Při provádění stavby nesmí být způsobena škoda na okolních pozemcích. Ke stavbě 

smějí být použity pouze stroje a mechanismy, které nezpůsobují nadměrný hluk a prašnost a 

pracovní prostupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby. Pracovní doba bude 

dodržována od 6.00 h do 22.00 h (v čase od 21.00 h do 7.00 h nepřekročí hluk ze stavební 

činnosti 50 dB). 

 

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

    kácení dřevin  

 

Během výstavby objektu nebude docházet k asanaci, demolici a kácení dřevin  

 

f) Maximální zábory pro staveniště   
 

Pro výstavbu Mateřské školy budou převážně využity pozemky ve vlastnictví 

stavebníka. Prostor zařízení staveniště bude vyčleněn v prostoru budoucích parkovacích ploch 

před objektem. K dotčení pozemků ve vlastnictví jiných osob nedojde. 

 

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

likvidace  

 

Zhotovitel zodpovídá za nakládání se všemi odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. O 

odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. O 

podrobnostech nakládání s odpady. Všichni účastnící stavby a pracovníci na staveništi mají 
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povinnost třídit odpady dle druhu a kategorie podle § 5 a 6, se kterými byli obeznámeni 

během proškolení, a přednostně zajišťovat využití odpadů v souladu s § 11.  Odpady, které 

nemohou být odstraněny nebo opětovně užity ve výstavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. O odpadech, a prováděcími předpisy, musí být převedeny do vlastnictví oprávněné osobě 

dle § 112 odst.3, a to přímým převedením nebo převedením pomocí právnické osoby k tomu 

zřízené. Odpady budou dále ukládány na skládky, které svým technickým vybavením splňují 

požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícími kritérii pro třídění a ukládání odpadů 

na skládky bude složení odpadu, jeho mísitelnost, jeho nebezpečné vlastnosti a s tím 

související obsah nebezpečných a škodlivých látek ve vodním výluhu. Více informací pro 

správné zacházení s odpadem v § 20, zákona č. 185/2001 Sb. – O odpadech a změně 

některých dalších zákonů.  

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Během hloubení základových patek dojde k odtěžení cca 68 m3 zeminy, která bude 

odvezena na předem určenou skládku.  

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  
 

Zhotovitel zaručí, že po dobu provádění stavebních prací bude užívat pouze taková 

vozidla a stavební mechanizace, která budou v souladu zákonem č. 201/2012 Sb. O ochraně 

ovzduší, stanovené emisní limity pro mobilní zdroje. Zhotovitel zajistí vybavení mechanismů 

prostředky k zachycení příp. úniků olejů či pohonných hmot do terénu během provozu i za 

klidného stání. Přestavba musí být prováděna takovým způsobem, aby nedošlo ke 

kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy cizorodými látkami. V případě 

jakéhokoliv znečištění, bude toto znečištění okamžitě sanováno a proveden zápis o nehodě ve 

stavebním deníku. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

Zhotovitel je na základě nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, povinen proškolit 

všechny účastníky stavby a písemně prokázat toto proškolení.  
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Zhotovitel je povinen tyto účastníky proškolit a seznámit zejména s:  

- provozním řádem staveniště  

- předpisy bezpečnosti práce  

- pravidly o pohybu na staveništi  

- dopravou a manipulací s materiálem  

- hygienickými a požárními předpisy 

  

Všichni účastníci stavby musí dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a veškeré body výše zmíněné. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit v dostatečné míře staveniště proti vniknutí neoprávněných osob.  

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

 

Během výstavby nedojde k zasažení okolních staveb, není tedy nutné uvažovat 

bezbariérové úpravy.  

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

 

Během výstavby nebude omezen provoz v okolních ulicích.   

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

 

Stavba nemá požadavky na speciální podmínky provádění. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

 

Základové konstrukce:     1. 3. 2016 – 1. 4. 2016  

Modulová výstavba:      1. 3. 2016 – 1. 7. 2016 

Dokončovací práce:      1. 7. 2016 – 1. 8. 2016 
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C.1.  Situační výkres širších vztahů  

 

Situační výkres širších vztahů není předmětem zadání této diplomové práce. 

 

 

C.2.  Celkový situační výkres  

 

Celkový situační výkres není předmětem zadání této diplomové práce. 

 

C.3.  Koordinační situační výkres  

 

Koordinační situační výkres je zařazen ve výkresové části. 
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D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

 

Tyto údaje jsou popsány v Souhrnné technické zprávě v bodě B.2. Podrobné 

materiálové řešení je součástí následujících odstavců technické zprávy. 

 

b) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

b.1) Bourací práce 

 

Řešená parcela je volná, nezastavěná, bez vzrostlé náletové zeleně a bez stávajících 

objektů. Není tedy potřeba řešit bourací práce. 

 

b.2) Základové konstrukce, výkopy 

 

b.2.1) Výkopy a zemní práce 

Zemní práce budou prováděny v rozsahu určeném návrhem základových konstrukcí. 

Provádění výkopů se předpokládá strojně běžně dostupnou mechanizací s ručním dočištěním 

základové spáry. Stěny výkopů budou provedeny jako svislé, nezapažené bez zatížení za 

hranou výkopů, do hloubky dle výkresové části. Výkopek bude využit k zásypům, případný 

přebytek zeminy bude odvezen na určenou skládku města Olomouc. Při provádění násypů je 

nutno provádět jejich hutnění po vrstvách max. tl. 200mm. Zemní práce budou prováděny v 

předpokládané třídě těžitelnosti tř. 2-4. Základovou spáru je nutno ochránit před účinky 

srážkových vod. Výskyt hladiny spodní vody se nepředpokládá.  

 

b.2.2) Základové konstrukce 

Objekt bude založen na patkách o rozměru 700 x 700 mm z prostého betonu C 16/20 

X0 v místě hlavního vstupu bude poveden základový pás šíře 500 mm z prostého betonu C 

16/20 X0. Konstrukce požárního schodiště bude založena na patkách o rozměru 300 x 1000 
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mm z prostého betonu C 16/20 X0. Dále bude vytvořená patka pro nosnou konstrukci výtahu, 

která bude o rozměrech 900 x 300 mm z prostého betonu C 16/20 X0. Základové konstrukce 

budou do nezámrzné hloubky a to 850 mm pod terénem. Horní líc bude 150 mm nad terénem, 

horní líc patek u požárního schodiště bude 50 mm nad terénem. Rošty teras budou založeny 

systémem ztraceného bednění z KB – Bloků 250 x 450 x 150 mm, které budou vylity beton C 

16/20 X0. Mezi základovými patkami hlavního objekt a požárního schodiště bude provedena 

dilatace z desky perimetr tl. 50 mm. Mezi základovým pásem a násypem pro vstupní rampu 

bude provedena dilatace z desky perimetr tl 20 mm. 

[3] 

 

b.3) Prefabrikované moduly 

 

Objekt Mateřské školy bude proveden z prefabrikovaného modulárního systému. 

Jednotlivé moduly budou na stavbu přivezeny kompletní včetně osazení výplní otvorů, 

sanitárního zařízení, inženýrských rozvodů. Na stavbě se bude provádět osazení modulů na 

předem připravené základové konstrukce a provede se spojování jednotlivých modulů a to 

svařováním v bodech.  

 

Dodávka prefabrikované buňky bude obsahovat: 

− samotnou konstrukci buňky zhotovenou jako sendvičová ocelová konstrukce 

− konstrukce vnitřních příček dle výkresu 

− vnitřní opláštění stěn, příček i stropu deskami fermacell s výmalbou a keramického obkladu 

dle projektové dokumentace 

− vnější opláštění PUR panely Kingspan, barevné řešení dle výkresové dokumentace 

− výplně vnějších otvorů – plastová okna s izolačním dvojsklem, plastové vstupní dveře 

s prosklenou stěnou 

− vnitřní výplně otvorů – dveře dle projektové dokumentace a výpisu truhlářských prvků, 

vnitřní plastová okno pevná do místností dětských šaten a WC, dle projektové dokumentace a 

výpisů plastových výrobků  

− povrchové úpravy podlahy, keramické dlažby nebo marmoleum dle projektové 

dokumentace a výpisu podlah 

− zařizovací předměty – toalety, umyvadla, sprchy 

− odvodnění střechy pomocí svodů v rozích buňky  

− provedení rozvodů vody k osazeným zařizovacím předmětům 
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− provedení rozvodů odpadního potrubí od zařizovacích předmětů  

− provedení rozvodů elektroinstalací v objektu včetně osazení svítidel, vypínačů a zásuvek a 

včetně osazení rozvaděče  

 

b.4) Výtahy 

 

V objektu mateřské školy je navržen jídelní výtah trakční typu Travel C 100 KG. 

Navrhovaný výtah je výrobkem firmy TRIPLEX  CZ s.r.o. 

 

Hlavní parametry: 

Typ výtahu:    Travel C 100 KG 

Nosnost:    100 kg  

Rychlost:     0,1 m/s 

Výtahový přístroj:   TRAMEC 

Elektromotor:    1,5 kW 

Dopravní zdvih:    7750 mm 

Počet stanic/nástupišť:   2 / 2 

Nosná lana:     ø 6,3 mm, 2 kusy 

Rozměry šachty (š / h):   900 mm x 1070mm 

Dolní prohlubeň:    150 mm 

Rozměry kabiny (š x hl x v):  600 mm x 1000 mm x 1200 mm 

Dveře výtahu:            jednodílné, otočné s bezpečnostním zámkem, nerez  

[4] 

 

b.5) Zastřešení 

 

Navrhovaná plochá jednoplášťová nepochůzí střecha bude zhotoveno ve spádu 1,75% 

směrem k vyhřívaným střešním vtokům. Skladba střechy bude součásti dodávky modulů. Na 

stavbě se provede jen překrytí spar jednotlivých modulu mezi sebou, překrytí bude provedeno 

hydroizolační fólii FATRAFOL 810. Zastřešení objektu bude zpřístupněno z vnějšího 

požárního schodiště žebříkem s povrchovou úpravou. Provedení žebříku musí odpovídat ČSN 

74 32 82. Odvod dešťových vod ze střechy bude řešen systémovými, střešními, vyhřívanými 

vpusťmi TOPWET , napojenými přes interiér objektu do vsakovací jímky. Podrobná skladba 

střešní konstrukce viz výkres „plochá střecha“. [5,6] 
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b.6) Úpravy povrchů 

 

   b.6.1) Vnitřní povrchy 

Malby 

Sádrovláknité desky budou opatřeny pouze disperzním malířským nátěrem bez 

omítnutí. Před nanášením nátěrů budou desky překryty sklovláknitou mřížkou a vyplněny 

vrstvou sádrokartonářské stěrky (min. 2vrstvy) a spoje budou přebroušeny brusnou mřížkou. 

 

b.6.2) Obklady 

V místnostech, kde to hygienické předpisy vyžadují, je navržen keramický obklad stěn 

v rozsahu dle projektové dokumentace. 

 

b.6.3) Podhledy 

V objektu budou provedeny minerálními kazetové podhledy osazené do systémové 

ocelové konstrukce. Podhledy budou v budově zhotoveny ve 2 typech, všechny od firmy 

ECOPHON. V místnostech č. 105, 111, 112, 119, 205, 211, 212, 219 nebudou podhledy 

provedeny.  

 

Typ 1  ECOPHON Advantage A 

(v místnostech 101, 102, 103, 106, 107, 113, 117, 118, 120, 201, 202, 203, 206, 207, 213, 

217, 218, 220) 

− systémová řada 600x600 mm 

− hmotnost systému je 2,5 kg/m2. 

− panel tloušťky 15 mm 

− systémový viditelný rošt z pozinkované oceli, zavěšený pomocí stavitelných závěsů na 

stropní konstrukci 

 

Typ 2 ECOPHON Hygiene Performance A C3 

(v místnostech 104, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 121, 204, 208, 209, 210, 212, 214, 

215, 216, 221) 

− systémová řada 600x600 

− hmotnost systému je 3,5 kg/m2. 

− panel tloušťky 20 mm 
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− systémový viditelný rošt antikorozní lakované pozinkované oceli, zavěšený pomocí 

stavitelných závěsů na stropní konstrukci 

[7] 

 

b.6.4) Vnější povrchy 

Vnější povrchy objektu jsou tvořeny polyuretanovým (PUR) panelem Kingspan 

KS1150 TF v barvě.  Krycí vrstvy izolačního panelu tvoří oboustranný žárově pozinkovaným 

ocelový plech. Tloušťka vnějšího plechu 0,60 mm pro panel TF, tloušťka vnitřního plechu 

0,40 mm pro panel TF. Barevné provedení viz výkres „ architektonické pohledy“. [8] 

 

b.7) Podlahové konstrukce 

 

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy dle účelu místností a jsou popsány v tabulce 

místností, ve výkresu půdorysu 1.NP a půdorysu 2.NP. V místnostech s mokrým provozem 

musí být provedeny v proti-skluzném provedení. Podrobný popis podlah viz „výpis podlah“. 

 

b.8) Izolace 

 

b.8.1) Hydroizolace a izolace proti radonu 

Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena fólie STAFOL 914 tloušťky 0,8 

mm.  

 

Střešní plášť je tvořen hydroizolací FATRAFOL 810 tloušťky 2 mm a parozábranou 

FATRAPAR tloušťky 0,2 mm. 

 

Obvodový plášť je opatřen fólií JUTAFOL N 110 tloušťky 0,2 mm pro vytvoření 

parotěsné vrstvy na vnitřní straně tepelné izolace. 

[5] 

 

b.8.2) Tepelné a zvukové izolace 

Obvodové stěny objektu budou z vnější strany opatřeny tepelnou izolaci z 

polyuretanového (PUR) panelu Kingspan KS1150 TF tloušťky 200 mm, z vnitřní strany bude 

vrstva minerální vaty tloušťky 80 mm Isover PIANO. 
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Střešní plášť tvoří tepelná izolace z polyuretanového (PUR) panelu Kingspan KS1000 

TOP-DEK tloušťky 160 mm a minerální vata Isover tloušťky 70 – 170 mm. 

 

Tepelnou izolaci podlah tvoří polyuretanový (PUR) panel Kingspan KS1000 TOP-

DEK tloušťky 160 mm, dále je v podlaze tepelná izolace XPS Styrotrade tlouštěk 70 mm, 80 

mm, 110 mm a 120 mm dle skladby dané podlahy viz „výpis podlah“. 

[8,9,10] 

 

b.9) Výplně otvorů 

 

b.9.1) Výplně vnějších otvorů 

Vnější výplně (okna, dveře) budou plastová s izolačním dvojsklem. Vnější odstín rámů výplní 

bude v barvě šedé, vnitřní odstín bude v barvě bílé. Vnitřní žaluzie do okenních otvorů budou 

zřizovány v místnostech kuchyní, ředitelny a separace. V místnostech pro pobyt dětí budou 

zhotoveny vnější hliníkové, lamelové, vodorovné žaluzie Isotra Cetta 65 s elektrickým 

ovládáním. [11] 

 

Vnitřní parapety budou navrženy plastové v bílém odstínu, sladěné s vnitřním 

odstínem oken. Vnější parapety budou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu v barvě 

šedé. Dveře u vstupů do objektu budou zaskleny izolačním dvojsklem. 

 

b.9.2) Výplně vnitřních otvorů 

Vnitřní fixní okna mezi hernou, WC a šatnou budou plastová s jednoduchým 

zasklením. 

 

Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné, hladké, převážně plné, částečně prosklené s 

povrchovou úpravou středně-tlakým laminátem dekor javor. Dveře budou osazeny do 

ocelových rámových zárubní. 

 

b.10) Klempířské výrobky 

 

Veškeré klempířské výrobky budou zhotoveny z pozinkovaného ocelového plechu. 

Specifikace jednotlivých výrobků viz výpis klempířských prvků. 
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b.11) Truhlářské výrobky 

 

Z truhlářských výrobků budou použity vnitřní dveře. Specifikace jednotlivých dveří 

viz výpis truhlářských prvků. 

 

b.12) Zámečnické výrobky 

 

Do zámečnických výrobků patří ocelové zárubně, venkovní požární schodiště a vnitřní 

nerezová zábradlí. Specifikace jednotlivých zámečnických výrobků viz výpis zámečnických 

prvků. 

 

c)  Stavební fyzika 

 

c.1) Tepelná technika 

 

Veškeré konstrukce a materiály střechy, obvodových stěn, podlahy a výplně otvorů 

jsou navrženy tak, aby byla splněna závazná tepelná norma ČSN 73 0540-2 – Tepelná 

ochrana budov – požadavky (2011). 

 

c.2) Osvětlení 

 

Osvětlení bude přirozeně okny. Pro úroveň denního osvětlení byl zpracován posudek 

v souladu s ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky (2007). 

Činitel denního osvětlení vyhoví ve všech funkčně vymezených částech objektu. Výsledky 

vyhodnocení viz kapitola 4. této diplomové práce. 

 

c.3) Oslunění 

 

Oslunění není předmětem zadání této diplomové práce. 

 

c.4) Akustika/hluk, vibrace 

 

Akustika není předmětem zadání této diplomové práce. 
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d) Výpis použitých norem 

 

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – požadavky (2011). 

ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky (2007). 

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny (2013) 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky (2010) 

 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

 

Objekt Mateřské školy bude proveden z prefabrikovaného modulárního systému. 

Stavebně konstrukční řešení objektu je řešeno dodavatelem. Pro objekt budou připraveny 

základové konstrukce, na které se budou moduly osazovat.  

 

Podrobný statický výpočet únosností základové konstrukce nebyl předmětem zadání 

této diplomové práce. Pro stanovení velikosti patek byl použit zjednodušený výpočet. 

Navrhované patky pro dané zatížení vyhoví.  

 

Orientační výpočet únosnosti základových patek: 

F=85,82 kN 
A= 0,7*0,7 = 0,49 m2 

Rd= 0,2 MPa 

 = FA = 85,820,49 ∗ 10 = 0,17  

 

σ = 0,17 MPa  ≤  Rd = 0,2 MPa  

Vyhoví  
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D.1.3. Požárně bezpečností řešení 

 

Požárně bezpečností řešení není předmětem zadání této diplomové práce. 

 

D.1.4. Technika prostředí staveb 

 

Pro daný objekt bylo provedeno tepelně technické posouzení vybraných detailu 

v programech Teplo a Area. Výsledky posouzení viz kapitola 5. této diplomové práce. 

 

 

D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

Dokumentace technických a technologických zařízení není předmětem zadání této 

diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Akce:         Mateřská škola z modulárního systému 

Stupeň:   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Investor: Slunečnice s.r.o. 

 Jílová 302/5 

 779 00 Olomouc 

 

Projektant: Bc. Pavlína Háblová 

 

Archivní číslo:   12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

E.  DOKLADOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah  

E.1.  Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů 

E.2.  Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 



43 
 

E.1.  Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných 

právních předpisů  

 

Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů, 

nejsou předmětem zadání této diplomové práce. 

 

E.2.  Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 

Projekt zpracovaný báňským projektantem, není předmětem zadání této diplomové 

práce. 
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4. Osvětlení 

 

4.1. Úvod 

 

 Předmět posudku 4.1.1.

 

Předmětem odborného posudku je posouzení úrovně denního osvětlení vnitřních prostorů 

navrhované stavby: „Mateřská škola“.  

 

 Podklady a technické normy 4.1.2.

 

Podkladem pro zpracování posudku byly: 

- Projektová dokumentace navrhované stavby. 

- ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. Červen 2007. 

- ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol. Říjen 1999. 

 

 Popis situace 4.1.3.

 

Mateřská škola je navržena jako 2 podlažní s plochou střechou. Nachází se na parce číslo 

508 K.ú. Olomouc. 

 

V 1.NP se nachází dvě denní místnosti, výdejna jídel, ředitelna a je zde situována vstupní 

hala se schodištěm. Každá z denních místností i výdejna jídel má vlastní zázemí pro 

zaměstnance (WC, sprcha, šatna). Dále jsou zde umístěny šatny a toalety dětí.  

 

Ve 2.NP se také nachází dvě denní místnosti, výdejna jídel a separace. Každá z denních 

místností i výdejna jídel má vlastní zázemí pro zaměstnance (WC, sprcha, šatna). Dále jsou 

zde umístěny šatny a toalety dětí.  
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Denní místnosti jsou situovány na jihozápadní a jihovýchodní stranu. Šatny a sprchy dětí 

pak na stranu severovýchodní a severozápadní. Hlavní vstup do objektu je ze strany 

severovýchodní. Podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm, které je přístupné ze vstupní 

haly.  

 

 

4.2. Požadavky na denní osvětlení budov 

 

Základní požadavky na denní osvětlení budov předepisuje ČSN 73 0580-1:2007.  

Požadavky na denní osvětlení škol jsou stanoveny v ČSN 73 0580-3:1999. Úroveň denního 

osvětlení v denních místnostech předškolních zařízení s bočním osvětlovacím systémem se 

posuzuje pomocí sítě bodů. Body jsou vzdáleny 1m od stěn místnosti a ve výšce 450mm od 

podlahy v místnostech určených pro pobyt dětí a 850 mm od podlahy v místnostech určených 

pro pobyt personálu mateřské školy.  

 

 Metoda výpočtu denního osvětlení  4.2.1.

 

Pro stanovení denního osvětlení byla použita metoda podle ČSN 73 0580-1:2007.  

Výpočet činitele denní osvětlenosti Dmin  byl stanoven v kontrolních bodech uvnitř 

hodnocených místností pomocí počítačového programu WDLS verze 4.1, ASTRA 92 a.s., 

Zlín (a vyhodnocen podle ČSN 73 0580-3:1999). Výsledky výpočtu jsou doloženy v tab. 1 a 

v přílohách (viz příloha č. 1) 

 

 Popis hodnocených místností  4.2.2.

 

Pro posouzení denního osvětlení byly vybrány místnosti:  

 

105 – Třída I v 1.NP 

Užitná plocha: 106 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů: 4 x 3,0 m x 2,0m 

    2 x 3,0 m x 2,5 m 
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Úroveň denního osvětlení v pobytové místnosti dle ČSN 73 0580-3:1999 je stanovena sítí 

kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,75 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 

 

119 – Třída II v 1.NP 

Užitná plocha: 106,38 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů: 4 x 3,0 m x 2,0m 

    2 x 3,0 m x 2,5 m 

Úroveň denního osvětlení v pobytové místnosti dle ČSN 73 0580-3:1999 je stanovena sítí 

kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,75 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 
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205 – Třída III v 2.NP 

Užitná plocha: 106 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů: 6 x 3,0 m x 2,0m 

Úroveň denního osvětlení v pobytové místnosti dle ČSN 73 0580-3:1999 je stanovena sítí 

kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,75 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 

 

219 – Třída IV v 2.NP 

Užitná plocha: 106,38 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů: 6 x 3,0 m x 2,0m 

Úroveň denního osvětlení v pobytové místnosti dle ČSN 73 0580-3:1999 je stanovena sítí 

kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,75 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 
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- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 

 

112 – Výdejna jídel v 1.NP 

Užitná plocha: 18,53 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů: 1 x 1,0 m x 2,0m 

  1 x 1,0 m x 2,5m 

Úroveň denního osvětlení v pobytové místnosti dle ČSN 73 0580-3:1999 je stanovena sítí 

kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,70 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 

 

212 – Výdejna jídel v 2.NP 

Užitná plocha: 18,53 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů:  1 x 1,0 m x 2,5m 

   1 x 1,0 m x 2,0m 

Úroveň denního osvětlení v pobytové místnosti dle ČSN 73 0580-3:1999 je stanovena sítí 

kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 
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- činitel odrazu stropu – 0,70 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 

 

120 – Šatna v 1.NP 

Užitná plocha: 18,61 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů:  1 x 2,0 m x 1,2 m 

Úroveň denního osvětlení v místnosti bez trvalého pobytu dle ČSN 73 0580-3:1999 je 

stanovena sítí kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,70 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 

 

103 – Šatna v 1.NP 

Užitná plocha: 18,79 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů:  1 x 2,0 m x 1,2 m 
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Úroveň denního osvětlení v místnosti bez trvalého pobytu dle ČSN 73 0580-3:1999 je 

stanovena sítí kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,70 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 

 

220 – Šatna v 2.NP 

Užitná plocha: 18,61 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů:  2 x 2,0 m x 1,2 m 

Úroveň denního osvětlení v místnosti bez trvalého pobytu dle ČSN 73 0580-3:1999 je 

stanovena sítí kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,70 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 
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203 – Šatna v 2.NP 

Užitná plocha: 18,79 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů:  1 x 2,0 m x 1,2 m 

Úroveň denního osvětlení v místnosti bez trvalého pobytu dle ČSN 73 0580-3:1999 je 

stanovena sítí kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,70 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 

 

104, 121, 204, 221 – WC + Sprcha 

Užitná plocha: 13,89 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů:  1 x 2,0 m x 1,2 m 

Úroveň denního osvětlení v místnosti bez trvalého pobytu dle ČSN 73 0580-3:1999 je 

stanovena sítí kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,70 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 
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- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 

 

111 – Ředitelna v 1.NP 

Užitná plocha: 10,46 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů:  2x 1,0 m x 2,5 m 

   1 x 1,0 m x 2,0 m 

Úroveň denního osvětlení v pobytové místnosti dle ČSN 73 0580-3:1999 je stanovena sítí 

kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,70 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

- činitel odrazu stínící překážky – 0,30  

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 

 

122 – Kancelář v 1.NP 

Užitná plocha: 8,85 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů:  1 x 1,5 m x 1,2 m 

Úroveň denního osvětlení v pobytové místnosti dle ČSN 73 0580-3:1999 je stanovena sítí 

kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,70 
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- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 

 

211 – Separace v 2.NP 

Užitná plocha: 10,46 m² 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém 

Rozměry otvorů:  2 x 1,0 m x 2,0 m 

   1 x 1,0 m x 2,5 m 

Úroveň denního osvětlení v místnosti bez trvalého pobytu dle ČSN 73 0580-3:1999 je 

stanovena sítí kontrolních bodů (viz. 2. Požadavky na denní osvětlenost budov). 

Stínění venkovní překážkou: NE 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

- činitel odrazu stropu – 0,70 

- činitel odrazu stěn – 0,50 

- činitel odrazu podlahy - 0,30 

- činitel odrazu osvětlovacího otvoru – 0,20 

- činitel odrazu terénu – 0,20 

Koeficienty prostupu a ztrát světla: 

- koeficient prostu 1 skla – 0,92 (použito dvojsklo) 

- koeficient konstrukce budovy – 1,0 

- koeficient konstrukce otvoru – 0,75 

- koeficient regulačních zařízení – 1,0 
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 Vyhodnocení výsledků výpočtu denního osvětlení 4.2.3.

 

V tabulce č. 1, jsou uvedeny hodnoty minimálního činitele denní osvětlenosti Dmin 

v kontrolních bodech hodnocených místností a rovnoměrnost bočního denního osvětlení. 

Podrobné výsledky výpočtů jsou uvedeny v přílohách (viz příloha č. 1) 

 

Tababulka č. 1 – Výsledky výpočtu denního osvětlení 

Číslo 

místnosti 
Místnost 

Činitel denní osvětlenosti 

 
Vyhodnocení 

  minimální požadovaný rovnoměrnost 
Požadovaná 

rovnoměrnost 
 

  Dmin [%] Dmin [%]    

105 Třída I v 1.NP 3,5 1,5 0,307 0,2 Vyhovuje 

119 Třída II v 1.NP 3,5 1,5 0,312 0,2 Vyhovuje 

205 Třída III v 2.NP 3,5 1,5 0,328 0,2 Vyhovuje 

219 Třída IV v 2.NP 3,5 1,5 0,328 0,2 Vyhovuje 

112 
Výdejna jídel 

v 1.NP 
1,5 1,5 0,349 0,2 VFVČM 

212 
Výdejna jídel 

v 2.NP 
1,5 1,5 0,341 0,2 VFVČM 

120 Šatna v 1.NP 0,5 0,5 - - VFVČM 

103 Šatna v 1.NP 0,5 0,5 - - VFVČM 

220 Šatna v 2.NP 2,6 0,5 - - Vyhovuje 

203 Šatna v 2.NP 0,5 0,5 - - VFVČM 

104, 121, 204, 

221 
WC + Sprcha 2,3 0,5 - - Vyhovuje 

111 Ředitelna v 1.NP 4,6 1,5 0,631 0,2 Vyhovuje 

122 Kancelář v 1.NP 2,0 1,5 0,447 0,2 Vyhovuje 

211 Separace v 2.NP 4,3 1,0 0,619 0,15 Vyhovuje 

101 Chodba v 1.NP 0,5 0,5 - - VFVČM 

201 Chodba v 2.NP 0,5 0,5 - - VFVČM 

 

Pozn.: VFVČM – Vyhovuje ve funkčně vymezené části místnosti 



55 
 

Vypočtené hodnoty činitele denní osvětlenosti Dmin v kontrolních bodech a rovnoměrnost 

musí splňovat požadavek ČSN 73 0580-3:1999, tabulka 2 – Požadavky na denní osvětlení 

v předškolních zařízení 

    

   

4.3. Závěr posudku 

 

Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin vychází ve funkčně vymezených částech 

místnosti. V prostorech kde je hodnota Dmin menší jako 0,5 se navrhne umělé osvětlení. Jedná 

se o místnosti šaten č. 103, 120, 203. Výpočtový model chodeb č. 101, 201 byl pro složitost 

půdorysu zjednodušen, i zde vychází Dmin menší jako 0,5, proto bude po celé chodbě umělé 

osvětlení.  
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5. Tepelně technické posouzení vybraných detailů 

 

Pro daný objekt bylo provedeno tepelně technické posouzení v programech Teplo a Area. 

Posouzení bylo zaměřeno na kritické detaily jako je kout, roh, plochá střecha v místě vpusti. 

Z uvedených výsledků na následujících stranách vyplívá, že konstrukce objektu vyhoví 

normovým požadavkům. 

  

 

5.1. Tepelně technické posouzení v programu Teplo 

 

 Vyhodnocení obvodového pláště v programu Teplo 5.1.1.

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Obvodový plášť 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:      22,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:    22,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:    22,6 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Fermacell   0,0125       0,320    13,0 

   2  Minerální vlákna  0,080       0,117      1,5 

   3  Uzavřená vzduch tl. 100 mm  0,100       0,588      0,1 
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   4  Jutafol N 110 Special   0,0002       0,390       210154,0 

   5  PUR panel   0,200       0,029             220,0 

 

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

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 

  

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

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

    Průměrná hodnota f,Rsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

    Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
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Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 Vyhodnocení střešního pláště v programu Teplo 5.1.2.

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Střešní plášť v ploše 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:      22,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:   22,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   22,6 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Fermacell   0,020       0,320    13,0 

   2  Fatrapar P druh 21   0,0002       0,300     500000,0 

   3  Minerální vlákna  0,120       0,084      1,5 

   4  PUR panel   0,160       0,029             220,0 

   5  Fatrafol 810   0,002       0,350         24000,0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 

  

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

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

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

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

    Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,  nebo 3-6% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

    Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 

kondenzační zóně činí: 0,079 kg/m2,rok (materiál: Fatrafol 810). Dále bude použit limit pro 

max. množství kondenzátu: 0,079 kg/m2,rok 
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 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

 Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0106 kg/m2,rok 

 Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0370 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 Vyhodnocení podlahy nad nevytápěným prostorem v programu Teplo 5.1.3.

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha nad nevytápěným prostorem 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:      22,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:   22,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   22,6 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dlažba keramická   0,015       1,010    200,0 

   2  Fermacell   0,025       0,320      13,0 

   3  Ursa XPS HR-L   0,110       0,031    100,0 



61 
 

   4  Fatrafol 817   0,0008       0,350           15800,0 

   5  PUR panel   0,160       0,029    220,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 

  

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

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

    Průměrná hodnota f,Rsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

    Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,  nebo 3-6%   

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
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    Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 

kondenzační zóně činí: 0,034 kg/m2,rok (materiál: Fatrafol 817). Dále bude použit limit pro 

max. množství kondenzátu: 0,034 kg/m2,rok 

 

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

   

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0030 kg/m2,rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2933 kg/m2,rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 Vyhodnocení střešního pláště v místě u vpusti v programu Teplo 5.1.4.

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Střešní plášť v místě u vpusti 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:      22,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:    22,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:    22,6 C 

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

  

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

   1  Fermacell   0,020       0,320    13,0 

   2  Fatrapar P druh 21   0,0002       0,300      500000,0 

   3  PUR panel   0,120       0,029             220,0 

   4  Fatrafol 810   0,002       0,350         24000,0 

 

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

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 

  

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

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

   Průměrná hodnota f,Rsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

Požadavek: U,N  =   0,24 W/m
2
K 

Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m
2
K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

    Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
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 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m
2
.rok, nebo 3-6% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

    Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 

kondenzační zóně činí: 0,079 kg/m
2
,rok (materiál: Fatrafol 810). Dále bude použit limit pro 

max. množství kondenzátu: 0,079 kg/m
2
,rok 

 

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

   

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0116 kg/m
2
,rok 

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0377 kg/m
2
,rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

 Vyhodnocení spoje horních rámů v programu Teplo 5.1.5.

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Spoj horních rámů 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:      22,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:   22,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 
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Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   22,6 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Fermacell   0,020        0,320    13,0 

   2  Fatrapar P druh 21   0,0002        0,300      500000,0 

   3  Ocel korozivzdorná   0,340      17,000       1,0 

   4  PUR panel   0,160       0,029             220,0 

 

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

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 

  

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

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

    Průměrná hodnota f,Rsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

Požadavek: U,N  =   0,24 W/m
2
K 

Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m
2
K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

     Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 

(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

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

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m
2
.rok, nebo 3-6% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 

5.2. Tepelně technické posouzení v programu Area 

 

 Vyhodnocení rohu v programu Area 5.2.1.

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název úlohy:  Roh                                

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =     22,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   22,60 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae =    -15,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 

  Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,930 
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     Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

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

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

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m
2
.rok. 

  

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

programu. 

  

     Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla 

a vodní páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

 

    Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení 

tepla a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 

 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obr. 4 Teplotní pole rohu 

 

 

  

Obr. 5 Relativní vlhkost rohu 
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Obr. 6 Oblast kondenzace vodní páry rohu 

 

 

 Vyhodnocení ploché střechy u vpusti v programu Area 5.2.2.

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název úlohy:  Střecha u vpusti                                

                              

 Návrhová vnitřní teplota Ti =     22,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   22,60 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae =    -15,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 

  Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,954 
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     Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 

povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

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

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

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m
2
.rok. 

  

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

programu. 

  

     Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla 

a vodní páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

 

     Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení 

tepla a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

    

Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

  

Obr. 7 Teplotní pole ploché střechy u vpusti 
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Obr. 8 Relativní vlhkost ploché střechy u vpusti 

 

  

Obr. 9 Oblast kondenzace vodní páry ploché střechy u vpusti 

 

 

 Vyhodnocení napojení vodorovné konstrukce na svislou v programu Area 5.2.3.

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

Název úlohy:  Napojení vodorovné konstrukce na svislou  

                               

Návrhová vnitřní teplota Ti =    22,00 C 

Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   22,60 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

Teplota na vnější straně Te [C]:   -15,00 C 

Návrhová venkovní teplota Tae =    -15,00 C 

 

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

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 

Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
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Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,908 

  

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

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

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

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

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

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

výstupů programu. 

  

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla 

a vodní páry. Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

   

Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném 

vedení tepla a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obr. 10 Teplotní pole napojení vodorovné konstrukce na svislou 

 

  
Obr. 11 Relativní vlhkost napojení vodorovné konstrukce na svislou 
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Obr. 12 Oblast kondenzace vodní páry napojení vodorovné konstrukce na svislou 
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6. Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat realizační dokumentaci stavby pro mateřskou 

školu z modulárního systému. Dále jsem měla zhodnotit budovu z hlediska úrovně denního 

osvětlení a z hlediska tepelně technického posouzení.  

 

Minimální činitel denního osvětlení vyhověl ve všech funkčně vymezených částech 

místnosti, v celém objektu. Součinitel prostupu tepla pro obvodové konstrukce vyšel do 

hodnot doporučených pro pasívní budovy. Energetický štítek obálky budovy vyšel do hodnoty 

B - úsporná.  

 

Budova mateřské školky je vyhovující jak z hlediska energetického, tak svým 

konstrukčním řešením i z hlediska ekologického.   
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 3.5.2014 - 20:47

Zadání

Prostor -Kancelář v 1.NP

Délka mm2600
Šířka mm3405

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87
Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 850Souřadnice prvního bodu 
mm600 0 0Rozteč bodů 1
mm0 703 0Rozteč bodů 2
-2 3Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm450 0 1300Souřadnice prvního otvoru
mm1500 0 0Vektor délky
mm0 0 1200Vektor výšky
mm0 -395 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      2.0 %
Střední hodnota Dm      2.9 %
Maximální hodnota Dmax      4.4 %
Rovnoměrnost    0.447

Y\X 1000 1600
1000 4.4 4.2
1703 2.5 2.4
2406 2.0 2.0



Kancelář v 1.NP 

Označení místnosti v půdorysu: 122 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 3.5.2014 - 20:59

Zadání

Prostor -Výdejna jídel v 1.NP

Délka mm5760
Šířka mm3485

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87
Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 850Souřadnice prvního bodu 
mm940 0 0Rozteč bodů 1
mm0 743 0Rozteč bodů 2
-5 3Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm690 3485 500Souřadnice prvního otvoru
mm1000 0 0Vektor délky
mm0 0 2000Vektor výšky
mm0 395 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Soustava bočních otvorů 2 -Soustava bočních otvorů 2

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm2910 3485 0Souřadnice prvního otvoru
mm1000 0 0Vektor délky
mm0 0 2500Vektor výšky
mm0 395 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění překážek

Soustava překážek -Roh místnosti tvaru L

mm4325 2460 0Souřadnice první překážky
mm0 0 0Rozteč překážek 1
mm0 0 0Rozteč překážek 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
mm1435 0 0Délka překážky
mm0 1025 0Šířka překážky
mm0 0 3000Výška překážky

Odraznost -0.500
Propustnost -0.000

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      0.9 %
Střední hodnota Dm      2.7 %
Maximální hodnota Dmax      4.3 %
Rovnoměrnost    0.214

Y\X 1000 1940 2880 3820 4760
1000 2.3 2.5 2.4 1.9 1.3
1743 2.7 2.7 2.8 2.2 0.9
2486 4.2 3.8 4.3 3.9 -



Výdejna jídel v 1.NP 

Označení v půdorysu: 112 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 3.5.2014 - 20:59

Zadání

Prostor -Výdejna jídel v 2.NP

Délka mm5760
Šířka mm3485

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87
Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 850Souřadnice prvního bodu 
mm940 0 0Rozteč bodů 1
mm0 743 0Rozteč bodů 2
-5 3Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm690 3485 0Souřadnice prvního otvoru
mm1000 0 0Vektor délky
mm0 0 2500Vektor výšky
mm0 395 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Soustava bočních otvorů 2 -Soustava bočních otvorů 2

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm2910 3485 500Souřadnice prvního otvoru
mm1000 0 0Vektor délky
mm0 0 2000Vektor výšky
mm0 395 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění překážek

Soustava překážek -Roh místnosti tvaru L

mm4325 2460 0Souřadnice první překážky
mm0 0 0Rozteč překážek 1
mm0 0 0Rozteč překážek 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
mm1435 0 0Délka překážky
mm0 1025 0Šířka překážky
mm0 0 3000Výška překážky

Odraznost -0.500
Propustnost -0.000

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      0.9 %
Střední hodnota Dm      2.7 %
Maximální hodnota Dmax      4.4 %
Rovnoměrnost    0.200

Y\X 1000 1940 2880 3820 4760
1000 2.4 2.5 2.4 1.9 1.2
1743 2.9 2.8 2.6 2.2 0.9
2486 4.4 3.8 4.1 3.8 -



Výdejna jídel v 2.NP 

Označení v půdorysu: 212 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 3.5.2014 - 21:3

Zadání

Prostor -Třída I v 1.NP

Délka mm21200
Šířka mm5000

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87
Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 450Souřadnice prvního bodu 
mm1010 0 0Rozteč bodů 1
mm0 1000 0Rozteč bodů 2
-20 4Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm105 5000 500Souřadnice prvního otvoru
mm3000 0 0Vektor délky
mm0 0 2000Vektor výšky
mm0 395 0Vektor ostění
mm3600 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-2 1Počet ve směru rozteče 1,2
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Soustava bočních otvorů 2 -Soustava bočních otvorů 2

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm7305 5000 0Souřadnice prvního otvoru
mm3000 0 0Vektor délky
mm0 0 2500Vektor výšky
mm0 395 0Vektor ostění
mm7200 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-2 1Počet ve směru rozteče 1,2

Soustava bočních otvorů 3 -Soustava bočních otvorů 3

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm10905 5000 500Souřadnice prvního otvoru
mm3000 0 0Vektor délky
mm0 0 2000Vektor výšky
mm0 395 0Vektor ostění
mm7200 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-2 1Počet ve směru rozteče 1,2

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      3.5 %
Střední hodnota Dm      6.4 %
Maximální hodnota Dmax     11.3 %
Rovnoměrnost    0.307

Y\X 1000 2010 3020 4030 5040 6050 7060 8070 9080 10090 11100
1000 3.5 3.8 4.1 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7
2000 4.2 4.6 4.7 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3 5.4 5.2 5.2
3000 5.6 6.1 5.9 6.1 6.3 6.5 6.3 6.6 6.8 6.3 6.4
4000 9.8 10.1 8.6 9.2 10.6 9.4 9.2 10.6 11.3 9.5 9.8

Y\X 12110 13120 14130 15140 16150 17160 18170 19180 20190
1000 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.2 3.9 3.5
2000 5.3 5.3 5.1 5.2 5.2 5.0 4.8 4.6 4.3
3000 6.4 6.6 6.3 6.4 6.5 6.3 6.0 5.9 5.6
4000 10.6 10.0 9.4 9.8 11.2 9.9 9.0 10.1 9.8



Třída I v 1.NP 

Označení místnosti v půdorysu: 105 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 3.5.2014 - 21:6

Zadání

Prostor -Třída II v 1.NP

Délka mm21200
Šířka mm5000

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87
Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 450Souřadnice prvního bodu 
mm1010 0 0Rozteč bodů 1
mm0 1000 0Rozteč bodů 2
-20 4Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm95 5000 500Souřadnice prvního otvoru
mm3000 0 0Vektor délky
mm0 0 2000Vektor výšky
mm0 395 0Vektor ostění
mm7200 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-2 1Počet ve směru rozteče 1,2
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Soustava bočních otvorů 2 -Soustava bočních otvorů 1a

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm3695 5000 0Souřadnice prvního otvoru
mm3000 0 0Vektor délky
mm0 0 2500Vektor výšky
mm0 395 0Vektor ostění
mm10800 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-2 1Počet ve směru rozteče 1,2

Soustava bočních otvorů 3 -Soustava bočních otvorů 1aa

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm10895 5000 500Souřadnice prvního otvoru
mm3000 0 0Vektor délky
mm0 0 2000Vektor výšky
mm0 395 0Vektor ostění
mm7200 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-2 1Počet ve směru rozteče 1,2

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      3.5 %
Střední hodnota Dm      6.4 %
Maximální hodnota Dmax     11.2 %
Rovnoměrnost    0.312

Y\X 1000 2010 3020 4030 5040 6050 7060 8070 9080 10090 11100
1000 3.5 3.9 4.2 4.4 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
2000 4.3 4.7 4.8 5.1 5.2 5.2 5.1 5.3 5.3 5.2 5.2
3000 5.6 6.2 6.0 6.3 6.4 6.4 6.3 6.3 6.6 6.2 6.2
4000 9.8 10.1 8.7 9.8 11.2 10.0 9.1 10.0 10.6 9.2 9.5

Y\X 12110 13120 14130 15140 16150 17160 18170 19180 20190
1000 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.2 3.9 3.5
2000 5.3 5.3 5.1 5.2 5.2 5.0 4.8 4.6 4.3
3000 6.4 6.6 6.2 6.4 6.5 6.3 6.0 5.9 5.6
4000 10.6 9.9 9.4 9.9 11.2 9.8 9.0 10.1 9.8



Třída II v 1.NP 

Označení místnosti v půdorysu: 119 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 3.5.2014 - 21:7

Zadání

Prostor -Třída III a IV v 2.NP

Délka mm21200
Šířka mm5000

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87
Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 450Souřadnice prvního bodu 
mm1010 0 0Rozteč bodů 1
mm0 1000 0Rozteč bodů 2
-20 4Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm105 5000 500Souřadnice prvního otvoru
mm3000 0 0Vektor délky
mm0 0 2000Vektor výšky
mm0 395 0Vektor ostění
mm3600 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-6 1Počet ve směru rozteče 1,2

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      3.5 %
Střední hodnota Dm      6.2 %
Maximální hodnota Dmax     10.6 %
Rovnoměrnost    0.328

Y\X 1000 2010 3020 4030 5040 6050 7060 8070 9080 10090 11100
1000 3.5 3.8 4.1 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6
2000 4.2 4.6 4.7 5.0 5.1 5.1 5.0 5.2 5.2 5.1 5.1
3000 5.5 6.1 5.9 6.1 6.2 6.1 6.1 6.4 6.5 6.2 6.2
4000 9.8 10.1 8.6 9.2 10.6 9.4 9.2 9.9 10.5 9.2 9.5
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Y\X 12110 13120 14130 15140 16150 17160 18170 19180 20190
1000 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.1 3.8 3.5
2000 5.2 5.2 5.0 5.1 5.1 5.0 4.7 4.6 4.2
3000 6.3 6.3 6.1 6.2 6.2 6.1 5.9 5.8 5.5
4000 10.5 9.8 9.0 9.3 10.6 9.3 8.8 10.1 9.8



Třída III a IV v 2.NP 

Označení místnosti v půdorysu: 205, 219 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 3.5.2014 - 20:41

Zadání

Prostor -WC+Sprcha

Délka mm3985
Šířka mm3485

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87
Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 450Souřadnice prvního bodu 
mm993 0 0Rozteč bodů 1
mm0 743 0Rozteč bodů 2
-3 3Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm1005 0 1300Souřadnice prvního otvoru
mm2000 0 0Vektor délky
mm0 0 1200Vektor výšky
mm0 -395 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      2.3 %
Střední hodnota Dm      2.6 %
Maximální hodnota Dmax      3.3 %
Rovnoměrnost    0.680

Y\X 1000 1993 2986
1000 2.5 3.3 2.8
1743 2.4 3.1 2.5
2486 2.3 2.5 2.3



WC+Sprcha 

Označení v půdorysu: 104, 121, 204, 221 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 3.5.2014 - 21:30

Zadání

Prostor -Šatny v 1.NP a v 2.NP

Délka mm6575
Šířka mm3485

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87
Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 450Souřadnice prvního bodu 
mm915 0 0Rozteč bodů 1
mm0 743 0Rozteč bodů 2
-6 3Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm355 0 1300Souřadnice prvního otvoru
mm2000 0 0Vektor délky
mm0 0 1200Vektor výšky
mm0 -395 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění překážek

Soustava překážek -Roh místnosti tvaru L

mm4500 1500 0Souřadnice první překážky
mm0 0 0Rozteč překážek 1
mm0 0 0Rozteč překážek 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
mm2075 0 0Délka překážky
mm0 1985 0Šířka překážky
mm0 0 3000Výška překážky

Odraznost -0.500
Propustnost -0.000
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Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      0.2 %
Střední hodnota Dm      1.8 %
Maximální hodnota Dmax      3.3 %
Rovnoměrnost    0.046

Y\X 1000 1915 2830 3745 4660 5575
1000 3.3 3.0 1.7 0.7 0.3 0.2
1743 2.9 2.7 1.9 0.9 - -
2486 2.5 2.4 1.8 1.2 - -



 

Šatny v 1.NP a v 2.NP 

Označení v půdorysu: 103, 203 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 3.5.2014 - 21:31

Zadání

Prostor -Šatna v 1.NP

Délka mm6575
Šířka mm3485

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87
Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 450Souřadnice prvního bodu 
mm915 0 0Rozteč bodů 1
mm0 743 0Rozteč bodů 2
-6 3Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm4220 0 1300Souřadnice prvního otvoru
mm2000 0 0Vektor délky
mm0 0 1200Vektor výšky
mm0 -395 0Vektor ostění
mm3460 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění překážek

Soustava překážek -Roh místnosti tvaru L

mm0 1410 0Souřadnice první překážky
mm0 0 0Rozteč překážek 1
mm0 0 0Rozteč překážek 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
mm2075 0 0Délka překážky
mm0 2075 0Šířka překážky
mm0 0 3000Výška překážky

Odraznost -0.500
Propustnost -0.000
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Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      0.1 %
Střední hodnota Dm      1.8 %
Maximální hodnota Dmax      3.3 %
Rovnoměrnost    0.043

Y\X 1000 1915 2830 3745 4660 5575
1000 0.1 0.3 0.6 1.8 3.0 3.3
1743 - - 1.0 1.8 2.7 2.9
2486 - - 1.2 1.8 2.4 2.5



Šatna v 1.NP 

Označení v půdorysu: 120 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 3.5.2014 - 21:31

Zadání

Prostor -Šatna v 2.NP

Délka mm6575
Šířka mm3485

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87
Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 450Souřadnice prvního bodu 
mm915 0 0Rozteč bodů 1
mm0 743 0Rozteč bodů 2
-6 3Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm355 0 1300Souřadnice prvního otvoru
mm2000 0 0Vektor délky
mm0 0 1200Vektor výšky
mm0 -395 0Vektor ostění
mm3460 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-2 1Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění překážek

Soustava překážek -Roh místnosti tvaru L

mm0 1410 0Souřadnice první překážky
mm0 0 0Rozteč překážek 1
mm0 0 0Rozteč překážek 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
mm2075 0 0Délka překážky
mm0 2075 0Šířka překážky
mm0 0 3000Výška překážky

Odraznost -0.500
Propustnost -0.000
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Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      2.6 %
Střední hodnota Dm      3.2 %
Maximální hodnota Dmax      4.8 %
Rovnoměrnost    0.543

Y\X 1000 1915 2830 3745 4660 5575
1000 4.8 4.3 2.6 3.0 3.6 3.3
1743 - - 2.9 2.9 3.5 2.9
2486 - - 2.6 3.0 3.1 2.7



Šatna v 2.NP 

Označení v půdorysu: 220 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 6.10.2014 - 19:50

Zadání

Prostor -Seperace_211

Délka mm3485
Šířka mm3000

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87

Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 850Souřadnice prvního bodu 
mm871 0 0Rozteč bodů 1
mm0 1000 0Rozteč bodů 2
-3 2Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm105 0 0Souřadnice prvního otvoru
mm1000 0 0Vektor délky
mm0 0 2500Vektor výšky
mm0 -395 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
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Soustava bočních otvorů 2 -Soustava bočních otvorů 1a

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm2105 0 500Souřadnice prvního otvoru
mm1000 0 0Vektor délky
mm0 0 2000Vektor výšky
mm0 -395 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2

Soustava bočních otvorů 3 -Soustava bočních otvorů 1aa

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm0 1595 500Souřadnice prvního otvoru
mm0 1000 0Vektor délky
mm0 0 2000Vektor výšky
mm-395 0 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      4.3 %
Střední hodnota Dm      5.7 %
Maximální hodnota Dmax      7.0 %
Rovnoměrnost    0.619

Y\X 1000 1871 2742
1000 6.3 5.6 5.9
2000 7.0 5.0 4.3



Separace v 2.NP 

Označení v půdorysu: 211 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 6.10.2014 - 19:51

Zadání

Prostor -Ředitelna_111

Délka mm3485
Šířka mm3000

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87

Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 850Souřadnice prvního bodu 
mm871 0 0Rozteč bodů 1
mm0 1000 0Rozteč bodů 2
-3 2Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm105 0 500Souřadnice prvního otvoru
mm1000 0 0Vektor délky
mm0 0 2000Vektor výšky
mm0 -395 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
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Soustava bočních otvorů 2 -Soustava bočních otvorů 1a

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm2105 0 0Souřadnice prvního otvoru
mm1000 0 0Vektor délky
mm0 0 2500Vektor výšky
mm0 -395 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2

Soustava bočních otvorů 3 -Soustava bočních otvorů 1aa

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm0 1595 0Souřadnice prvního otvoru
mm0 1000 0Vektor délky
mm0 0 2500Vektor výšky
mm-395 0 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      4.6 %
Střední hodnota Dm      5.9 %
Maximální hodnota Dmax      7.3 %
Rovnoměrnost    0.631

Y\X 1000 1871 2742
1000 6.2 5.7 6.3
2000 7.3 5.2 4.6



Ředitelna v 1.NP 

Označení v půdorysu: 111 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 6.10.2014 - 18:55

Zadání

Prostor -Chodba v 1.NP

Délka mm12290
Šířka mm5010

Výška mm3000

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87

Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 850Souřadnice prvního bodu 
mm1029 0 0Rozteč bodů 1
mm0 1003 0Rozteč bodů 2
-11 4Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm5895 0 0Souřadnice prvního otvoru
mm2000 0 0Vektor délky
mm0 0 2100Vektor výšky
mm0 -395 0Vektor ostění
mm0 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění překážek
Soustava překážek -Roh místnosti tvaru L

mm8370 0 0Souřadnice první překážky
mm0 0 0Rozteč překážek 1
mm0 0 0Rozteč překážek 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
mm3920 0 0Délka překážky
mm0 3600 0Šířka překážky
mm0 0 3000Výška překážky

Odraznost -0.500
Propustnost -0.000
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Soustava překážek -Soustava překážek 2

mm1500 0 0Souřadnice první překážky
mm0 0 0Rozteč překážek 1
mm0 0 0Rozteč překážek 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
mm125 0 0Délka překážky
mm0 1800 0Šířka překážky
mm0 0 3000Výška překážky

Odraznost -0.500
Propustnost -0.000

Soustava překážek -Soustava překážek 2a

mm1500 3210 0Souřadnice první překážky
mm0 0 0Rozteč překážek 1
mm0 0 0Rozteč překážek 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
mm390 0 0Délka překážky
mm0 390 0Šířka překážky
mm0 0 3000Výška překážky

Odraznost -0.500
Propustnost -0.000

Soustava překážek -Soustava překážek 2aa

mm5100 3210 0Souřadnice první překážky
mm0 0 0Rozteč překážek 1
mm0 0 0Rozteč překážek 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
mm390 0 0Délka překážky
mm0 390 0Šířka překážky
mm0 0 3000Výška překážky

Odraznost -0.500
Propustnost -0.000

Soustava překážek -Soustava překážek 2a

mm5100 0 0Souřadnice první překážky
mm0 0 0Rozteč překážek 1
mm0 0 0Rozteč překážek 2
-1 1Počet ve směru rozteče 1,2
mm390 0 0Délka překážky
mm0 1010 0Šířka překážky
mm0 0 3000Výška překážky

Odraznost -0.500
Propustnost -0.000

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      0.0 %
Střední hodnota Dm      1.1 %
Maximální hodnota Dmax      5.4 %
Rovnoměrnost    0.008

Y\X 1000 2029 3058 4087 5116 6145 7174 8203 9232 10261 11290
1000 0.0 0.2 0.2 0.3 0.6 4.9 5.4 4.3 - - -
2003 0.1 0.2 0.3 0.5 1.4 2.3 2.6 2.3 - - -
3006 0.2 0.2 0.3 0.6 1.5 1.4 1.4 1.5 - - -
4009 0.2 0.3 0.4 0.7 1.0 1.1 1.1 0.8 0.3 0.1 0.1



Chodba v 1.NP 

Označení místnosti v půdorysu: 101 
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Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor Mateřská škola
Datum a čas 6.10.2014 - 19:16

Zadání

Prostor -Chodba v 2.NP

Délka mm12290
Šířka mm1410

Výška mm2800

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30
Činitel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87

Čistota prostředí interieru -Čisté
Čistota prostředí exterieru -Čisté

Rozmístění výpočetních bodů
Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 1000 850Souřadnice prvního bodu 
mm1029 0 0Rozteč bodů 1
mm0 500 0Rozteč bodů 2
-11 1Počet ve směru rozteče 1,2

Rozmístění osvětlovacích otvorů
Soustava bočních otvorů 1 -Soustava bočních otvorů 1

Počet skel otvoru -2
Druh skla -čiré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regulačních zařízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

Činitel znečištění na vnitřní straně -0.95
Činitel znečištění na vnější straně -0.95

Odraznost -0.20
mm5975 0 1300Souřadnice prvního otvoru
mm2000 0 0Vektor délky
mm0 0 1200Vektor výšky
mm0 -395 0Vektor ostění
mm3600 0 0Rozteč otvorů 1
mm0 0 0Rozteč otvorů 2
-2 1Počet ve směru rozteče 1,2

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      0.1 %
Střední hodnota Dm      3.3 %
Maximální hodnota Dmax      6.7 %
Rovnoměrnost    0.008

Y\X 1000 2029 3058 4087 5116 6145 7174 8203 9232 10261 11290
1000 0.1 0.1 0.2 0.5 1.6 5.3 6.2 4.7 4.5 6.7 6.0



Chodba v 2.NP 

Označení místnosti v půdorysu: 201 

 

 

 



VOLITELNÉ
M3

Nízkoenergetický Light

Charakteristika
Vzduchotěsný nízkoenergetický modul       energetický 

štítek B
energetický štítek C

Stohovatelnost 3x až 3x až 6x

Vym nitelné st ny Stěny ne, příčky ano Stěny ne, příčky ano

P eprava v paketech - skladatelnost NE NE

Rozm ry ší ka 3 600 mm 3 600 mm 3 000 mm

délka 9 350 mm 9 200 mm 6 000, 7 500 mm

sv tlá výška 2 870 mm 2 870 mm 2 600 mm

hmotnost 9 - 13 t 7 - 11 t

Šroubovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů Šroubovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů

neodvětraná, spádovaná pultová s venkovními svody neodvětraná, spádovaná pultová s venkovními svody

Krytina střešní folie střešní folie

Izolace Minerální vata 140mm + PUR Panel 170mm Minerální vata 130mm + PUR Panel 100mm

Vnit ní obložení podhled - Fermacel

Odtok vody vekovní okapní systém venkovní okapní systém

Požární odolnost 30' 30´ 60', 90'

Součinitel tep.odporu U ĚW/m2Kě 0,12 0,18

Oplášt ní ALU prosklená stěna nebo PUR panel 200 mm ALU prosklená stěna nebo PUR panel 100 mm

Povrchová úprava Lakování dvousložkovou akrylátovou barvou Lakování dvousložkovou akrylátovou barvou různé fasádní systémy

Izolace PUR panel 200 mm PUR panel 100 mm PUR 120 mm

Vnit ní obložení Fermacell s tapetou nebo výmalbou Fermacell s tapetou nebo výmalbou Dle přání zákazníka

Požární odolnost 30' 30' 60´, 90'

Součinitel tep.odporu U ĚW/m2Kě 0,12 0,2

Konstrukce Svařovaný ocelový žebřinový z pozinkovaných profilů Svařovaný ocelový žebřinový z pozinkovaných profilů

Izolace PUR panel 170mm + Polystyren 70mm PUR panel 100mm + Polystyren  nebo Hobra 20mm

Podlaha Fermacell 2x12,5mm Fermacell 2x12,5mm

Podlahová krytina Koberec nebo Linoleum Koberec nebo Linoleum Dle přání zákazníka

Součinitel tep.odporu U ĚW/m2Kě 0,12 0,18

Rozvod elektroinstalace

Bezdrátové ovládání světlení, elektrorozvod systémem 
Gesis v případě pronájmových modulů, jinak standardní 

rozvod

standard

P ívod-výstup 400 V / 32 A 400 V / 32 A Až 400 V / 63A

Sv tla leštěný zrcadlový rastr LED Diody Dle přání zákazníka

P íslušenství dle typu dle typu Dle přání zákazníka

El.r ozvad č dle typu dle typu Dle přání zákazníka

Venkovní dve e Al trojitě prosklené 1.000x2.100mm, sklo U =0,6 W/m2K  
(celkem 1,1 W/m2K )

Al dvojitě prosklené Uskla =1,1 W/m2K Dle přání zákazníka

Vnit ní dve e Dřevěné obložkové Dřevěné obložkové Dle přání zákazníka

Okno Al trojitě zasklené U = 0,6 W/m2K (celkem 1,1W/m2K ) Al dvojitě zasklené zasklené Uskla = 1,1 W/m2K Dle přání zákazníka

Sanitární vybavení dle typu dle typu Dle přání zákazníka

Vytáp ní vytápění a chlazení tepelným čerpadlem vzduch/freon 
nebo dle přání

dle přání Dle přání zákazníka

Vzduchotechnika rekuperace vzduchu, rotační rekuperátor účinnost 75% dle přání Dle přání zákazníka

POPIS STANDARDNÍ PROVEDENÍ
ADA M3

TYPY

SPECIFIKACE

Rám

ST ECHA

ST NA

PODLAHA

ELEKTROINSTALACE

VYBAVENÍ






