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Počet stran: 41 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby objektu Dům kultury. Jedná se třípodlažní objekt se dvěma nadzemními a jedním 

podzemním podlažím. Obestavěný prostor 11 520m
3
. 

Výsledkem práce je zejména podrobný návrh dispozičního řešení, konstrukčního systému a 

skladeb obvodových konstrukcí. Součástí práce je rovněž tepelně technické posouzení 

obvodových konstrukcí a energetický štítek obálky budovy. 

 

 

Annotation 

Theme: The community centre 

Author: Bc. Michal Štara 

Chief works: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

Number of pages: 41 

The subject of this thesis was the development of project documentation for the 

construction project proposed building the Community centre. This is a three-storey 

building with two floors and a basement. Enclosed space is 11 520 m
3
.  

The result is detailed design layout, system design and layers of envelopes. The project 

includes a technical assessment of the thermal building envelope and label the envelope of 

the building.  
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1. Technická zpráva 

1.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

1.1.1 Účel objektu 

Objekt nacházející se v Plzni bude sloužit jako kulturní centrum. Jedná 

se o třípodlažní objekt, který bude volně přístupný veřejnosti s výjimkou technického 

zázemí budovy. 

1.1.2 Funkční náplň 

Veřejně přístupná část objektu bude sloužit jako víceúčelový sál, restaurační 

zařízení, knihovna a centrum volnočasových aktivit. Součástí objektu bude také byt 

správce a potřebné technické zázemí.  

Jedná se o objekt občanské vybavenosti s doplňkovou funkcí bydlení 

1.1.3 Kapacitní údaje 

Podlahová plocha:  1.S 365 m
2
 

 1.NP 1 200 m
2
 

 2.NP 800 m
2
 

Celkem 2 365 m
2
 

Zastavěná plocha: 1 453 m
2
 

Obestavěný prostor: 11 520 m
3
 

Odhadovaná cena: 85 000 000 Kč 

 

1.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

1.2.1 Architektonické řešení 

Z architektonického hlediska je budova pojata jako monoblok ve tvaru „U“ 

s předsazenou nižší částí vstupu. Budova je samostatně stojící a výškově i rozměrově 

koresponduje s okolní zástavbou. Křídla budovy směřující na sever svírají dvoranu, kam je 

situována terasa s okrasnou zelení. Z hmoty objektu vystupuje ve střední části vyvýšená 

část sálu, která půdorysně ustupuje.  
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1.2.2 Výtvarné řešení 

Budova je při pohledu z průčelí symetrická, pouze ustupující vyvýšená část sálu je 

osazena k jedné straně.  

Plocha fasády bude mít bílou barvu, mezi okenními otvory bude barva fasády šedá 

a bude tak tvořit horizontální pásy. Budova bude usazena na terénu žulovým předsazeným 

soklem. Hlavní hmota budovy bude lemována římsou obepínající celý obvod budovy. 

Římsa bude ve stejné barvě jako šedé meziokenní pásy. 

 

1.2.3 Materiálové řešení 

Plochy fasád jsou tvořeny zatíranou minerální omítkou s velikostí zrna 2,5mm. Sokl 

objektu je ze žulových desek s povrchovou úpravou štokováním nebo tryskáním. 

Výplně okenních a dveřních otvorů jsou opatřeny hliníkovými prvky v přírodní 

šedé barvě hliníku. Zasklení okenních otvorů je čiré. Lehký obvodový plášť tvořící 

prosklenou stěnu sálu je z hliníkových profilů se zasklením.  

Klempířské prvky budou z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou v šedé barvě korespondující s barvou fasády. 

 

1.2.4 Dispoziční řešení 

Navržená stavba má celkem 3 podlaží, z toho jedno podzemní a dvě nadzemní 

podlaží. Všechna podlaží jsou vzájemně komunikačně propojena čtyřmi schodišti a dvěma 

výtahy. 

V suterénu jsou situovány technické prostory, které tvoří zázemí celého objektu. 

Zejména je zde umístěna výměníková stanice zdroje tepla, rozvodna NN, strojovna 

vzduchotechniky a strojovna výtahů. Dále se v suterénu nachází skladovací prostory 

rekvizit a technické prostory pod jevištěm. Suterén je propojen se zvýšenou částí přízemí 

schodištěm a nákladním výtahem. 
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V 1.NP se nachází hlavní vstup do budovy pro veřejnost se zádveřím a pokladnou. 

Hlavní vstup je umístěn v jižním průčelí budovy. Na zádveří navazuje hlavní vestibul, 

z něhož jsou přístupné ostatní prostory přízemí zejména hlavní sál, restaurace, hygienické 

zázemí pro veřejnost a kancelář vrátného. Součástí vestibulu je věšáková šatna s obsluhou, 

ze šatny je přístupná také samostatná místnost pro pokladní. V prostoru vestibulu jsou 

situována dvě schodiště, jedno vede do zvýšené části přízemí, kde se nachází malý sál 

a druhé vede do 2.NP. Z hlavního sálu je přístupná terasa využitelná v letním období. 

V přízemí se nachází provozní zázemí restaurace, tedy kuchyně, prostor mytí bílého 

nádobí, sklad nápojů a koření a sklad potravin. Dále se zde nachází hygienické zařízení 

a šatny pro zaměstnance restaurace a schodiště vedoucí do 2.NP. Vstup pro personál, vstup 

do služebního bytu je situován do zadního traktu budovy. 

Další místnosti jsou ve zvýšené části přízemí, zde se nachází prostor malého sálu 

s jevištěm, dále jeviště velkého sálu a zázemí pro účinkující se šatnami a hygienickým 

zařízením. Pro příjem a výdej rekvizit je navržena místnost meziskladu, která je propojena 

roletovými vraty s nakládací rampou v exteriéru. Do těchto prostor je možný přístup 

samostatným vstupem nebo z prostoru hlavního vestibulu. Výškový rozdíl je překonáván 

celkem čtyřmi schodišti v různých místech objektu a výtahem - plošinou. Jedno schodiště 

doplněné o výtah se nachází v hlavním vestibulu, druhé schodiště vede na jeviště velkého 

sálu. Další dvě schodiště jsou exteriérová, jedno před vstupem pro účinkující druhé vede 

na nakládací rampu.  

Ve 2.NP jsou situovány prostory volnočasového centra, jedná se zejména o tři 

kanceláře, dvě klubovny a knihovnu se studovnou a archiv knih. V druhé části 2.NP se 

nachází byt správce a promítací místnost s WC a příručním skladem. Pro přístup do 

volnočasového centra slouží dvouramenné schodiště s výtahem. Byt správce a promítací 

místnost jsou přístupné po samostatném dvouramenném schodišti. Ze všech tří kanceláří je 

přístupná terasa, která se nachází nad prostory vstupu. 

Prostory střechy jsou přístupné po ocelovém žebříku, který začíná na úrovni 

nakládací rampy. Střecha nad sálem je přístupná po dalším ocelovém žebříku ze střechy 

nad prostory knihovny. 
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1.2.5 Bezbariérové užívání stavby 

Veškeré prostory přístupné veřejnosti jsou řešeny jako bezbariérové. Na parkovišti 

je vyhrazen předepsaný počet parkovacích míst. Komunikace a zpevněné plochy jsou 

v odpovídajících spádech. Pro přístup do jednotlivých úrovní a podlaží je budova vybavena 

výtahy. Hygienické zařízení uzpůsobené pro využití osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace je umístěno v přízemí budovy a je oddělené zvlášť pro muže a 

zvlášť pro ženy. Prostorové a rozměrové uspořádání chodeb, dveří, hygienických zařízení, 

schodišť a všech ostatních prostor je v souladu s vyhláškou č. 398/2006 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

1.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Z provozního hlediska je objekt členěn na čtyři funkce. Společenský sál, stravovací 

zařízení, volnočasové centrum a prostory pro bydlení. 

Hlavním funkčním využitím je pořádání společenských akcí, které se mohou konat 

v sálu přibližně pro 200 návštěvníků. Sál může být také přeměněn na promítací sál. Druhou 

funkcí je pořádání komornějších akcí, například loutkových představení, pro které bude 

sloužit malý sál přibližně pro 50 diváků. Zázemí pro účinkující obou sálů je situováno do 

jednoho místa a má samostatný vstup a nakládací rampu pro dovoz rekvizit. V zázemí se 

nacházejí hygienická zařízení pro účinkující a sklady rekvizit. 

Další část objektu slouží jako stravovací zařízení. Jedná se o restauraci, která může 

být propojena s hlavním sálem.  

Pro oba sály a restauraci slouží společné hygienické zázemí pro veřejnost. 

Část druhého nadzemního podlaží, která je přístupná veřejnosti, plní funkci 

volnočasového centra. Jsou zde umístěny tři kanceláře pro zaměstnance, dále dvě klubovny 

a knihovna se studovnou a sklad knih. 

Ve veřejně nepřístupné části 2.NP se nachází byt správce a promítací místnost 

včetně skladu filmového materiálu a hygienického zázemí. 

Veškeré veřejně přístupné prostory jsou provozně i stavebně odděleny od prostor 

pro účinkující a zaměstnance. 



5 

Provoz volnočasového centra se předpokládá v dopoledních a odpoledních 

hodinách tedy mimo dobu mezi 22:00 - 6:00h. Provoz restauračního zařízení se 

předpokládá také pouze do 22:00h. Pouze v případě konání společenské akce bude provoz 

v sále i restauračním zařízení probíhat i v nočních hodinách. 

 

1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

1.4.1 Nosná konstrukce 

Popis navrženého konstrukčního systému 

Nosnou konstrukci celého objektu tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet 

založený na prefabrikovaných železobetonových patkách. K zajištění prostorové stability 

konstrukce slouží prefabrikované železobetonové ztužující stěny. 

Vnější nákladová rampa a schodiště budou provedeny jako železobetonová 

monolitická konstrukce, kterou budou tvořit stěny a podlahové desky respektive 

schodišťová ramena. 

 

Výkopy 

Výkopy se skládají z hlavní stavební jámy pro suterén, pažené jámy pro šachtu 

hlediště a výkopů a rýh pro jednotlivé patky a základové prahy. Výchozí úroveň pro 

provádění výkopů je úroveň hrubých terénních úprav, která se rovná -0,600. V rámci 

hrubých terénních úprav bude provedena skrývka ornice a nevyhovujících podorničních 

vrstev. Hloubka výkopů pro jednotlivé patky je 1,4m a pro základové prahy 0,6m. Výkopy 

budou prováděny s kolmými stěnami. 

Výkop hlavní stavební jámy bude hluboký 2,535m, stěny výkopu budou svahovány 

ve sklonu 1:0,6. 

Stavební jáma pro šachtu hlediště bude hluboká 6,2m. Bude provedena jako pažená 

do beraněných zápor z ocelových I nosníků. Zápory budou na horní úrovni opatřeny 

rozpěrami pro zajištění stability výkopu. Výpažnice budou z dřevěných fošen. 
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Zásypy 

Zpětné zásypy budou provedeny z hutnitelných nenamrzavých materiálů. Pro 

zásypy se uvažuje s využitím zeminy získané při výkopových pracích. Vhodnost použití 

výkopku pro zpětné zásypy bude posouzena geologem na základě inženýrsko-

geologického průzkumu. 

 

Založení objektu 

Objekt je založen na prefabrikovaných železobetonových stupňovitých patkách. 

Hloubka založení je na úrovních -1,900 a -4,435. Půdorysné rozměry patek jsou 2,0x2,0m 

a 2,2x2,0m. Celková výška patek je 1,30m. Pod patkami bude proveden podkladní beton 

tl.0,10m z betonu C12/15. Z důvodů snazší manipulace a způsobu provádění jsou patky 

navrženy jako prefa-monolitické, horní část patek bude tvořit prefabrikovaný kalich, který 

bude opatřen vylamovací výztuží. Spodní část patky se provede na stavbě, do připraveného 

bednění se vloží armokošem a zmonolitní se s prefabrikovanou částí patky. 

Na patky budou osazeny prefabrikované železobetonové základové prahy, které 

budou mít rozměry: pod stěnami 1.NP 0,2x1,0m a pod stěnami 1.S 0,25x0,75m. Pod 

vnitřními stěnami a nástupními rameny schodišť budou provedeny železobetonové 

monolitické základové pasy šířky 0,3m a výšky 0,6m. 

Pod příčkami bude podlahová betonová deska zesílena z 80mm na tloušťku 130mm 

a do desky při spodním povrchu bude vložena přídavná svařovaná síť s průměrem drátu 

8mm a velikostí oka 100x100mm. V místě prohloubení bude slabší vrstva tepelné izolace. 

Exteriérová nákladová rampa a schodiště budou založeny na železobetonových 

pásech šířky 500 a 300mm, hloubka založení min. 800mm pod upraveným terénem. 
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Železobetonový skelet 

Železobetonový prefabrikovaný skelet je tvořen sloupy o průřezu 0,4x0,4m 

a 0,4x0,6m. Na sloupech jsou uloženy průvlaky 0,4x0,4m, které budou opatřeny ozuby pro 

uložení stropních panelů. Nad stropem sálu budou sedlové železobetonové prefabrikované 

vazníky s horní pásnicí ve spádu 5%, vazníky budou délky 12,0m. Šířka horní pásnice 

bude 0,35m a výška vazníku uprostřed rozpětí bude 1,2m. V kolmém směru na průvlaky 

budou osazeny stropní ztužidla průřezu 0,2x0,4m. Stropní konstrukci tvoří předpjaté 

železobetonové dutinové panely Spirol výšky 0,16 a 0,20m a délky 6,0m. Stropní panely 

budou dle technických a technologických předpisů výrobce opatřeny kleštinovou výztuží a 

bude provedena betonová zálivka spár mezi panely. Konstrukci skeletu doplňují 

železobetonové ztužující stěny tloušťky 0,2m rozmístěné uvnitř dispozice. 

Součástí skeletu jsou prefabrikovaná železobetonová schodiště. Jedná se 

o zalomené železobetonové desky s nadbetonovanými stupni. Desky budou uloženy na 

základovém pasu, železobetonových schodišťových stěnách tloušťky 0,2m a na stropní 

konstrukci. 

 

Ostatní konstrukce 

Výtahové šachty a šachta pro výsuvné hlediště budou zhotoveny jako 

železobetonové konstrukce. Na podkladní beton bude položena hydroizolace a následně 

vybetonovány železobetonová deska tl. 250mm a železobetonové stěny tloušťky 300mm. 

Veškeré železobetonové prvky v kontaktu se zeminou budou opatřeny hydroizolačním 

souvrstvím. 

Exteriérová nakládací rampa bude tvořena železobetonovými stěnami tl. 300mm 

založenými na základových pasech. Podlahovou desku a schodišťová ramena budou tvořit 

železobetonové desky tloušťky 300mm. 

Výztuž monolitických konstrukcí bude z oceli B 500B. 

Beton v exteriéru bude minimální třídy C30/37 stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 

206-1 Změna Z3 Beton - část 1 a ČSN  EN 1992 - XC4, XF2 
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Překlady 

Ve zděných svislých konstrukcích nad otvory budou osazeny nosné překlady. Pro 

otvory do světlosti 2000mm budou použity systémové vápenopískové překlady VAPIS pro 

přesné zdění. Rozměry překladů odpovídají tloušťce zdiva a rozměrům otvoru. 

U otvorů s větší světlostí budou použity překlady železobetonové a nebo překlady z 

válcovaných ocelových nosníků. Přechod mezi různými povrchy zdiva překladu bude 

opatřen perlinkou aby bylo zabráněno vzniku trhlin. 

Podrobná specifikace je uvedena na výkresech jednotlivých podlaží. 

 

1.4.2 Svislé konstrukce (mimo nosné části) 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť tvoří výplňové zdivo z vápenopískových dutých bloků VAPIS na 

tenkovrstvou maltu (lepidlo) VAPIS. Tloušťka zdiva v nadzemních částech je 175mm. 

Tloušťka suterénní stěny je 240mm. 

Celý objekt je kontaktně zateplen vnějším tepelně izolačním kompozitním 

systémem (ETIC) firmy BASF Multitherm M. Skladba zateplovacího systému je 

následující:  

lepící hmota Prince Color Z 301 PS;  

tepelný izolant z desek z minerální vlny Isover Fassil; 

základní vrstva z lepící hmoty Prince Color Z 301 SUPER bílá/šedá s výztužnou 

skelnou síťovinou Vertex R117 A101; 

penetrační nátěr Prince Color Multigrund PGU; 

minerální šlechtěná omítka zatíraná Prince Color MSP2; 

nátěr Prince Color Multitop FA. 

Část obvodového pláště objektu tvoří prosklená stěna. Ta je navržena jako lehký 

obvodový plášť ze systému firmy SAPA. Jedná se o typ SAPA Elegance 52, který je 

tvořen svislými sloupky a vodorovnými paždíky z hliníkových profilů s přerušeným 

tepelným mostem. Zasklení je tvořeno izolačními trojskly. 

U=0,33 W/m
2
K < UN=0,45 W/m

2
K 



9 

 

Příčky 

Vnitřní zdi, které oddělují prostory s různým druhem provozu, jsou řešeny jako 

nenosné stěny ze zdiva z vápenopískových dutých bloků VAPIS na tenkovrstvou maltu 

(lepidlo) VAPIS. Tloušťka zdiva je volena dle umístění a navazujících konstrukcí v 

následujících tloušťkách: 70, 150, 200 a 240mm. 

Povrchové úpravy stěn a stropů jsou popsány v bodě 1.4.5 této zprávy. 

Pro oddělení klozetových kabin jsou navrženy lehké sanitární příčky z DTD desky s 

povrchem z vysokotlakého laminátu HPL. Celková tloušťka stěn a dveřních křídel je 

25,7mm. Celková výška sanitárních dělících příček je 2200mm, výška mezery mezi 

podlahou a spodní hranou příčky je 100mm. Bude se jednat o systémové řešení s 

nerezovými nožkami a kováním. 

 

1.4.3 Vodorovné konstrukce (mimo nosnou část) 

Podlahy 

Souvrství podlah na terénu tvoří vždy vrstva tepelné izolace, hydroizolační vrstva, 

roznášecí vrstva a vrstva nášlapná. Tepelná izolace je umístěna pod hydroizolací a je nutné 

provádět ji z materiálu odolného vůči účinkům vody a vlhkosti, tedy z extrudovaného 

polystyrenu nebo z perimetrického expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou 

strukturou. Skladbu podlah na stropní konstrukci tvoří izolace proti kročejovému hluku, 

roznášecí vrstva a vrstva nášlapná. Konstrukce podlah jsou po obvodě opatřeny dilatačním 

páskem z Mirelonu nebo EPS o minimální tloušťce 10mm. 

Nášlapné vrstvy jsou popsány v bodě 1.4.5 této zprávy. 

Podrobné skladby podlah jsou uvedeny ve specifikaci skladeb jednotlivých 

konstrukcí. 

U=0,33 W/m
2
K < UN=0,45 W/m

2
K 
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Střecha 

Střechy jsou navrženy jako jednoplášťové konstrukce. Nosnou konstrukci tvoří 

stropní konstrukce 2.NP, respektive stropní konstrukce sálu. Po obvodě je střecha 

ukončena atikou. Plochy střechy jsou odvodňovány dovnitř dispozice vyhřívanými 

střešními vpusťmi. Podrobné skladby jsou uvedeny ve specifikaci skladeb jednotlivých 

konstrukcí. Střechy byly navrženy ve smyslu ČSN 73 1901. 

U=0,22 W/m
2
K < UN=0,24 W/m

2
K 

 

1.4.4 Izolace 

Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby bude tvořena SBS modifikovanými asfaltovými pásy. 

1500mm pod úrovní upraveného terénu bude hydroizolační souvrství stěn a podlah tvořeno 

dvěma pásy např. GLASTEK 40 SEPCIAL MINERAL a ELASTODEK 40 SPECIAL 

MINERAL. Nad úrovní -1500mm bude hydroizolační vrstvu tvořit již pouze jeden pás 

např. GLASTEK 40 SEPCIAL MINERAL. 

Hydroizolace střešního pláště bude tvořena PVC fólií např. DEKPLAN 76, která 

bude uložena na separační vrstvě např. geotextilii FILTEK 300 a bude mechanicky 

kotvena k podkladu. 

V prostorech s vlhkým provozem bude pod dlažbou a keramickým obkladem 

provedena hydroizolační stěrka. 

 

Tepelná izolace 

Tepelnou izolaci v kontaktním zateplovacím systému budou tvořit desky 

z minerální vaty např. Isover FASSIL. 

Tepelná izolace soklu a konstrukcí v kontaktu se zeminou nebo v místech 

ohrožených stékající nebo ostřikující vodou budou provedeny z perimetrického 

expandovaného polystyrenu EPS DEKPERIMETER nebo z extrudovaného polystyrenu 

XPS. 

Tepelnou izolaci v souvrství střešního pláště budou tvořit rovné desky EPS 100S 

Stabil a spádové desky EPS 100S Stabil. 
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Podhledy 

Ve všech prostorách 1. a 2.NP budou rastrové podhledy z minerálních vláken. 

V prostoru hlavního sálu bude podhled doplněn o akustická tělesa dle detailního řešení 

dodavatele podhledů. V místnostech bytu bude SDK podhled, v koupelně a na WC bude 

v provedení do vlhkých prostor. V suterénu a v prostoru jeviště podhledy nebudou. 

Výškově je podhled umístěn na +2,60m resp. 3,00m a 3,25m nad podlahou – viz 

výkresy.  

Minerální podhled z desek AMF – THERMATEX Schlicht je zavěšený na nosné 

konstrukci systému C. Podhled a je zhotoven z desek rozměrů 600x600 mm v barvě bílé 

(RAL 9010). Tloušťka desek je 15 mm, hrany jsou v provedení SK. Nosnou konstrukci 

systému C tvoří hlavní nosné profily v roztečích 1200mm (rovnoběžné s delší stranou 

chodby) označené C-PH (MN 24/38). Nosné profily jsou zavěšené pomocí pérových 

závěsů s pevným háčkem (C-SHD) na táhlech (C-DoS) kotvených do stropní konstrukce. 

Mezi hlavní profily jsou vloženy příčné C-PQ profily. 

Při montáži podhledu je třeba postupovat dle technických doporučení výrobce. 

V rastru podhledu budou instalována revizní dvířka pro uzávěry stoupaček ÚT. 

 

1.4.5 Úpravy povrchů 

Podlahy 

V sále a v bytě bude položena dřevěná vrstvená lamelová podlaha - materiál dub. 

Na chodbách a v hygienickém zázemí budou provedeny podlahy z keramických dlaždic. 

Přesný odstín a typ dlažeb bude vybrán investorem ve spolupráci s interiérovým 

architektem. V technickém zázemí bude nášlapnou vrstvu tvořit epoxidová dvousložková 

samonivelační stěrka Goreprox Equal v šedé barvě RAL 7015. Prostory šatny, kanceláří 

a klubovny budou vybaveny zátěžovým kobercem Techno. V knihovně a ostatních 

prostorech bude podlahová krytina z PVC linolea Fatra Novoflor extra 2120.  

V prostorech s mokrým provozem (sprchový kout, mytí nádobí) bude provedena 

hydroizolační stěrka a bude napojena na stěrku provedenou na stěnách. 
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Nášlapná vrstva exteriérové nákladové rampy a schodiště bude tvořena betonovým 

povrchem, který bude ohlazen a opatřen protiskluznou úpravou např. kartáčováním 

koštětem. Tato úprava se provádí do čerstvého zavadlého betonového povrchu 

Přesná specifikace je zřejmá z výkresové části a z legendy místností. 

 

Stěny 

Zděné konstrukce ve všech podlažích budou opatřeny vápenocementovou 

jednovrstvou omítkou Prince Color HK 02. Omítka bude opatřena malbou bílé barvy např. 

Primalex Procolor S 1500-N. 

Železobetonové konstrukce výtahových šachet budou ponechány bez povrchové 

úpravy. 

V hygienických zařízeních, úklidových místnostech a v kuchyni bude proveden 

keramický obklad na celou výšku místností tj. 3250mm v 1.NP a 3000mm ve 2.NP. V bytě 

správce bude proveden obklad za kuchyňskou linkou od pracovní desky výšky přibližně 

0,5m až k horním skříňkám. Výška obkladu v jednotlivých místnostech je patrna 

z výkresové části. Přesný typ a barva obkladů bude upřesněna podle výběru investora. V 

prostorech s mokrým provozem (sprchový kout, mytí nádobí) bude provedena 

hydroizolační stěrka do výšky min. 2000mm od čisté podlahy místnosti. Do spár a koutů 

mezi stěnami a stěnou a podlahou bude vložen výztužný pás. 

 

Stropy 

V prostorech, které nejsou opatřeny podhledy, budou betonové stropní panely 

opatřeny penetračním nátěrem a následně budou opatřeny malbou v bílé barvě. 

 

Fasáda 

Fasádu tvoří kompletní zateplovací systém Multitherm M s minerální zatíranou 

omítkou s finálním nátěrem Prince Color Multitop FA v barvě bílé RAL 9001 a šedé RAL 

7044.  
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Sokl bude proveden z žulových desek, kotvený pomocí nerezových kotev do 

nosných konstrukcí budovy (železobetonové nebo vápenopískové prvky). Povrchová 

úprava žulových desek bude jemně zdrsněná např. štokováním nebo tryskáním. Desky 

budou max. tloušťky 40mm a budou kotveny skrytým kotvením do drážek ve svislých 

spárách mezi deskami. Horní hrana obkladu bude zakončena parapetem, který bude také z 

žulových desek s maximální tloušťkou 40mm. 

 

1.4.6 Konstrukce PSV 

Okna 

Veškerá okna jsou navržena hliníková. Okna budou zasklena izolačním trojsklem, 

součinitel prostupu tepla bude Uw=1,1W/m2K. Otvíravá křídla oken jsou opatřena 

mikroventilací. Výška klik bude max. 1500mm nad čistou podlahou místností. Na 

schodištích a na WC, kde je parapet výš než 2000mm, budou okna opatřena oddáleným 

ovládáním. 

Podrobná specifikace – viz výkres 15. Specifikace stavebně truhlářských výrobků - 

výpis oken 

 

Dveře 

Dveřní křídla vnitřních dveří jsou dřevěná nebo z odlehčené DTD desky, osazená 

ve zděných příčkách do ocelových hranatých lisovaných zárubní. Povrchová úprava 

dveřních křídel bude z HPL popřípadě CPL laminátu. Ocelové zárubně budou opatřeny 

nátěrem v barvě dle výběru investora. 

Dveřní křídla výplní v obvodovém plášti jsou hliníková a osazená do hliníkových 

rámových zárubní. 

Podrobná specifikace – viz výkres 16. Specifikace stavebně truhlářských výrobků - 

výpis dveří 
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Lehký obvodový plášť 

Je použit lehký obvodový plášť Sapa Elegance 52ST prosklená fasáda s nosnými 

a doplňkovými mezilehlými AL profily. Zasklení bude provedeno z čirého trojskla. 

Součástí dodávky prosklené fasády budou stínící prvky - žaluzie. Žaluzie budou umístěny 

uvnitř trojskla v tzv. ScreenLine provedení. 

Podrobná specifikace – viz výkres 15. Specifikace stavebně truhlářských výrobků - 

výpis oken 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky jsou navrženy běžného provedení. Materiál klempířských 

prvků bude lakovaný pozinkovaný plech tloušťky 0,6mm. Příponky a nosné prvky budou 

z pozinkovaného plechu tl. 1,0mm. Klempířské práce budou prováděny v souladu s ČSN 

79 1901, ČSN EN 501 a ČSN EN 612. 

Jedná se zejména o oplechování parapetů, atiky a oplechování římsy objektu. 

Rozměry a množství jednotlivých prvků jsou uvedeny a podrobně popsány ve 

specifikaci klempířských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky jsou navrženy běžného provedení. 

Atypické zámečnické výrobky budou zhotoveny z běžně dostupných materiálů jako 

válcované profily apod. 

Jedná se zejména o vnitřní a venkovní zábradlí, konstrukci markýzy nad vchodem, 

ocelové žebříky pro přístup na střechu a konstrukci římsy. 

Veškeré zámečnické prvky v exteriéru a nedemontovatelné prvky budou provedeny 

jako žárově zinkované. Minimální tloušťka zinkové vrstvy 80µm. Ostatní ocelové 

konstrukce mohou být opatřeny ochranným nátěrem. Ochranný nátěr se skládá z 1x 

základního nátěru a min. 1x vrchního nátěru. Tloušťky jednotlivých vrstev musí být určeny 

dle třídy prostředí, ve kterém budou prvky umístěny. 

Zábradlí v interiéru budou provedena z nerezu včetně kotevních prvků. 
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Při provádění je potřeba dodržet následující ČSN: 

ČSN 732601 Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 732611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí 

 

Kompletní seznam a podrobný popis s rozměry zámečnických výrobků - viz výkres 

18. Specifikace zámečnických výrobků 

 

1.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / 

hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana 

stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Veškeré obvodové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby jejich součinitel 

prostupu tepla splňoval požadavky ČSN 73 0540 - 2. část. Skladby jednotlivých konstrukcí 

jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci a ve Specifikaci skladeb. 

Prvek Požadavek Un Výpočet U 

 [W/m
2
K] [W/m

2
K] 

Obvodová stěna 0,30 0,22 

Obvodová stěna přilehlá zemině 0,45 0,32 

Podlaha na zemině 0,45 0,33 

Plochá střecha 0,24 0,21 

Výplně otvorů - okna 1,50 1,20 

Výplně otvorů - dveře 1,70 1,50 

 

1.6 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

V rámci tohoto projektu zatím nebylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení, 

nejsou tedy známy požadované odolnosti nosných konstrukcí ani další požadavky 

vyplývající z dělení na požární úseky, zásobování požární vodou, počet a typ únikových 

cest a dalších vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ apod.). 
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1.7 Požadavky na vypracování dílenské dokumentace zajišťované 

zhotovitelem 

Výpisy a specifikace jednotlivých druhů výrobků nenahrazují výrobní dílenskou 

dokumentaci. Pro provádění atypických konstrukcí je nutno zpracovat dílenskou výrobní 

dokumentaci dle příslušných ČSN. 

 

1.8 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

 

Zvláštní nebo neobvyklé konstrukce se na stavbě nenacházejí, rovněž se na stavbě 

nenacházejí  neobvyklé detaily a technologické postupy. 

Konstrukce a technologie výstavby je běžného charakteru bez zvláštních požadavků 

na technologii výstavby, objekt stojí samostatně a neovlivňuje žádné stávající konstrukce. 
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1.9 Výpis použitých norem 

 

ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky (2011) 

ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - Návrhové hodnoty veličin (2005) 

ČSN 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení (2000) 

ČSN 73 0606 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní 

ustanovení (2000) 

ČSN EN ISO 13788 (730544) - Tepelné vlhkostní chování stavebních dílců 

a stavebních prvku - Vnitrní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti 

a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody (2002) 

ČSN 73 1901 - Navrhování střech (2011) 

ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny (2013) 

ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky (2010) 

ČSN 73 5305 - Administrativní budovy a prostory (2005) 

ČSN 74 3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby 
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2. Tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí 

2.1 Součinitel prostupu tepla obvodových konstrukcí 

 

2.1.1 Podlaha v 1.S na terénu 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha suterén 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Gorepox Equal  0,002       1,200  20,0 
   2  Beton hutný 3  0,098       1,360  23,0 
   3  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,100       0,034  30,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,920 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,33 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,89 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.1.2 Podlaha v 1.NP na terénu 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha 1.NP 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dřevo tvrdé (tok kolmo k vlákn  0,020       0,220  157,0 
   2  Beton hutný 3  0,076       1,360  23,0 
   3  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Dek Perimeter (1)  0,100       0,034  30,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,922 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,33 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,39 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.1.3 Obvodový plášť 1.S suterénní stěna - styk se zeminou 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 1.S 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:     5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Vápenopískové cihly 3 DF  0,175       0,860  15,0 
   2  Isover Fassil  0,160       0,039  1,4 
   3  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,002       0,700  40,0 
   4  Omítka ETICS silikátová  0,003       0,800  50,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,078 kg/m2,rok 
  (materiál: Lepící malta ETICS - plnoplošn). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,078 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0625 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 8,1129 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.1.4 Obvodový plášť 1.NP sloup skelet 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Sloup 1.NP 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Železobeton 1  0,400       1,430  23,0 
   2  Isover Fassil  0,160       0,039  1,4 
   3  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,002       0,700  40,0 
   4  Omítka ETICS silikátová  0,003       0,800  50,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.1.5 Obvodová stěna 1.NP výplňové zdivo 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 1.NP 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Vápenopískové cihly 3 DF  0,175       0,860  15,0 
   2  Isover Fassil  0,160       0,039  1,4 
   3  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,002       0,700  40,0 
   4  Omítka ETICS silikátová  0,003       0,800  50,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,078 kg/m2,rok 
  (materiál: Lepící malta ETICS - plnoplošn). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,078 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0625 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 8,1129 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.1.6 Obvodová stěna 1.S - sokl 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 1.S nad terénem 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Vápenopískové cihly 3 DF  0,240       0,860  15,0 
   2  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  DEK Perimeter  0,140       0,034  100,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.1.7 Střešní plášť 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť  
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dutinový panel  0,150       1,200  23,0 
   2  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,150       0,037  30,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,020       0,037  30,0 
   5  Dekplan 76  0,004       0,350  20000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  

  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 =   0,22 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: 0,024 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,024 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0053 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0247 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.1.8 Střešní plášť – terasa 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť terasa 150 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dutinový panel  0,150       1,200  23,0 
   2  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,150       0,037  30,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,020       0,037  30,0 
   5  Dekplan 76  0,004       0,350  15000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  

  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 =   0,22 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: 0,024 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,024 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0045 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0320 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Rozložení tlaku vodních par - Obvodový plášť 1.S suterénní stěna - styk se zeminou 

 

Obrázek 1 - Rozložení tlaku vodních par - Obvodový plášť 1.S suterénní stěna 
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Rozložení tlaku vodních par - Obvodový plášť 1.NP sloup skelet 

 

Obrázek 2 - Rozložení tlaku vodních par - Obvodový plášť 1.NP sloup skelet 
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Rozložení tlaku vodních par - Obvodový plášť 1.NP výplňové zdivo 

 

Obrázek 3 - Rozložení tlaku vodních par - Obvodový plášť 1.NP výplňové zdivo 
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Rozložení tlaku vodních par - Obvodový plášť 1.S sokl 

 

Obrázek 4 - Rozložení tlaku vodních par - Obvodový plášť 1.S sokl 
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Rozložení tlaku vodních par - Střešní plášť 

 

Obrázek 5 - Rozložení tlaku vodních par - Střešní plášť 
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Rozložení tlaku vodních par - Střešní plášť – terasa 

 

Obrázek 6 - Rozložení tlaku vodních par - Střešní plášť – terasa 
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2.2 Posouzení tepelných mostů a vazeb pomocí teplotního pole 

 

2.2.1 Nároží budovy 1.NP 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Nároží 1.NP                         
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   19,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,936 
  

  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 
 
 

2D pole teplot - Nároží budovy 1.NP 

Obrázek 7 - 2D pole teplot - Nároží budovy 1.NP 
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2.2.2 Obvodová stěna 1.NP  

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Sloup_prubezny         
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 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 =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,966 
  

  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 
 
 

2D pole teplot - Obvodová stěna 1.NP - vložený sloup 

 
 

Obrázek 8 - 2D pole teplot - Obvodová stěna 1.NP - vložený sloup 
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2.2.3 Sokl 1.NP 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Sokl_nepodsklepený     
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,02 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,02 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   1,000 
  

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

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

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

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

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

2D pole teplot - Sokl nepodsklepený

 

Obrázek 9 - 2D pole teplot - Sokl nepodsklepený 
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2.2.4 Sokl 1.NP základová patka 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Sokl_patka             
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,01 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,01 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   1,000 
  

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

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

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

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

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

2D pole teplot - Sokl nepodsklepený- základová patka 

 
 
Obrázek 10 - 2D pole teplot - Sokl nepodsklepený- základová patka 
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2.2.5 Sokl – strop mezi 1.S a 1.NP 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Sokl_podsklepeny       
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 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 =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,940 
  

  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 
 

2D pole teplot - Sokl podsklepená část

Obrázek 11 - 2D pole teplot - Sokl podsklepená část 
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2.2.6 Atika terasa 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Atika_terasa           
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 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 =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,902 
  

  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 
 
 
 

2D pole teplot - Atika terasa

Obrázek 12 - 2D pole teplot - Atika terasa 
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3. Energetický štítek obálky budovy 

3.1 Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

  



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifika ční údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Kulturní dům 

Šeříková 13, 301 00 Plzeň 

Plzeň, č.kat.       

Město Plzeň 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Město Plzeň 

náměstí Republiky 2, 301 00 Plzeň  

+420605455862 / email@email.com 

Charakteristika budovy  

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

11 520,0 m3 

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

4 760,2 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,41 m2/m3 

Typ budovy ostatní 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θθθθim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θθθθe 

20 °C 

-12 °C 

Charakteristika energeticky významných údaj ů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 
bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová stěna 1 774,5 0,22 0,30 (0,25) 1,02 396,4 

Okna 234,5 1,20 1,50 (1,20) 1,01 284,2 

Stěna suteréní 207,3 0,32 0,45  (0,30) 0,69 45,6 

Podlaha 1 453,0 0,33 0,45  (0,30) 0,47 227,7 

Střecha 949,4 0,23 0,24  (0,16) 1,02 222,7 

Dveře 28,6 1,50 1,70  (1,20) 1,02 43,6 

Podlaha zádveří 113,0 0,33 0,45  (0,30) 0,49 18,3 

Tepelné vazby 0,0 0,00        (     )       7,3 

                         (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

(pokračování) 



 
(pokračování) 
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Celkem 4 760,3    1 245,8 

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



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 245,8 

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

Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí θθθθim od 18 do 22 °C 

W/(m2·K) 0,34 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,26 

Požadovaný sou činitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,34 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifika ční třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,17 

B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,26 

C – D Uem,N W/(m2·K) 0,34 

D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,51 

E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,68 

F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 0,85 

Klasifikace: C - vyhovující 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  22.11.2014 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Michal Šatra 

IČ:         

Zpracoval:       

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

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

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

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,34 0,34 

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 

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

Uem 0,17 0,26 0,34 0,51 0,68 0,85 

Platnost štítku do: 22.11.2024 Datum vystavení štítku: 22.11.2014 

Štítek vypracoval(a): Bc. Michal Šatra 
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