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Seznam použitého značení 

atd. a tak dále 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B. p. v. Balt po vyrovnání 

C20/25 beton, krychelná/ válcová pevnost 

č. číslo 

ČR Česká republika 

ČSN česká státní norma 

č. v. číslo výkresu 

DN jmenovitý průměr 

DP diplomová práce 

DPH daň s přidané hodnoty 

EPS expandovaný polystyren 

HI hydroizolace 

Kč koruna česká 

Kč/m3 korun českých za metr krychlový 

Kg kilogram 

k. ú. katastrální úřad 

m metr 

m2 metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

mm milimetr 

m n. m. metrů nad mořem 

NN nízké napětí 

NP nadzemní podlaží 

OP obestavěný prostor 

PP podzemní podlaží 

PVC polyvinylchlorid 

Sb. sbírka zákonů 

SDK sádrokartonová konstrukce 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO stavební objekt 
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s. r. o. společnost s ručením omezením 

TI tepelná izolace 

tl. tloušťka 

TZB technické zařízení budov 

tzn to znamená 

ul. ulice 

viz odkaz na jinou stránku 

WC toaleta (water closet) 

XC1 třída prostředí betonu 

ŽB železobeton 
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Úvod 

Předmětem diplomové práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 

stavby Centra pro kulturu a umělecké vzdělávání ve Zlíně. Této práci předcházel 

Projekt I. a Projekt II. V rámci Projektu I. se daný objekt řešil ve stadiu studie. 

V navazujícím Projektu II. se stavba již řešila ze stavebně technického hlediska.  

Stavba je situována v centru města Zlína v prostoru bývalého továrního areálu. 

V minulých letech tento areál chátral a spousta nevyužívaných budov musela být 

zbourána z důvodu nevyhovujícího provozního a technického stavu. V současné době 

areál prochází výraznou revitalizací. Objekt řešený v rámci mé diplomové práce se 

vyskytuje na parcele, kde dříve stála tovární hala. V dnešní době je pozemek 

nevyužívaný. Díky probíhající revitalizaci v této části se zde budují prodejní, kulturní, 

nemocniční i školská zařízení a areál vzkvétá. Objekt Centra pro kulturu a umělecké 

vzdělávání zde byl navrhnut tak, aby splňoval urbanistické a architektonické koncepce 

a jeho využití odpovídalo nárokům obyvatel města Zlína. 

Kulturní centrum je projektováno jako čtyřpodlažní a slouží pro potřeby umělecké 

školy i veřejnosti. Jsou zde umístěny hudební třídy, divadelní klub, sál pro pohybové 

aktivity dětí, ateliéry a kavárna. Má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. 

V podzemním podlaží se nacházejí sklady a potřebné technické zázemí. V 1. NP je 

umístěna kavárna pro veřejnost, divadelní klub sloužící jak pro účely umělecké školy, 

tak i veřejnosti. Hlavním vstupem do budovy v 1.NP vejdeme do prostorného 

proskleného atria, které schodištěm propojuje všechna nadzemní podlaží. V 2. NP jsou 

hudební třídy a sál pro pohybové aktivity dětí. Ve 3. NP jsou navrženy ateliéry 

a venkovní terasa s extenzivní zelení. Každé patro má potřebné technické a hygienické 

zázemí. 

Další částí diplomové práce je vyhotovení textové části, která se skládá z průvodní 

a souhrnné zprávy a je zpracovávaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 

č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Podstatnou částí jsou také tepelně technická 

posouzení obvodových konstrukcí a energetický štítek obálky budovy vyhodnocené dle 

ČSN EN 730540-2 (2011) [8]. Součástí je i zpracování specializace zaměřené na 

stavební akustiku. 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

(Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb) 

 

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E. Dokladová část 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A. 1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Centrum pro kulturu a umělecké vzdělávání 

Místo stavby: Zlín, ulice Vavrečkova 

Druh stavby: Novostavba, stavba občanské vybavenosti 

Umístění stavby [4]: parcela č. 1119/206, příj. z ulice Vavrečkova, Zlín, okr. Zlín  

Katastrální území: Zlín 

Okres: Statutární město Zlín 

Kraj: Zlínský 

Stavební úřad: Zlín 

Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Parcely sousedící: parcela č. 1119/23, k.ú. Zlín 

 parcela č. 1119/24, k.ú. Zlín 

 parcela č. 1119/27, k.ú. Zlín 

 parcela č. 1119/220, k.ú. Zlín 

 parcela č. 1119/221, k.ú. Zlín 

 parcela č. 1119/255, k.ú. Zlín [4] 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor: VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního a průmyslového 

stavitelství 225. 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli 

Vypracovala: Bc. Martina Malaníková, studentka VŠB - TUO 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. 

Konzultant diplomové práce: Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. 
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A. 2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• Předchozí zpracovávání v rámci předmětů Projekt I. a Projekt II.. 

• Katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí. 

A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

 Stavební pozemek stavby Centra pro kulturu a umělecké vzdělávání se nachází 

v centru města Zlína v bývalém továrním areálu. Rozkládá se na parcele č. 1119/206, 

která je v katastrálním území města Zlína a vlastníkem je statutární město Zlín. Jeho 

rozloha je 4623 m2 [4]. Terén se mírně svažuje směrem k severu k ulici Vavrečkova. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

 Dnes je pozemek již pozemek nezastavěný a nevyužívaný a nachází se zde zelené 

plochy a stromy. Pozemek není oplocen. Dříve zde stála skladovací budova Baťových 

závodů, která musela být z nevyhovujícího provozního a technického hlediska 

zbourána. 

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

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Na území se nevztahují žádné zvláštní právní předpisy, které by nařizovaly jeho 

ochranu, pozemek nespadá do památkové zóny či chráněného území. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 Stavbou nedojde v daném území ke změně odtokových poměrů. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

 Jak už bylo zmíněno, parcela se nachází v bývalém továrním areálu, který v dnešní 

době prochází rozsáhlou revitalizací. Stávající stavby, které jsou z technického 

a provozního hlediska nevyhovující, procházejí konverzí a nachází své nové využití. 

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Areál, ve kterém řešená stavba 

leží, patří do plochy smíšené v centrální zóně – městské. Okolní zástavbu tvoří většinou 

budovy občanské vybavenosti. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích  

na využívání území.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky dotčených orgánů. Obecné 

požadavky na výstavbu jsou splněny dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu. Rozsah projektové dokumentace je vyhotoven v souladu s vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v rozsahu zadání práce. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevové řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Nejsou nutné žádné jiné související a podmiňující investice 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 Dotčeným pozemkem je parcela č. 1119/206 a sousedními pozemky jsou parcely č. 

1119/23, 1119/24, 1119/27, 1119/220, 1119/221, 1119/255 [4]. 

A. 4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Centrum pro kulturu a umělecké vzdělávání je stavbou občanské vybavenosti. 

Stavba je navrhovaná tak, aby byla využívaná po celý den. Budova je částečně 

podsklepena, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Navrhované kulturní centrum 

především slouží k volnočasovým aktivitám dětí školního věku. Ty se zde mohou 

věnovat hudebním, dramatickým oborům, pohybovým aktivitám, kreslení, čí 

modelování. Prostory v 1.NP jsou navrhnuty tak, aby stavba mohla sloužit i pro širší 
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veřejnost. Najdeme zde kavárnu, divadélko pro komorní představení a prostorné 

prosklené atrium.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba má trvalý charakter. 

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

Na stavbu se nevztahují žádné zvláštní právní předpisy, které by nařizovaly její 

ochranu. Stavba není kulturní památkou.  

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navrhována jako bezbariérová a je řešena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jsou 

zde navrhnuty prostorné výtahy, bezbariérové toalety, bezbariérový přístup, parkování 

atd. 

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

právních předpisů 

Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky dotčených orgánů 

a požadavků vyplívající z jiných právních předpisů. Obecné požadavky na výstavbu 

jsou splněny dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby a dle 

zákona č. 183/20006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Rozsah projektové 

dokumentace je vyhotoven v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb v rozsahu zadání práce. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Počet podlaží:   4 

Celková zastavěná plocha:  908 m2 

Obestavěný prostor:   13 610,4 m3 
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Výška objektu:  14,690 m 

 

Navrhované centrum je rozděleno do následujících funkčních jednotek: 

1. PP  - Sklady a technické místnosti – 426 m2/ správce budovy 

1. NP  - Kavárna a zázemí - 245 m2/ 40 hostů/ 2 zaměstnanci 

- Divadelní klub a zázemí - 210 m2 / 84 diváků / herci 

 - Recepce a šatna - 1  zaměstnanec 

2.NP  - Hudební třídy: - Sbor + hra na nástroj  - 43,2 m2/ 15 žáků/ 1 učitel 

   - Hudební nauka + hra na nástroj - 65,5 m2/ 25 žáků/ 1 učitel 

      - Hudební nauka + hra na nástroj - 65,5 m2/ 25 žáků/ 1 učitel 

      - Hra na nástroj -  21 m2/ 4 žáci/ 1 učitel 

      - Hra na nástroj -  22,7  m2/ 4 žáci/ učitel 

   - Sál pro pohybové aktivity a šatny - 155,4 m2/ 20 žáků 

/1 lektor 

3. NP  - Ateliéry :  - Kreslírna 176,7m2 / 30 žáků/ 1 učitel 

 - Modelárna 99,8 m2 /15 žáků/ 1 učitel 

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

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

náročnosti budov) 

K odběru vody bude zřízena nová přípojka vody, která bude napojena na veřejnou 

vodovodní síť. Voda bude odebírána od místního dodavatele VEOLIA. Produkované 

odpadní vody budou odváděny do místní kanalizační sítě, která vede pod komunikací 

Vavrečkova. Energie budou pokryty přípojkou NN na distribuční síť. Se vzniklými 

odpady bude řádně nakládáno a bude zajištěna jejich likvidace dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Běžné stavební odpady budou 

odváženy na patřičné skládky. Materiály, které lze recyklovat, budou recyklovány. 

Technické služby Zlín budou zajišťovat odvoz komunálního odpadu během užívání 

stavby. Určení maximálního produkovaného množství a druhu odpadu, celkových 

potřeb a spotřeb není předmětem řešení.  
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Byl vyhotoven energetický štítek budovy. Budova spadá do klasifikační třídy C – 

vyhovující. 

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

Předpokládaná doba výstavby je plánovaná na 20 měsíců.  

Předpokládané zahájení výstavby: 20. 3. 2015 

Předpokládaný konec výstavby: 20. 11. 2015 

Harmonogram výstavby: 

1. Výškopisné a polohopisné zaměření, vytyčení stavby. 

2. Zemní a výkopové práce – sejmutí ornice, hloubení výkopu pro spodní stavbu 

3. Založení stavby. 

4. Betonáž monolitických základových patek, trámů. Rozvedení vodorovných 

inženýrských sítí. Zhutnění zeminy. 

5. Betonáž podkladní základové desky vyztužené kari sítí. 

6. Položení hydroizolace spodní stavby. 

7. Betonáž svislých monolitických nosných stěn, skeletový systém - osazení sloupů 

na patky, osazení průvlaků (příčný směr) a ztužidel (podélný směr) - všechna 

čtyři navrhovaná podlaží. 

8. Osazení stropních panelů SPIROLL na průvlaky v příčném směru ve všech 

patrech. 

9. Vyzdění atiky a provedení navrhnuté jednoplášťové ploché střechy, zelené 

extenzivní střechy a pochozí střechy. 

10. Vyzdění vnějších výplňových stěn zdivem POROTHERM a osazení 

prosklených fasád. 

11. Vyzdění vnitřních nosných a nenosných stěn, betonáž ztužujících vnitřních stěn. 

12. Osazení monolitických schodišť. 

13. Zateplovací fasádní systém. 

14. Vnitřní instalace. 

15. Výplně otvorů. 

16. Dokončovací práce - vnitřní omítky, podlahy, keramické obklady, SDK 

podhledy. 

17. Vnitřní kompletace. 
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18. Vnější úpravy. 

  

Jako podklady k postupu výstavby slouží vypracované časové plány 

a harmonogramy, zpracovávané v přípravné fázi dodavatelem stavby. Jednotlivé 

činnosti na sebe budou navazovat technologicky a časově dle termínů stanovených ve 

smlouvě mezi dodavatelem a investorem. Podrobný časový harmonogram není součástí 

DP. 

k) Orientační náklady stavby 

Výměra stavebního pozemku: 4623 m2 

Zastavěná plocha: 908 m2 

Plocha pro zeleň: 1920,5 m2 

Zpevněné plochy pro pěší: 2372,3 m2 

Zpevněná plocha pro automobily: 339 m2 

SO 01 - Centrum pro kulturu a umělecké vzdělávání 

Zastavěná plocha: 908 m2 

Obestavěný prostor: 13 610,4  m3 

Odhadované náklady (bez DPH): 99 900 336,- Kč 

Celkové odhadované náklady s 21% DPH: 120 879 410,- Kč 

Podle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2014 a obestavěného prostoru, 

můžeme cenu stavby, při jednotkové ceně 7 340,- Kč/m3 vyčíslit na 99 900 336,- Kč 

[5]. 

A. 5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

SO 01 – řešený objekt – novostavba Centra pro kulturu a umělecké vzdělávání 

SO 02 – nově navržené zpevněné plochy pro pěší 

SO 03 – nově navržené parkovací plochy pro návštěvníky 

SO 04 – nově navržené parkovací plochy pro zásobování 

SO 05 – nově navržená vodovodní přípojka 

SO 06 – nově navržená přípojka elektrického vedení - NN 

SO 07 – nově navržená plynovodní přípojka  

SO 08 – nově navržená kanalizační přípojka 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek stavby centra pro Kulturu a umělecké vzdělávání se nachází 

v centru města Zlína. V bývalém továrním areálu, který nyní prochází výraznou 

revitalizací. Rozkládá se na parcele č. 1119/206, která je v katastrálním území města 

Zlína a vlastníkem je statutární město Zlín a je vedena jako ostatní plocha [4]. Rozloha 

pozemku je 4 623 m2. Terén se mírně svažuje na sever k ulici Vavrečkova. Na pozemku 

se dříve nacházela chátrající skladovací budova, která byla z provozního a technického 

hlediska určená k demolici. Nachází se zde zelené plochy a stromy. Pozemek je ze 

severní strany ohraničen ulicí Vavrečkova a z východní strany ulicí Dvacátá, obě ulice 

se napojují na silnici III. třídy Gahurova. Nové přípojky budou rozvedeny ze stávajících 

rozvodů inženýrských sítí v areálu. Pozemek není oplocen. Svou polohou v centru 

města je pozemek velmi dobře dostupný. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Jelikož se jedná o školní práci, nebyly provedeny žádné průzkumy. Pouze 

z mapových serverů [6] byly možné zjistit následující informace: 

Geologický průzkum:   čtvrtohorní usazené horniny – hlíny, spraše, štěrky, 

písky 

Hydrogeologický průzkum: Oblast patří do povodí řeky Dřevnice a nenachází 

se v záplavovém území. Hladina podzemí vody 

byla zjištěna v dostatečné hloubce. 

Výskyt radonu: Pořadové číslo 1470 

 Lokalita Zlín - střed 

 Průměr Rn (kBq.m-3): 20,9 – kategorie indexu: 

nízká 

I přes nízký výskyt radonu dle mapových podkladů bude potřeba provést odborné 

měření v dané lokalitě. Během návrhu jsem vycházela z těchto podkladů. 
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Dále byly dle mapových zdrojů zjištěny výškové a polohové body potřebné 

k vytyčení stavby. 

Během průzkumu dané lokality byla provedena fotodokumentace areálu a okolí. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Řešené území se nenachází v žádném ochranném či bezpečnostním pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území či v území 

s možným sesuvem půdy. 

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

poměry v území 

Stavba Centra pro kulturu a umělecké vzdělávání nebude mít žádný negativní vliv 

na okolní zástavbu. Objekt se nachází v bývalém továrním areálu, který několik desítek 

let chátral a nyní celý prochází renovací. Společně s dalšími rekonstruovanými stavbami 

bude spíše přispívat k novému využití tohoto území. Dešťová a odpadní voda bude 

svedena do nově vybudované splaškové kanalizace, která je umístěná pod místní 

komunikací Vavrečkova. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Dříve na řešené stavební parcele stála skladovací budova místních závodů, která 

musela být z nevyhovujícího provozního a technického hlediska zbourána. Dnes je 

pozemek nezastavěný a nevyužívaný a nachází se zde zelené plochy a stromy.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou zde žádné požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu, 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, jelikož se v rámci řešeného území 

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

a technickou infrastrukturu) 

Stavební parcelu ohraničuje ze severní strany ulice Vavrečkova a ze strany 

východní ulice Dvacátá. Obě komunikace jsou napojeny na silnici III. třídy Gahurova, 

která navazuje na hlavní tahy v centru města Zlína. Na parcele je z ulice Vavrečkova 

navrhnuto 22 parkovacích míst, z toho 2 místa pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Z ulice Dvacátá je na parcele vybudováno parkoviště pro zásobování. Dále lze 

využít zřízenou parkovací plochu, která se nachází vedle řešené parcely z jižní strany 

a příjezd je řešen z ulice Dvacátá. Tato parkovací plocha je ve vlastnictví města Zlína. 

Budova se na místní technickou infrastrukturu napojí pomocí nových přípojek 

dimenzovaných dle spotřeby. Od ulice Vavrečkova bude objekt napojen na místní 

plynovod, splaškovou kanalizaci DN 300 a elektrické vedení. Od ulice Dvacátá bude 

napojen na místní vodovod DN 150. 

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

Předpokládaná doba výstavby je plánovaná na 20 měsíců.  

Předpokládané zahájení výstavby: 20. 3. 2015 

Předpokládaný konec výstavby: 20. 11. 2015 

 

Časové vazby viz A. 3 Průvodní zpráva – údaje o území (bod h). 
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B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Centrum pro kulturu a umělecké vzdělávání je stavbou občanské vybavenosti. 

Stavba je navrhovaná tak, aby byla využívaná po celý den. Navrhované kulturní 

centrum především slouží k volnočasovým aktivitám dětí školního věku. Ty se zde 

mohou věnovat hudebním, dramatickým oborům, pohybovým aktivitám, kreslení 

a modelování. Prostory v 1.NP jsou navrhnuty tak, aby stavba mohla sloužit i pro širší 

veřejnost. Najdeme zde kavárnu, divadelní klub a prostorné prosklené atrium.  

 

Navrhované centrum je rozděleno do následujících funkčních jednotek: 

1. PP  - Sklady a technické místnosti - 426 m2/ správce budovy 

1. NP  - Kavárna a zázemí - 245 m2/ 40 hostů/ 2 zaměstnanci 

- Divadelní klub a zázemí - 210 m2 / 84 diváků / herci 

 - Recepce a šatna - 1  zaměstnanec 

2.NP  - Hudební třídy: - Sbor + hra na nástroj  - 43,2 m2/ 15 žáků/ 1 učitel 

    - Hudební nauka + hra na nástroj - 65,5 m2/ 25 žáků/ 1 učitel 

       - Hudební nauka + hra na nástroj - 65,5 m2/ 25 žáků/ 1 učitel 

       - Hra na nástroj -  21 m2/ 4 žáci/ 1 učitel 

       - Hra na nástroj -  22,7  m2/ 4 žáci/ učitel 

    - Sál pro pohybové aktivity a  šatny - 155,4 m2/ 20 žáků 

/1 lektor 

3. NP  - Ateliéry :  - Kreslírna 176,7m2 / 30 žáků/ 1 učitel 

 - Modelárna 99,8 m2 /15 žáků/ 1 učitel 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

 Stavební pozemek, na kterém leží řešená stavba centra pro Kulturu a umělecké 

vzdělávání, se nachází v centru města Zlína v bývalém továrním areálu. Umístění 

v centru města bylo v minulosti jeho hlavním konceptem. Tovární areál si do dnešní 



Diplomová práce 2014 

 

25 

 

doby zachovává pravoúhlé řešení komunikací i inženýrských sítí a pravoúhle jsou 

umístěny i továrních budovy, které představují pravidelnou síť. Areál po krachu firmy 

několik desítek let chátral. V dnešní době je výhradním vlastníkem továrního areálu 

město Zlín a probíhá zde výrazná revitalizace. Hlavním cílem je oživení areálu a jeho 

nové využití. Areál, ve kterém řešená stavba leží, patří do plochy smíšené v centrální 

zóně – městské. Stavba je v souladu s územním plánem. Okolní stávající stavby 

získávají nové využití. Můžeme zde najít obchody, knihovnu, muzeum, nedaleko 

i nemocnici. Blízko se nachází i autobusové a vlakové nádraží. Stavba je umístěna tak, 

aby zachovávala pravoúhlé řešení celého areálu. Hlavní vstupy a vstupy pro zásobování 

jsou přístupné přímo z přilehlých komunikací Vavrečkova a Dvacátá. Výrazná 

prosklená fasáda je orientovaná na sever směrem ke komunikaci Vavrečkova. V okolí 

stavby a na řešené parcele jsou navrženy nové plochy zeleně a plochy pro pěší, které 

navazují na plochy stávající. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Navrhovaná budova je obdélníkového tvaru o rozměrech 20,4 x 44,24 m. Svým 

tvarovým řešením zapadá do okolní zástavby. Tu tvoří také stavby obdélníkového tvaru. 

Výška objektu je 14,69 m. Vnější fasáda objektu je bílé barvy. Tím budova vytváří 

kontrast oproti okolní zástavbě, která je tvořena budovami s cihlovým obložením. 

Výrazným prvkem celého objektu jsou prosklené fasády, především prosklené atrium, 

které propojuje všechna patra schodištěm. V posledním nadzemním podlaží je 

navrhnuta zelená střecha s pochozími plochami, odkud je možný výhled do okolního 

areálu. V 1. NP se nachází vstup do kavárny orientovaný k ulici Vavrečkova, dále vstup 

pro zásobování a zaměstnance od ulice Dvacátá. Hlavní vstup do centra pro kulturu je 

navržen z boku od ulice Vavrečkova. 

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Z hlediska provozu jsou podlaží 

velice různá, v žádném se nenachází výroba, která by si žádala technologii. 

V 1. PP se nacházejí sklady a potřebné technické zázemí. Je zde pět skladů, dvě 

technické místnosti a komunikační jádro s výtahem a schodištěm, které propojuje 

všechna podlaží.  
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1. NP je vstupním podlažím. Je zde velké vstupní atrium, které je prosklené 

a schodištěm propojuje další dvě nadzemní podlaží. Dále se v tomto podlaží nachází 

kavárna a její zázemí, divadelní klub se zázemím a potřebné hygienické zařízení (WC 

pro ženy, muže a  osoby s omezenou schopností pohybu). Kavárna má svůj vstup z ulice 

Vavrečkova a její zázemí má vlastní vstup pro zásobování z  ulice Dvacátá. V prostoru 

divadelního klubu jsou umístěné únikové východy. Do zázemí divadelního klubu vede 

taktéž vlastní vstup od ulice Dvacátá. Je zde navrhnuto i únikové schodiště, které 

spojuje všechna nadzemní podlaží. 

2. NP slouží pro potřebu umělecké školy. Kromě již zmiňovaného atria, 

komunikačního jádra a únikového schodiště se zde nachází 5 hudebních tříd, jeden sál 

pro pohybové aktivity s hygienickým zázemím, vedení školy a potřebné hygienické 

zažízení (WC pro ženy, muže a osoby s omezenou schopností pohybu). Pro návštěvníky 

je zde navrhnuta i lodžie, která je zpřístupněna z atria.  

V posledním podlaží se nachází dva ateliéry, které také slouží potřebám umělecké 

školy. Jeden se zaměřením na kresbu a druhý na modelování a keramiku. Oba tyto 

prostory mají přístup na venkovní terasu, na které jsou navrhnuty pochozí plochy 

s extenzivní zelení. Dále se v posledním podlaží nachází atrium, lodžie a potřebné 

hygienické zařízení (WC pro ženy, muže a osoby s omezenou schopností pohybu).  

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celý objekt je navrhován jako bezbariérový a je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Jsou zde navrhnuty prostorné výtahy, bezbariérové toalety, bezbariérový přístup do 

objektu i všech místností, parkování atd.  

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání byla zajištěna bezpečnost, ochrana 

a zdraví návštěvníku a personálu. Místnosti jsou dimenzovány tak, aby splňovaly dané 

požadavky. Během návrhu jsem se řídila vyhláškou č. 343/2009 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých Vzniku rizik při užívání stavby lze předejít správnou údržbou, užíváním 
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a vhodným chováním osob uvnitř objektu. Během užívání budou dodržované dané 

legislativy. 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Centrum pro kulturu a umělecké vzdělávání je stavbou občanské vybavenosti. 

Stavba je navrhovaná tak, aby byla využívaná po celý den. Má tři nadzemní a jedno 

podzemní podlaží. Navrhované kulturní centrum především slouží k volnočasovým 

aktivitám dětí školního věku. Ty se zde mohou věnovat hudebním, dramatickým 

oborům, pohybovým aktivitám, kreslení, či modelování. Prostory v 1.NP jsou navrhnuty 

tak, aby stavba mohla sloužit i pro širší veřejnost, najdeme zde kavárnu, divadelní klub 

a prostorné prosklené atrium určené k relaxaci.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Přípravné práce 

Prvotním úkolem je zajištění inženýrsko – geologického a hydrogeologického 

průzkumu. V rámci stavebního pozemku budou odstraněny stávající porosty. Před 

zahájením zemních prací bude poloha stavby vertikálně a horizontálně zaměřena 

a vytyčena pomocí laviček. Podkladem pro určení polohy stavby je zpracovaný 

vytyčovací plán.  

Zemní práce 

Ornice bude sejmuta do hloubky 150 mm a uskladněna na meziskládce. Později se 

využije na potřebné terénní úpravy. Úroveň ±0,000 je 222,1 m n. m. B. p.v.. 

Výkopové práce 

Po vytyčení a sejmutí ornice budou provedeny výkopové práce v hloubce 

dosahující 1,2 m a v podsklepené části až 5 m. Výkopové práce budou prováděny 

těžkou technikou. Stavební jáma bude svahovaná.  Zemina z výkopů bude odvezena na 

skládku. Stavební jámu je nutno řádně označit a zabezpečit. 
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Hydroizolace proti zemní vlhkosti 

Hladina podzemní vody v místě stavby byla zjištěna v hloubce 11 m. Nachází se 

tedy pod úrovní základové spáry. Jako ochrana proti pronikání vlhkosti z podloží je 

navržen hydroizolační asfaltový pás SKLOBIT 40 MINERAL tl. 4 mm. Hydroizolační 

pás je uložen na základovou desku a bude vytažen nad terén podél obvodových 

konstrukcí do výšky 300 mm. 

 

Protiradonová opatření 

Dle mapových podkladů byl zjištěn nízký výskyt radonu v dané lokalitě. Navržená 

izolace spodní stavby je dostatečnou ochranou proti pronikání radonu z podloží. 

Základy 

Stavba bude uložena na železobetonových monolitických patkách a prazích třídy 

betonu C 25/30,CX1 a výztuže R 10 505. Kvůli různým hloubkám založení stavby jsou 

v některých místech prahy odstupňovány. Založení je v nezámrzné hloubce. Patky 

a prahy budou uloženy na podkladní betonové vrstvě, která je z prostého betonu třídy 

C 12/15, XC2, tl. 50 mm. Rozměry navrhnutých patek jsou 2 500 x 2 500 mm a jejich 

výška je 1 000 mm. Výška základových prahů je 1 000 mm a šířka 700 mm. Kvůli 

vzájemnému ovlivnění základů v podsklepené a nepodsklepené části ve východní části 

objektu bude základ nepodsklepené části uložen ve větší hloubce a budou zde použity 

prefa - monolitické pilíře o výšce 2 500 mm ze základových tvárnic TRITREG. 

Základová deska bude uložena na základových patkách a prazích. V prostoru mezi nimi 

pak na vrstvě zhutněného štěrkopískového podsypu tl. 150 mm. Základová deska je 

navrhnuta z železobetonu třídy C 25/30, XC1 a vyztužena kari sítí o průměru 5 mm 

(oka 100/100 mm).  

Zemina pod základy je tvořena štěrky a písky, proto je dostatečně propustná a není 

potřeba navrhovat drenážní systém. 

Nosný systém, svislé nosné konstrukce 

Konstrukčním systémem budovy je příčný ŽB montovaný systém modulu 9 900 x  

9 900 mm, západní část objektu je tvořena přidaným příčným modulem délky 3 900 

mm. Nosný systém tvoří prefabrikované sloupy, průvlaky a ztužidla. Dalšími nosnými 

konstrukcemi jsou ŽB monolitické zdi. 
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Nosný systém v suterénu je po obvodu tvořen železobetonovými monolitickými 

stěnami, které budou uloženy na základové konstrukci. Nosné zdi mají tloušťku 400 

mm a jsou navrženy z třídy betonu C25/30, XC1. Uvnitř dispozice je navržen 

železobetonový prefabrikovaný sloup o rozměru 400x400 mm. Osová vzdálenost 

hlavních nosných konstrukcí suterénu je v podélném i příčném směru 9 900 mm. Na 

sloupy a zdi jsou v příčném směru uloženy průvlaky tvaru obráceného „T“ a jejich 

rozměr je 700 x 800 mm. Na tyto průvlaky jsou v podélném směru ukládána ztužidla, 

která jsou obdélníkového tvaru a mají rozměr 400 x 800 mm. 

Ve všech nadzemních podlažích je nosný systém tvořen prefabrikovanými ŽB 

sloupy čtvercového průřezu o rozměrech 400 x 400 mm. Osová vzdálenost sloupů je 

v podélném i příčném směru 9 900 mm. Západní část objektu je tvořena přidaným 

příčným modulem délky 3 900 mm. Na sloupy jsou v příčném směru uloženy průvlaky 

tvaru obráceného „T“ a jejich rozměr je 700 x 800 mm, po okrajích průvlaky tvaru „L“ 

o rozměrech 550 x 800 mm. Po obvodě budovy jsou na tyto průvlaky v podélném směru 

ukládány ztužidla, která jsou obdélníkového tvaru a mají rozměr 400 x 800 mm. 

V objektu jsou navrženy nosné ŽB monolitické zdi třídy betonu C25/30, XC1, které 

mají tl. 200, 250, 300 mm. Tyto stěny slouží jako ztužující prvky, nebo jako konstrukce 

výtahové šachty, či jsou navrženy kvůli uložení schodišťových ramen. 

Svislé výplňové konstrukce a příčky 

Výplňové obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic POROTHERM 30 

PROFI DRYFIX na maltu POROTHERM TM o rozměrech tvárnice 247/300/249 mm 

[7]. Mezi prosklenými fasádami je navržen lehký obvodový plášť, který tvoří 

cementotřískové desky CETRIS BASIC a tepelná izolace. Plášť je uchycen do nosného 

rámu prosklených fasád JANSEN. Skladba lehkého obvodového pláště viz výkresy č. 

D08, D09 -  Řez A - A´, Řez B - B´. 

 

Příčky v jednotlivých podlažích objektu jsou navrženy ze zdiva z keramických tvárnic 

POROTHRM [7]: 

- POROTHERM 17,5 P +D na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX o rozměrech 

tvárnice 372/175/238 mm.  

- POROTHERM 11,5 P +D na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX o rozměrech 

tvárnice 497/115/238 mm.  
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- POROTHERM 19 AKU na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX o rozměrech tvárnice 

372/190/238 mm.  

 

Dle normy ČSN 73 0532 musí stěny a příčky hudebních tříd splňovat R´w = 57 dB 

[1], proto jsou svislé konstrukce navrženy z akustických příček DURAGIPS – opláštěné 

kombinací desek, dvojitá kovová konstrukce, Rw = 63 dB, tloušťka navržené konstrukce 

je 155 mm [11]. 

Vodorovné nosné konstrukce  

Vodorovnou nosnou konstrukci objektu tvoří prefabrikované železobetonové 

průvlaky, které jsou na sloupy kladeny v příčném směru. Na průvlaky budou pak 

v podélném směru kladena prefabrikované železobetonové ztužidla, která ztužují 

budovu po jejím obvodu. Stropy ve všech patrech objektu budou navrženy jako stropní 

dutinové panely SPIROLL výšky 320 mm. Ty se v příčném směru ukládají na 

železobetonové průvlaky. V sestavě stropních dílců bude využito zálivkových spár o  tl. 

10 a 15 mm. Zálivkový beton bude pevnostní třídy C 20/25, XC1. V zálivkových 

spárách bude použita výztuž B 410 o průměru 8 mm. Šířky a délky panelů jsou různé, 

viz výkres č. D06 – Výkres sestavy stropních dílců. 

Překlady 

V rámci řešeného objektu jsou navrženy následující překlady nad dveřními a okenními 

otvory: cihelný překlad POROTHERM 7 o rozměrech 70 x 238 x 1 000 mm [7], 

keramický překlad POROTHERM 11,5  o rozměrech 115 x 71 x 1 000 mm [7]. Výpisy 

překladů jsou uvedeny ve výkresech jednotlivých podlaží – výkresy D02, D03, D04, 

D05.  

Střešní konstrukce 

V rámci celého objektu jsou navrženy tři skladby střešních plášťů. Všechny střešní 

konstrukce jsou řešeny jako ploché jednoplášťové. Odvodnění plochých střech je 

navrženo dovnitř dispozice. Nosná konstrukce všech navržených střešních plášťů je 

tvořena z dutinových stropních dílců SPIROLL výšky 320 mm. Tyto dílce jsou 

v příčném směru uloženy na železobetonové průvlaky. Kvůli nerovnostem stropních 

panelů SPIROLL je pod jednotlivé skladby navržen cementový potěr tl. 20 mm. Střešní 
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konstrukce jsou zakončeny atikou. Spády střešních plášťů jsou různé. Viz výkres č. D07 

– Půdorys ploché střechy. 

Střešní plášť nad posledním nadzemním podlažím je navrhnut z certifikované 

skladby firmy DEKTRADE [13]. Viz výpis skladeb: skladba S9 – skladba ploché 

střechy. Odvodnění této střechy je navrženo do šesti vpustí, ke kterým jsou vypočítané 

příslušné potřebné spády. Přístup na tuto střechu bude umožněn z terasy v 3. NP, 

pomocí ocelového žebříku. Viz výkres č. D07 – Půdorys ploché střechy. 

Na terase, která je umístěná ve 3. NP, jsou navrženy pochozí plochy a plochy 

extenzivní zeleně. Odvodnění této terasy je navrženo do dvou vpustí, kterým jsou 

vypočítané příslušné potřebné sklony. Viz výpis skladeb: skladba S10 – skladba 

vegetační střechy, S11 – skladba pochozí střechy. Viz výkres č. D07 – Půdorys ploché 

střechy. 

Výpis skladeb: 

S9 – Skladba ploché střechy      TL. [mm] 

- HI folie z PVC k mechanickému kotvení - DEKPLAN 76  1,5 mm 

- Separační vrstva FILTEK 300      1,5 mm 

- TI desky z pěnového polystyrenu - EPS 100    100 mm 

- Spádové klíny z EPS 100 S (tl. dle vypočteného sklonu)   100 - 280 mm 

- Parotěsná vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- 

  SBS asfalt. modifikovaný pás      4 mm 

- Penetrační nátěr DEKPRIMER      - 

- Cementový potěr        20 mm 

- Dutinový panel SPIROLL       320 mm 

 

S10 – Skladba vegetační střechy      TL. [mm] 

 - Extenzivní vegetační substrát DEK RNSO 80 

   (SUCHOMILNÉ ROSTLINY)      150 mm 

- Filtrační textilie z PP - FILTEK 200     - 

- Drenážní a hydroakumulační vrstva DEKDREN T20 GARDEN  20 mm 

- Separační textilie z PP - FILTEK 500     -  

- HI folie PVC - P  pro vegetační střechy - DEKPLAN 77   1,5  mm 
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- Separační textilie z PP - FILTEK 300     -  

- TI spádové klíny POLYDEK EPS 200S     100 - 320 mm 

- Parotěsná vrstva SBS pás z modifikovaného asfaltu 

 s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL   4 mm 

- Penetrační emulze DEKPRIMER      - 

- Cementový potěr        20 mm 

- Dutinový panel SPIROLL       320 mm 

 

S11 – Skladba pochozí střechy      TL. [mm] 

- Betonové dlaždice osazené do kačírku 

  a obsypané o rozměrech 600 x 600mm     30 mm 

- Kačírek frakce 16/32 mm       120 mm 

- Drenážní a hydroakumulační vrstva DEKDREN T20 GARDEN  20 mm 

- Separační textilie z PP - FILTEK 500   

- HI folie PVC-P  pro vegetační střechy - DEKPLAN 77   1,5 mm 

- Separační textilie z PP - FILTEK 300      

- TI spádové klíny POLYDEK EPS 200S     100 - 320 mm 

- Parotěsná vrstva SBS pás z modifikovaného asfaltu 

  s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL   4 mm 

- Penetrační emulze DEKPRIMER 

- Cementový potěr        20 mm 

- Dutinový panel SPIROLL       320 mm 

Schodiště a rampy 

V rámci řešeného objektu jsou navržena tři různá schodiště. Všechna jsou řešena 

jako železobetonová, prefabrikovaná třídy betonu C  25/30, XC1 a jsou vetknutá. 

Schodiště jsou opatřena nerezovým zábradlím o výšce 900, 1 000 mm. 

První schodiště je součástí komunikačního jádra s výtahem, které spojuje suterén 

a všechna tři nadzemní podlaží. Šířka schodiště je 1 500 mm. Povrchovou úpravou je 

keramická dlažba. Navrženo je jako tříramenné deskové schodiště. Jedna z desek je 

vetknuta do nosného zdiva. Další dvě desky schodiště jsou uloženy na tuto desku a na 

prefabrikované průvlaky sloužící právě pro uložení schodiště. Konstrukční výška 

schodiště v 1. PP je 3 870 mm, výška stupně je 161 mm a šířka stupně je 309 mm, počet 
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stupňů je 24. Konstrukční výška schodiště v 1. NP je 4 740 mm, výška stupně je 153 

mm a šířka stupně je 300 mm, počet stupňů je 31. Konstrukční výška schodiště v 2. NP 

je 4 800 mm, výška stupně je 155 mm a šířka stupně je 300 mm, počet stupňů je 31. 

Druhé schodiště je navrženo v proskleném atriu a spojuje 1. NP, 2. NP, 3. NP. 

Schodiště je dvojramenné deskové ve tvaru „L“ a jeho šířka je 1 200 mm. Povrchovou 

úpravou je keramická dlažba. Jedno z ramen ŽB schodiště je vetknuto do průvlaku 

a nosné zdi, další rameno je pak uloženo na toto vetknuté rameno a průvlak. 

Konstrukční výška schodiště v 1. NP je 4 740 mm, výška stupně je 158 mm a šířka 

stupně je 284 mm, počet stupňů je 30. Konstrukční výška schodiště v 2. NP je 4 800 

mm, výška stupně je 166 mm a šířka stupně je 315 mm, počet schodišťových stupňů je 

29. 

Třetí navržené schodiště slouží jako únikové, sloužící jako chráněná úniková cesta 

typu B. Spojuje 1. NP, 2. NP, 3. NP. Je umístěno na opačné straně budovy než předešlá 

popsaná. Schodiště je dvojramenné deskové a  jeho šířka je 1 200 mm. Podesta spojující 

obě ramena je vetknuta nosných zdí a ramena jsou na ni uložena. Konstrukční výška 

schodiště v 1. NP je 4 740 mm, výška stupně je 190 mm a šířka stupně je 250 mm, 

počet stupňů je 25. Konstrukční výška schodiště v 2. NP je 4 800 mm, výška stupně je 

192 mm a šířka stupně je 250 mm, počet schodišťových stupňů je 25. 

Výtahy 

Výtah je součástí komunikačního jádra, které spojuje všechna navržená podlaží. 

Rozměry výtahové šachty jsou 3 010 x 1 650 mm, její konstrukce je tvořena 

železobetonovým monolitickým zdivem tl. 250 mm. Je zde navržen výtah Liftcomp 630 

– P. Rozměr výtahové kabiny je 1 400 x 1 100 mm. Svými rozměry může výtah sloužit 

jako bezbariérový. Nosnost výtahu je 630 kg [12].  

Hydroizolace 

Jako ochrana proti zemní vlhkosti podlah a svislých obvodových konstrukcí 

podsklepené části slouží hydroizolační asfaltový pás SKLOBIT40 Mineral tl. 4 mm. 

Hydroizolační pás je uložen na základovou desku a bude vytažen nad terén podél 

obvodových konstrukcí do výšky 300 mm. Navržená izolace spodní stavby je 

dostatečnou ochranou proti pronikání radonu z podloží. 
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Ve skladbách navržených střešních plášťů jsou použity hydroizolační folie. Ve 

skladbě ploché střechy nad 3. NP je to HI folie z PVC k mechanickému kotvení - 

DEKPLAN 76, tl. 1,5 mm. Ve skladbě vegetační a pochozí střechy je použita HI folie 

PVC-P pro vegetační střechy - DEKPLAN 77, tl. 1,5 mm. Proti kondenzaci vodní páry 

uvnitř navržených skladeb střešních plášťů je použita parotěsná vrstva SBS pás 

z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL, tl. 4 mm 

[13]. 

Tepelná a kročejová izolace 

Podlahy ve styku se zeminou (podlahy skladeb S1,S2)budou zatepleny tepelnou 

izolací ISOVER EPS 100, tl. 100 mm. Jako tepelná izolace obvodové konstrukce 

podsklepené části je navržen EPS PERIMETR o  tl. 150 mm. Základy a soklové části 

zdiva (do výšky 300 mm nad terénem) jsou taktéž zatepleny EPS PERIMETREM o tl. 

100 mm. Svislé obvodové konstrukce nepodsklepených částí jsou zatepleny systémem 

ETICS. Jako tepelná izolace je použit fasádní polystyren RIGIPS EPS 100 F o tloušťce 

120 mm, který je lepený k podkladu a kotvený talířovými hmoždinkami. Ve skladbě 

pochozí a vegetační střechy jsou použity spádové klíny POLYDEK EPS 200 S. Ve 

skladbě ploché střechy nad 3. NP jsou navrženy spádované klíny EPS 100 S a TI desky 

z pěnového polystyrenu – EPS 100 S. Ve skladbě lehkého obvodového pláště mezi 

prosklenými fasádami je navrhnuta tepelná izolace RIGIPS EPS 100S. 

Ve skladbách podlah mezi jednotlivými patry je navržena kročejová izolace 

ISOVER TDPS (skelná vata), tl. 50 mm. 

Podlahy 

Jednotlivé skladby podlah jsou navrženy podle účelu místnosti. Ve většině případů 

tvoří povrchovou úpravu keramická dlažba RAKO, která je bílé barvy. V hudebních 

třídách, kancelářích, kabinetech, ateliérech je navržena vinylová plovoucí podlaha. 

V divadelním klubu je navrhnuta podlaha dřevěná. V technických místnostech 

a skladech, které jsou umístněny v suterénu, je povrchová úprava podlah navržena z lité 

anhydridové samonivelační stěrky tloušťky 20 mm. Podlahy na terénu jsou posouzeny 

v programu Teplo 2011, viz přílohy. Těžké plovoucí podlahy navrhnuté mezi 

jednotlivými patry jsou posouzeny z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, 
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viz specializace - stavební akustika. Jednotlivé skladby podlah jsou podrobně vypsány 

ve výkresech řezů, č. v. D08, D09.  

Úpravy povrchů 

Vnitřní úprava povrchů je dána účelem místnosti. Vnitřní prostory v suterénu 

budou omítnuty silikátovou omítkou CEMIX, tl. 5 mm a opatřeny nátěrem. V 1. NP, 2. 

NP a 3. NP bude použita vápenocementová omítka Porotherm Universal tl. 10 mm 

a konečný nátěr. Hygienické prostory (toalety, sprchy, šatny, přípravna jídel) budou 

pokryty keramickým obkladem RAKO do výšky 2 100 mm dle projektové 

dokumentace. Povrchová úprava vnitřních stropů je tvořena silikátovou omítkou 

CEMIX a SDK podhledy RIGIPS RIGITON RL 8 -12/50 [11]. 

 

Jako vnější úprava zateplovacího systému ETICS a lehkého obvodového pláště 

mezi prosklenými fasádami bude použita fasádní zateplovací omítka CEMIX tl. 5 mm 

a konečný fasádní nátěr bílé barvy. Tato omítka je nanášena na lepící a štěrkovací 

hmotu CEMIX 135 tl. 4 mm. 

Klempířské výrobky, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky  

Viz specifikace klempířské, truhlářské a zámečnické výrobky. 

Specifikace truhlářských výrobků  – výkres č. D 22 

Specifikace zámečnických výrobků – výkres č. D 23 

Specifikace klempířských výrobků  – výkres č. D 24 

 

Výplně otvorů 

Výrazným prvkem celého objektu jsou navržené prosklené fasády JANSEN. Tvoří 

je nosná konstrukce ze sloupků a příček o rozměrech 50/100 – 50/120 mm. Zasklení 

izolačním dvojsklem tl. 35 mm (Uw=1,26 W/(m2K)). Krytí pomocí hliníkových lišt[9]. 

Jednotlivé sestavy dílců JANSEN jsou uvedeny ve specifikaci prosklených fasád 

JANSEN, viz výkres č. D 21. Detaily prosklených fasád viz výkresy č. D14, D15. 

Dále jsou navržena hliníková okna SCHÜCO AWS 75. SI, která jsou otvíravá 

i výklopná. Zasklení je tvořeno izolačním dvojsklem tl. 75 mm (Uw=1,1 W /m²K) [10]. 
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Jednotlivá okna a jejich rozměry jsou uvedeny ve specifikaci zámečnických výrobků, 

viz výkres č. D 23. 

Vstupní dveře jsou navrženy jako dvoukřídlé, prosklené (Uw=1,3 W /m²K) od firmy 

JANISOL z nerezové oceli [9]. Jsou navrženy samostatně, nebo jako součást 

prosklených fasád. Dále jsou navrženy dvoukřídlé ocelové protipožární dveře (EW 90, 

DP1) od výrobce MOTKOV. Jednotlivé vstupní dveře, protipožární dveře a jejich 

rozměry jsou uvedeny ve specifikaci zámečnických výrobků, viz výkres č. D23. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Pověřený odborník navrhne stavbu z hlediska stability na základě statických 

výpočtů. Budova musí být projektována tak, aby během stavby nedošlo k jejímu 

nadměrnému zatížení, které by mohlo způsobit zřícení nebo přetvoření objektu během 

stavby a užívání. Objekt bude konstruován dle obecných technických předpisů 

a požadavků na výstavbu. 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Větrání a klimatizace 

Místnosti, které nelze přirozeně větrat okny, budou napojeny na zřízenou 

vzduchotechniku. Strojovna vzduchotechniky je umístěna na střeše budovy. 

Vzduchotechnika je vedena v instalační šachtě a v jednotlivých patrech je rozvedena 

v podhledech. 

Vodovod 

Pitná voda je v objektu zajištěna napojením na veřejný vodovod. Přípojka bude 

vedena v zemi do technické místnosti v suterénu budovy, kde bude umístěn i hlavní 

uzávěr vody. 

Plynovod 

Objekt je přípojkou napojen na stávající plynovod, který vede pod komunikací 

Vavrečkova. Je veden pod zemí do technické místnosti v suterénu, kde bude i hlavní 

uzávěr plynu. 
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Kanalizace 

Likvidace splaškových a odpadních vod je řešena napojením na veřejnou 

kanalizaci, která vede pod komunikací Vavrečkova. Přípojka bude vedena v zemi do 

technické místnosti v suterénu budovy. 

Elektroinstalace 

Objekt je zemním vedením napojen na distribuční síť NN přípojkou. Hlavní jistič je 

umístěn technické místnosti v suterénu budovy. Odtud jsou veškeré instalace rozvedeny 

do celé budovy. 

Automatický hasící systém (sprinklery) 

Budova je také vybavena automatickým hasícím systémem (sprinklery), napojeným 

na kouřová čidla. Tento systém je veden v instalační šachtě a v jednotlivých patrech je 

rozveden v podhledech. Zásobník vody je umístěn v suterénu. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech  

projektové dokumentace. 

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stavba je rozdělena do dvou požárních úseků 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Není předmětem diplomové práce. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby zachovaly svou nosnost a stabilitu po 
předepsanou dobu během požáru. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Únikové cesty jsou navrženy tak, aby případná evakuace osob proběhla co 

nejrychleji a co nejkratší možnou cestou. V objektu je navrženo vedlejší únikové 
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schodiště, hlavní schodiště a schodiště v atriu. Únikové vedlejší schodiště je řešeno jako 

uzavřené a chráněné. Únikové cesty jsou řádně značeny a vybaveny nouzovým 

osvětlením. Únikové cesty vedou ven z objektu na přilehlé komunikace. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Objekt splňuje minimální vzdálenosti od okolních budov a komunikací a je 

projektován tak, aby zamezil rozšíření vzniklého požáru na okolní stavby. Rozsah 

požárně nebezpečného prostoru byl určen požárním technikem. Je vymezen hranicemi 

pozemku. 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

V každém patře je objekt vybaven nástěnným hydrantem DN 25/30 

m a dostatečným množstvím ručních hasicích přístrojů. Stavba je vybavena kouřovými 

čidly a automatickým hasícím systémem. Před objektem se nachází nadzemní hydrant. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

Zpevněné plochy před objektem a příjezdová komunikace jsou navrženy tak, aby 

byl umožněn zásah požárních jednotek. Objekt je přístupný z ulice Dvacátá i z ulice 

Vavrečkova. Zásahu nebrání žádné objekty a překážky. 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Budova je vybavena automatickým hasícím systémem, napojeným na kouřová 

čidla. Rozvod tohoto zařízení je veden v podhledech mezi průvlaky. Dále jsou v budově 

rozmístněny nástěnné hydranty napojeny na vodovodní síť. Místnosti, které nelze 

přirozeně větrat okny, budou napojeny na zřízenou vzduchotechniku. Ta má své 

technické zázemí v suterénu v technické místnosti a ústí na střeše. Je vedena instalační 

šachtou a v jednotlivých patrech je rozvedena v podhledech. 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Stavba je rozdělena do požárních úseků. V objektu je navrženo vedlejší únikové 

schodiště. Únikové cesty jsou řádně značeny a vybaveny nouzovým osvětlením. 
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Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby zachovaly svou nosnost a stabilitu po 

předepsanou dobu během požáru. Objekt splňuje minimální vzdálenosti od okolních 

budov a komunikací a je projektován tak, aby zamezil rozšíření vzniklého požáru na 

okolní stavby. Rozsah požárně nebezpečného prostoru je vymezen hranicemi pozemku. 

Prostor před objektem je navržen tak, aby byl umožněn zásah požárních jednotek. 

Objekt je vybaven nástěnnými hydranty, dostatečným množstvím ručních hasicích 

přístrojů, kouřovými čidly a automatickým hasícím systémem. 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

V každém patře jsou graficky vyznačeny únikové cesty, směr úniku a východů do 

volného prostoru. Bezpečnostní značky jsou rozmístěny tak, aby včasně a zřetelně 

informovaly o možném nebezpečí. Jsou umístněny tak, aby osoba nacházející se 

v ohroženém prostoru opustila nejkratší a nejrychlejší cestou tento prostor. V případě 

výpadku proudu jsou napojeny na alternativní zdroj elektřiny. 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Budova kulturního centra byla navržena s ohledem na tepelně technické hledisko. 

Obvodové konstrukce splňují veškeré tepelně technické požadavky pro budovy 

občanské vybavenosti. Stavba je navržena dle platné normy ČSN EN 730540-2 (2011). 

b) Energetická náročnost stavby 

Součástí diplomové práce jsou tepelně technická posouzení obvodových konstrukcí 

(výstupy z programů Teplo 2011, Area 2011) a energetický štítek obálky budovy 

vyhodnocené dle ČSN EN 730540-2 (2011).  

 

Tepelně technické posudky jsou doplněny v přílohách. Viz přílohy:  

Příloha č. 1 : Tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí  

(program Teplo 2011) 

Příloha č. 2 : Komplexní hodnocení vybraných stavebních detailů z hlediska 

dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry  

(program Area 2011) 

Příloha č. 3 : Energetický štítek obálky budovy (program Energie 2011) 
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c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V rámci objektu nejsou použity žádné alternativní zdroje energie. 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  

a komunální prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Vytápění objektu je řešeno teplovzdušným vytápěním pomocí rekuperace vzduchu 

řízené vzduchotechnikou. Strojovna vzduchotechniky je umístěna na střeše budovy. 

Větrání objektu bude také zajištěno pomocí vzduchotechniky. K odběru vody bude 

zřízena nová přípojka vody. Voda bude odebírána od místního dodavatele VEOLIA. 

Technické služby Zlín budou zajišťovat odvoz odpadu. V místech, kde nebude dostatek 

denního osvětlení, bude navrženo osvětlení umělé. Návrh osvětlení bude zajišťovat 

příslušný odborník, tak aby byly zajištěny odpovídající podmínky. Stavba je navržena 

tak, aby byly splněny veškeré hygienické požadavky na stavbu. Zásady řešení vlivu 

stavby na okolí je řešeno viz níže.  

B. 2.1 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Výskyt radonu je dle mapových podkladů nízký, jako ochrana proti jeho působení 

postačí navrhnutá izolace. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Řešená oblast není ohrožena bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Řešená oblast není ohrožena technickou seizmicitou.  

d) Ochrana před hlukem 

Stavba se nenachází v oblasti se zvýšeným výskytem hluku. Silnice I. třídy 

i železnice jsou od stavby v dostatečné vzdálenosti a neměly by hlukem narušovat její 
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provoz. Navíc je ochrana proti hluku působícího z vnějšího prostředí zajištěna 

navrhovanou skladbou obvodového pláště. 

e) Protipovodňová opatření 

Daný objekt se nenachází v záplavové oblasti. 

f) Ostatní účinky 

Objekt není situován na staticky nestabilním území, v seizmické oblasti, ani 

lokalitě, která by byla poddolována. Nebyly zde zjištěny žádné agresivní vody. 

Hromosvod zajišťuje ochranu proti zasažení bleskem.  

 

B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Od ulice Vavrečkova bude objekt napojen na místní plynovod, splaškovou 

kanalizaci DN 300 a elektrické vedení. Od ulice Dvacátá bude napojen na místní 

vodovod DN 150. Veškerá napojovaná místa se nacházejí v technické místnosti 

v suterénu budovy. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Budova se na místní technickou infrastrukturu napojí pomocí nových přípojek 

dimenzovaných dle spotřeby. Jednotlivé přípojky a jejich délky jsou zakresleny ve 

výkresu koordinační situace č. v. C01, který je součástí výkresové dokumentace. 

Délky jednotlivých přípojek: 

Vodovodní přípojka – 37,9 m  

Kanalizační přípojka – 33,8 m  

Plynovodní přípojka – 32,3 m  

Přípojka elektřiny – 27,9 m  
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B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

V areálu je vybudována pravoúhlá dopravní síť. Řešená parcela a objekt jsou na 

jihu lemovány ulicí Vavrečkova a na východě ulicí Dvacátá. Objekt je přímo přístupný 

z těchto ulic. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Areál se na východní straně napojuje na silnici III. Třídy Gahurova, která prochází 

centrem města. Na jižní straně se napojuje na silnici I. třídy třída Tomáše Bati, která je 

hlavním tahem mezi Otrokovicemi a Vsetínem.  

c) Doprava v klidu 

Na parcele je z ulice Vavrečkova navrhnuto 22 parkovacích míst, z toho 2 místa pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. Z ulice Dvacátá je na parcele vybudováno 

parkoviště pro zásobování. Dále lze využít zřízenou parkovací plochu, která se nachází 

vedle řešené parcely z jižní strany a příjezd je řešen z ulice Dvacátá. Tato parkovací 

plocha je ve vlastnictví města Zlína. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V rámci okolních úprav jsou navrhnuty nové dlážděné zpevněné plochy pro pěší, 

které navazují na stávající. V areálu se nenachází žádné cyklistické stezky. 

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Jelikož má řešená parcela téměř rovný terén, nebudou potřeba žádné větší terénní 

úpravy. Bude odstraněna přebytečná zeleň, vybudují se obrubníky a následně zpevněné 

plochy pro pěší a parkovací plochy pro návštěvníky a zásobování. Tyto plochy budou 

asfaltové a dlážděné. Plochy pro zeleň se zasypou úrodnější půdou a bude vyset nový 

trávník. (viz výkres Koordinační situace – C01) 
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b) Použité vegetační prvky 

Na plochách pro zeleň bude vyset nový trávník, budou vysázeny nové stromy, 

okrasné keře a květiny. Vše bude doplněno lavičkami. (viz výkres Koordinační 

situace – C01) 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou potřeba žádná taková opatření 

B. 6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

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

Stavba nebude mít během provozu žádný negativní vliv na okolí, ani životní 

prostředí. Pouze během výstavby může objekt zatěžovat okolí nadměrným hlukem, 

prašností, či zvýšeným provozem nákladních automobilů. Na stavbě nebudou použity 

materiály, které by mohly ohrozit životní prostředí. Se vzniklými odpady bude řádně 

nakládáno a bude zajištěna jejich likvidace dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů. Stavba a přilehlé plochy budou napojeny na místní 

kanalizaci. 

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

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

Stavbou kulturního centra nebude narušena příroda či krajina. Nedojde k ohrožení 

dřevin, rostlin a živočichů. Na řešeném území se nenachází žádny památný strom. 

Samotný provoz budovy během jejího užívání nebude mít negativní vliv na přírodu 

a krajinu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

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

Veškeré podmínky ze stanoviska EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí byly zohledněny. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nejsou zde navrhovaná žádná ochranná a bezpečnostní pásma ani rozsah omezení 

a podmínky ochrany. 

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba je navrhnuta tak, aby odpovídala požadavkům z hlediska plnění ochrany 

obyvatelstva. Odpovídá všem požadavkům a normám souvisejících s ochranou 

obyvatelstva. 

B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

Na staveništi bude nutno zřídit provizorní přípojky elektrického vedení a vody. Ty 

budou zajištěny ze stávajících přípojek a bude možno odečítat jejich spotřebu.  

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí drenážního potrubí umístěného ve 

výkopech. Splaškové a odpadní vody vzniklé během výstavby budou svedeny do místní 

veřejné kanalizace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd a přístup na staveniště bude zřízen z východní strany od ulice Dvacátá. Pro 

odběr elektřiny a vody budou sloužit provizorní přípojky. Ty budou zajištěny ze 

stávajících přípojek a bude možno odečítat jejich spotřebu. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby může zatěžovat okolní stavby a pozemky nadměrným hlukem, 

prašností, čí zvýšeným provozem nákladních automobilů a strojů. Tyto negativní vlivy 

budou eliminovány, aby nebyly překročeny hygienické limity. Prašnosti bude zabráněno 

kropením.  

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

Během stavby může dojít k větší prašnosti, která bude eliminována kropením. 

Z důvodu použití těžké techniky bude docházet k větší hlučnosti. Nebude omezen 

přístup, a ani provoz okolních staveb. Staveniště bude řádně zabezpečeno. Stavba bude 

organizována tak, aby neměla žádný rušivý vliv na provoz v okolí, a po dokončení 

nepřinese žádné negativní důsledky na okolní zástavbu. Před samotnou realizací bude 

nutno vykácet dřeviny a odstranit travní porost.  

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Trvalé zábory staveniště jsou dány hranicemi stavební parcely. Před realizací 

stavby bude nutno staveniště oplotit, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaných osob 

a byla zajištěna ochrana osob. Kvůli tomu bude nutné zabrat uliční prostor kolem 

pozemku. Tyto zábory mají dočasný charakter. 

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

likvidace 

Se vzniklými odpady bude řádně nakládáno a bude zajištěna jejich likvidace dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Běžné 

stavební odpady budou odváženy na patřičné skládky. Materiály, které lze recyklovat, 

budou recyklovány. Určení maximálního produkovaného množství a druhu odpadu není 

předmětem řešení. 

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

Není předmětem řešení této diplomové práce. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb 

a ochrany životního prostředí a předpisy o bezpečnosti práce. Bude dodržován předpis 

pro ochranu životního prostředí, zákon č. 17/1992 Sb., o ochraně životního prostředí. 

Budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky. Při 

stavebních pracích může dojít k větší prašnosti, která bude eliminována kropením. 

Z důvodu použití těžké techniky bude docházet k větší hlučnosti. Stavba bude 

organizována tak, aby neměla žádný rušivý vliv na provoz v okolí. Po dokončení 

nebude mít stavba žádný negativní vliv na životní prostředí. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré stavební a jiné práce budou prováděny dle platných norem, 

technologických a bezpečnostních předpisů daných ČSN. Především dle 

vyhlášky č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je 

povinen zajistit bezpečnost při provádění stavby. Pracovníci musí být proškoleni 

v rámci BOZP. Během stavby budou jednotlivé práce prováděny osobami, které jsou 

způsobilé tuto činnost vykonávat. Investor je ze zákona povinen zajistit koordinátora 

BOZP, který bude kontrolovat dodržování bezpečnostních předpisů. Staveniště bude 

oploceno a zabezpečeno proti vniknutí cizích osob. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby. Nebude potřeba žádných úprav pro 

bezbariérové užívání. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nejsou vyžadovány žádné zásady pro dopravně inženýrské opatření.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná doba výstavby je plánovaná na 20 měsíců.  
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Předpokládané zahájení výstavby: 20. 3. 2015 

Předpokládaný konec výstavby: 20. 11. 2015 

Postup výstavby: 

1. Výškopisné a polohopisné zaměření, vytyčení stavby. 

2. Zemní a výkopové práce – sejmutí ornice, hloubení výkopu pro spodní stavbu 

3. Založení stavby. 

4. Betonáž monolitických základových patek, trámů. Rozvedení vodorovných 

inženýrských sítí. Zhutnění zeminy. 

5. Betonáž podkladní základové desky vyztužené kari sítí. 

6. Položení hydroizolace spodní stavby. 

7. Betonáž svislých monolitických nosných stěn, skeletový systém- osazení sloupů 

na patky, osazení průvlaků (příčný směr) a ztužidel (podélný směr) - všechna 

čtyři navrhovaná podlaží. 

8. Osazení stropních panelů SPIROLL na průvlaky v příčném směru ve všech 

patrech. 

9. Vyzdění atiky a provedení navrhnuté jednoplášťové ploché střechy, zelené 

extenzivní střechy a pochozí střechy. 

10. Vyzdění vnějších výplňových stěn zdivem Porotherm a osazení prosklených 

fasád. 

11. Vyzdění vnitřních nosných a nenosných stěn, betonáž ztužujících vnitřních stěn. 

12. Osazení monolitických schodišť. 

13. Zateplovací fasádní systém. 

14. Vnitřní instalace. 

15. Výplně otvorů. 

16. Dokončovací práce - vnitřní omítky, podlahy, keramické obklady, SDK 

podhledy. 

17. Vnitřní kompletace. 

18. Vnější úpravy. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 Viz výkres č. C01 – Koordinační situace. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D. 1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D. 1.1 Architektonicko – stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Centrum pro kulturu a umělecké vzdělávání je stavbou občanské vybavenosti. 

Stavba je navrhovaná tak, aby byla využívaná po celý den. Budova je částečně 

podsklepena, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Navrhované kulturní centrum 

především slouží k volnočasovým aktivitám dětí školního věku. Ty se zde mohou 

věnovat hudebním, dramatickým oborům, pohybovým aktivitám, kreslení, čí 

modelování. Prostory v 1.NP jsou navrhnuty tak, aby stavba mohla sloužit i pro širší 

veřejnost, najdeme zde kavárnu, divadélko pro komorní představení a prostorné 

prosklené atrium.  

 

Kapacitní údaje: 

Počet podlaží:   4  

Celková zastavěná plocha:  908 m2 

Obestavěný prostor:   13 610,4 m3 

Výška objektu:  14,690 m  

Navrhované centrum je rozděleno do následujících funkčních jednotek: 

1. PP  - Sklady a technické místnosti – 426 m2/ správce budovy 

1. NP  - Kavárna a zázemí - 245 m2/ 40 hostů/ 2 zaměstnanci 

- Divadelní klub a zázemí - 210 m2 / 84 diváků / herci 

 - Recepce a šatna - 1  zaměstnanec 

2.NP  - Hudební třídy: - Sbor + hra na nástroj - 43,2 m2/ 15 žáků/ 1 učitel 

   - Hudební nauka + hra na nástroj - 65,5 m2/ 25 žáků/ 1 učitel 

      - Hudební nauka + hra na nástroj - 65,5 m2/ 25 žáků/ 1 učitel 

      - Hra na nástroj - 21 m2/ 4 žáci/ 1 učitel 
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      - Hra na nástroj - 22,7 m2/ 4 žáci/ učitel 

   - Sál pro pohybové aktivity a  šatny - 155,4 m2/ 20 žáků 

/1 lektor 

3. NP  - Ateliéry :  - Kreslírna 176,7m2 / 30 žáků/ 1 učitel 

 - Modelárna 99,8 m2/ 15 žáků/ 1 učitel 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční, bezbariérové užívání stavby 

 Navrhovaná budova je obdélníkového tvaru o rozměrech 20,4x 44,24 m. Svým 

tvarovým řešením zapadá do okolní zástavby. Tu tvoří také stavby obdélníkového tvaru. 

Výška objektu je 14,69 m. Vnější fasáda objektu je bílé barvy. Tím budova vytváří 

kontrast oproti okolní zástavbě, která je tvořena budovami s cihlovým obložením. 

Výrazným prvkem celého objektu jsou prosklené fasády, především prosklené atrium. 

To propojuje všechny patra navrhnutým schodištěm. V posledním podlaží je navrhnutá 

zelená střecha s pochozími plochami, odkud je možný výhled do okolního areálu. 

V 1.NP se nachází vstup do kavárny orientovaný k ulici Vavrečkova, dále vstup pro 

zásobování a zaměstnance od ulice Dvacátá. Hlavní vstup do Centra pro kulturu je 

navržen z boku od ulice Vavrečkova. 

Materiálové řešení viz bod č. B.2.6 Základní charakteristika objektů- SOUHRNNÁ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

Celý objekt je navrhován jako bezbariérový a je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Jsou zde navrhnuty prostorné výtahy, bezbariérové toalety, bezbariérový přístup, 

parkování atd.  

Celkové provozní řešení 

Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Z hlediska provozu jsou podlaží 

velice různá. V žádném se nenachází výroba, která by si žádala technologii. 

V 1. PP se nacházejí sklady a potřebné technické zázemí. Je zde pět skladů, dvě 

technické místnosti a komunikační jádro s výtahem a schodištěm, které propojuje 

všechna podlaží.  
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1. NP je vstupním podlažím, nachází se zde velké vstupní atrium, které je prosklené 

a schodištěm propojuje další dvě nadzemní podlaží. Dále se v tomto podlaží nachází 

kavárna a její zázemí, divadelní klub se zázemím a potřebné hygienické zařízení (WC 

pro ženy, muže a osoby s omezenou schopností pohybu). Kavárna má svůj vstup z ulice 

Vavrečkova a její zázemí má vlastní vstup pro zásobování z ul. Dvacátá. V prostoru 

divadelního klubu jsou umístěné únikové východy. Do prostoru zázemí divadelního 

klubu vede taktéž vlastní vstup od ul. Dvacátá. Je zde navrhnuto i únikové schodiště, 

které spojuje všechna nadzemní podlaží. 

2. NP slouží pro potřebu umělecké školy. Kromě již zmiňovaného atria, 

komunikačního jádra a únikového schodiště se zde nachází 5 hudebních tříd, jeden sál 

pro pohybové aktivity s hygienickým zázemím, vedení školy a potřebné hygienické 

zařízení (WC pro ženy, muže a osoby s omezenou schopností pohybu). Pro návštěvníky 

je zde navrhnuta i lodžie, která je zpřístupněna z atria.  

V posledním, 3.NP, se nachází dva ateliéry, které také slouží potřebám umělecké 

školy. Jeden se zaměřením na kresbu a druhý na modelování a keramiku. Oba tyto 

prostory mají přístup na venkovní terasu, na které jsou navrhnuty pochozí plochy 

s extenzivní zelení. Dále se v posledním podlaží nachází atrium, lodžie a potřebné 

hygienické zařízení (WC pro ženy, muže a osoby s omezenou schopností pohybu).  

Konstrukční a stavebně technické řešení 

Viz bod č. B. 2.6 Základní charakteristika objektů - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání byla zajištěna bezpečnost, ochrana 

a zdraví návštěvníku a personálu. Místnosti jsou dimenzovány tak, aby splňovaly dané 

požadavky. Vzniku rizik při užívání stavby lze předejít správnou údržbou, užíváním 

a vhodným chováním osob uvnitř objektu. Během užívání budou dodržovány dané 

legislativy.  
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Stavební fyzika – tepelná technika 

 Budova je projektována v souladu s ČSN 73 05–40–2 a ČSN 73 05–40–3, 

Tepelná ochrana budov. Obvodové konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly tepelně 

technické požadavky [8]. 

 Posudky jednotlivých skladeb obvodových konstrukcí viz přílohy. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Není předmětem diplomové práce. 

b) Výkresová část 

Seznam výkresové dokumentace 
 
Č. V.  Název výkresu   Měřítko Formát 

C01  Koordinační situace   1:500  A2=4xA4 

D01  Půdorys základů   1:50  1470x841 

D02  Půdorys suterénu   1:50  A1=8xA4 

D03  Půdorys 1. NP    1:50  14xA4(1470x594)  

D04  Půdorys 2. NP    1:50  14xA4(1470x594) 

D05  Půdorys 3. NP    1:50  14xA4(1470x594) 

D06  Sestava stropních dílců nad 1. NP 1:50  14xA4(1470x594) 

D07  Půdorys ploché střechy  1:50  A0=16xA4 

D08  Řez A - A´    1:50  A0=16xA4 

D09  Řez B - B´    1:50  10xA4(1050x594) 

D10  Technické pohledy   1:100  A1=8xA4 

D11  Architektonické pohledy  1:100  A1=8xA4 

D12  Napojení terasy a vnitřního prostoru 1:10  A3=2xA4 

D13  Detail atiky    1:5  A3=2xA4 

D14  Detail – řez prosklenou fasádou 1:2, 1:5 A2=4xA4 

D15  Detaily prosklené fasády  1:3  A3=2xA4 

D16  Studie – půdorys suterénu  1:150  A3=2xA4 

D17  Studie – půdorys 1.NP  1:150  A3=2xA4 

D18  Studie – půdorys 2.NP  1:150  A3=2xA4 

D19  Studie – půdorys 3.NP  1:150  A3=2xA4 

D20  Studie – Řez A-A´   1:150  A3=2xA4 
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D21  Výpisy prosklených fasád  -  5xA4 

D22  Výpisy truhlářských výrobků  -  4xA4 

D23  Výpisy zámečnických výrobků -  5xA4 

D24  Výpis klempířských výrobků  -  5xA4 

D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

Konstrukčním systémem budovy je příčný ŽB montovaný systém modulu 9 900 

x 9 900 mm, západní část objektu je tvořena přidaným příčným modulem délky 3 900 

mm. Nosný systém tvoří prefabrikované sloupy, průvlaky a ztužidla. Dalšími nosnými 

konstrukcemi jsou ŽB monolitické zdi. Více viz bod č. B. 2.6  Základní charakteristika 

objektů - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na 

výkresovou dokumentaci 

Vše je vyřešeno a popsáno ve výkresové dokumentaci.  

Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od 

anténních soustav, mimořádná, apod. 

Statický výpočet není předmětem diplomové práce. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Navržené materiály splňují požadovanou jakost. 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 

a jakost navržených konstrukcí 

V rámci řešeného objektu nejsou plánovány žádné netradiční technologické 

postupy, ani zvláštní požadavky na provádění. 
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Zajištění stavební jámy 

Stavební jámu je potřeba řádně označit, zabezpečit a dbát dalších pokynů BOZP. 

Stavební jáma bude zajištěna svahováním. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami 

Tyto kontroly nejsou stanoveny. 

b) Podrobný statický výpočet 

Není předmětem diplomové práce. 

c) Výkresová část 

Viz výkresová část. 

D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Více viz bod č. B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA. 

D. 1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

D. 2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

Není předmětem řešení diplomové práce. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

E. 1 VYTYČOVACÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 

ZPRACOVANÉ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH  

Tato část není předmětem diplomové práce. 

E. 2 PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM ÚŘADEM 

Tato část není předmětem diplomové práce. 
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2. SPECIALIZACE – STAVEBNÍ AKUSTIKA 

Další částí mé diplomové práce je specializace zaměřená na stavební akustiku. 

V objektu Centra pro kulturu a umělecké vzdělávání se nachází prostory výukových 

tříd, hudebních tříd a sál divadelní klubu. Objekt je zatížen hlukem, jehož zdroje jsou 

v uvedených prostorech. Proto bylo potřeba vyhodnotit stropní konstrukce akusticky 

namáhaných prostorů z hlediska akustických vlastností (vzduchové neprůzvučnosti, 

kročejové neprůzvučnosti). Pro výukové prostory bylo potřeba stanovit dobu dozvuku 

z důvodu, aby byla zajištěna kvalita poslechu zvuku. 

Stěny a příčky oddělující místnosti různých provozů, stěny výukových a hudebních 

tříd jsou navrženy z takových materiálů, aby splňovaly požadavky na vzduchovou 

neprůzvučnost dle normy ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách 

a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky. Posouzení akustických 

vlastností stěn a příček není předmětem diplomové práce. Akustické vlastnosti stěn 

a příček, které zaručuje výrobce v technických listech, jsou uvedeny u jednotlivých 

materiálů ve výkresové dokumentaci.  

2.1 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 

Vzduchová neprůzvučnost je schopnost dělící konstrukce zabránit přenosu zvuku 

šířícího se vzduchem z jednoho prostoru do druhého[1]. 

Pro zjištění, zdali navržené stropní konstrukce mezi jednotlivými patry objektu 

vyhovují z hlediska vzduchové neprůzvučnosti, byl vybrán strop mezi prostorem 

hudební třídy a kavárny, který musí splňovat přísné parametry dle normy ČSN 73 0532 

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních 

výrobků - Požadavky. 
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Tab. 2. 1 Požadavky na zvukovou izolaci vnitřních dělících konstrukcí budov. [1] 

 

Požadavek na zvukovou izolaci z hlediska vzduchové neprůzvučnosti pro strop mezi 

kavárnou v 1.NP a hudební třídou v 2.NP je ´ , = 60  (velmi hlučné prostory – 

hudební třídy, dílny, tělocvičny) [1]. 

2. 1.1 Posouzení vzduchové neprůzvučnosti 

Vzduchová neprůzvučnost byla vypočítána pro stropní konstrukci mezi kavárnou 

v 1. NP a hudební třídou v 2.NP. Pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti bylo využito 

indexové metody pomocí nomogramů uvedených v literatuře Stavební fyziky 1 [2]. 

Skladba posuzované stropní konstrukce: 

- Vinylová podlaha MODULEO TRANSFORM     2,5 mm 

- Lepící nátěr ULTRABOND ECO V4 SP (MAPEI)       1 mm 

- Betonová mazanina C16/20         50 mm 

- Separační PP folie         0,2 mm 

- Kročejová izolace ISOVER TDPS (skelná vata)       50 mm 

- Nosná konstrukce stropu, SPIROLL 320      320 mm 

- Instalační mezera                 300-780 mm 

- Sádrokartonový pohled RIGIPS (RIGITON KL 8 -12/50)     15 mm 

Postup indexové metody 

 ´  ≥  ´  ,   
= + ∆          (2.1) 
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´ = −           (2.2) 

 - vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost stropu stanovená výpočtovými 

metodami [dB] 

 - vážená laboratorní neprůzvučnost nosné stropní konstrukce [dB] 

∆  - zlepšení vzduchové neprůzvučnosti vlivem plovoucí podlahy [dB] 

´  - vypočtená vážená stavební neprůzvučnost stropu [dB] 

´ ,  - normová vážená stavební neprůzvučnost stropu [dB] 

  - korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku konstrukcí. 

 

1. Stanovení vážené laboratorní neprůzvučnosti nosné stropní konstrukce  

Nosná konstrukce stropu je tvořena stropními panely SPIROLL výšky 320 mm, 

hodnotu Rwd = 55 dB uvádí výrobce [3]. 

 

 = 55  

 

2. Stanovení zlepšení vzduchové neprůzvučnosti vlivem plovoucí podlahy ∆  

Podlaha stropu je zde navržena jako těžká plovoucí podlaha, kterou tvoří: 

- Kročejová izolace ISOVER  TDPS (sklená vata)   tl. 50 mm 

- Separační PE folie      - 

- Betonová mazanina C16/20    tl. 50 mm 

Tab. 2.2 Vlastnosti stropního panelu spiroll uváděné výrobcem. 
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Těžká plovoucí podlaha vytváří s nosnou stropní konstrukcí násobný dělící prvek, 

u něhož se nepříznivě projeví pokles vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v oblasti 

resonančního kmitočtu. Proto je nutné spočítat resonanční kmitočet ze vztahu 2.1 [2]. 

 = ´́
             (2.3) 

 – resonanční kmitočet [Hz]  

je závislý na:  

´- dynamická tuhost podložky [MPa m-1] 

´- plošná hmotnost plovoucí desky [kg∙m-2] 

Výpočet resonančního kmitočtu 

Potřebné údaje: 

• dynamická tuhost podložky – výrobce uvádí pro kročejovou izolaci 

ISOVER TDPS tloušťky 50 mm: 

s´= 8 MN/m3 

• objemová hmotnost plovoucí desky: 

´ = . ℎ 

´ = 2100.0,05 = 105 /  

Výpočet se provede dle vztahu (2.3): 

  = 10  
2 8 105  = 43,9   

  



 

 

 
 
 
 

Z příslušného nomo

plovoucí podlahy, nebo 

3. Výpočet vážené staveb

Výpočet se provede dle v

	 	 55 7	, 5	 62

´ 62,5 2 60,5
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2. 2 KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST 

Kročejová neprůzvučnost je schopnost konstrukce přenášet a vyzařovat kročejový 

hluk v zeslabené míře svým druhým povrchem do chráněného prostoru. [1] 

Pro zjištění, zdali navržené stropní konstrukce mezi jednotlivými patry objektu 

vyhovují z hlediska kročejové neprůzvučnosti, byl vybrán strop mezi prostorem hudební 

třídy a kavárny, který musí splňovat přísné parametry dle normy ČSN 73 0532 Akustika 

– Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků 

– Požadavky. 

 

Tab. 2.1 Požadavky na zvukovou izolaci vnitřních dělících konstrukcí budov [1] 

 

Požadavek na zvukovou izolaci z hlediska kročejové neprůzvučnosti pro strop mezi 

kavárnou v 1.NP a hudební třídou v 2. NP je ´ , = 48  (velmi hlučné prostory – 

hudební třídy, dílny, tělocvičny). 

2.2.1 Posouzení kročejové neprůzvučnosti 

Kročejová neprůzvučnost byla vypočítána pro stropní konstrukci mezi kavárnou 

v 1. NP a hudební třídou v 2. NP. Pro výpočet kročejové neprůzvučnosti bylo využito 

indexové metody pomocí nomogramů uvedených v literatuře Stavební fyziky 1 [2]. 

Skladba posuzované stropní konstrukce: 

- Vinylová podlaha MODULEO TRANSFORM     2,5 mm 
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- Lepící nátěr ULTRABOND ECO V4 SP (MAPEI)       1 mm 

- Betonová mazanina C16/20         50 mm 

- Separační PP folie         0,2 mm 

- Kročejová izolace ISOVER TDPS (skelná vata)      50 mm 

- Nosná konstrukce stropu, SPIROLL 320     320 mm 

- Instalační mezera                 300-780 mm 

- Sádrokartonový pohled RIGIPS (RIGITON KL 8 -12/50)      15 mm 

Postup indexové metody 

 ´ ≤  ´ ,   
 ´ ≈    

= − ∆          (2. 4) 

  - laboratorní vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku [dB] 

´   - stavební vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku [dB] 

  - hladina kročejového zvuku holého stropu (bez akustické úpravy) [dB] 

∆   - zlepšení kročejové neprůzvučnosti vlivem plovoucí podlahy [dB] 

 

1. Stanovení hladiny kročejového zvuku holého stropu 

Nosná konstrukce stropu je tvořena stropními panely SPIROLL výšky 320 mm, 

hodnota hladiny kročejového zvuku holého stropu je stanovena výrobcem. 

 

 

Tab. 2.2 Vlastnosti stropního panelu spiroll uváděné výrobcem [3] 
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80   

 

2. Výpočet zlepšení kročejové neprůzvučnosti vlivem plovoucí podlahy 

Podlaha stropu je zde navržena jako těžká plovoucí podlaha, kterou tvoří: 

- Kročejová izolace ISOVER  TDPS (sklená vata)  tl. 50 mm 

- Separační PE folie      - 

- Betonová mazanina C16/20    tl. 50 mm 

Potřebné údaje ke stanovení zlepšení kročejové neprůzvučnosti ∆ : 

• dynamická tuhost podložky – výrobce uvádí pro kročejovou izolaci 

ISOVER TDPS tloušťky 50 mm: 

s´= 8 MN/m3 

• objemová hmotnost plovoucí desky: 

´ = . ℎ 

´ = 2100.0,05 = 105 /  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Index zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžké plovoucí podlahy 
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Z příslušného nomogramu pro určení indexu zlepšení kročejové neprůzvučnosti 

těžké plovoucí podlahy byla zjištěna hodnota ∆ =  . 

3. Výpočet vážené normalizované hladiny kročejového zvuku 

Výpočet se provede dle vztahu (2. 4). 

= 80 − 33 = 47 < ´ = 48     Požadavek je splněn. 

 

2. 3 DOBA DOZVUKU 

V ustáleném režimu je v uzavřeném prostoru vytvořen takový stav, kdy zdroj zvuku 

neustále doplňuje energii pohlcenou stěnami. Jestliže vypneme zvukový zdroj, bude 

akustická energie v prostoru postupně ubývat, až bude zcela pohlcena. Zvuk, který se 

šíří prostorem po vypnutí zdroje se nazývá dozvuk [2]. 

Dobou dozvuku rozumíme čas, za který poklesne hladina akustické energie 

v místnosti po vypnutí zdroje o 60 dB [2]. 

Je to jeden z akustických atributů, pomocí kterého se vyhodnocuje akustika 

prostoru. 

Pro výpočet doby dozvuku použijeme Sabineův vztah [2]: 

= ,  .
 [s]         (2.5) 

V – objem místnosti [m3] 

A – celková pohltivost [m2], kde 

=  ∑ ∝          (2.6) 

∝  – činitel pohltivosti dílčího materiálu [-] 

 – plocha dílčího materiálu [m2] 

Výpočet doby dozvuku pro kmitočet 1 000 Hz 

Doba dozvuku je vypočítaná v rámci diplomové práce pouze pro kmitočet 

1 000 Hz, protože člověk při této frekvenci vnímá zvuk nejcitlivěji. 



Diplomová práce 2014 

 

65 

 

Stanovení doby dozvuku pro hudební třídu, místnost č. 2.11 o rozměrech 

6,70x9,77x3,15 m. Místnost učebny má následující povrchové úpravy: 

Strop – podhled Rigips RIGITON KL 8 – 12/50 

Podlaha – vinyl - PVC 

Stěny – silikátová omítka Cemix 

Prosklená fasáda – rozměr 9,5x2,3 mm 

Činitelé pohltivosti jednotlivých materiálů α pro kmitočet 1 000 Hz: 

podhled Rigips RIGITON KL 8 – 12/50   0,6 

Vinyl – PVC       0,04 

Silikátová omítka      0,05 

Okno zdvojené, mezera 35 mm    0,03 

 

1. Objem místnosti: 

 = 6 , 7 ∙ 9 , 77 ∙ 3 , 15 = 206,2     
2. Jednotlivé plochy: 

 = 6 , 7 ∙ 9 , 77 = 65,46    
 = 6 , 7 ∙ 9 , 77 = 65,46    
 = (6 , 98 ∙ 3 , 15) ∙ 2 + (9 , 77 ∙ 3 , 15) − (2 ∙ 1 )

+ (9 , 77 ∙ 3 , 15) − (9 , 5 ∙ 2 , 3 ) = 81,68    
 Í = 9 , 5 ∙ 2 , 3 = 21,85    

3. Celková pohltivost: 

Výpočet se provede dle vztahu (2.6). 

 = 65,46 ∙ 0 , 6 + 65,46 ∙ 0 , 04 + 81,68 ∙ 0 , 05 + 21,85 ∙ 0 , 03 = 46,63     
4. Stanovení doby dozvuku: 

Výpočet se provede dle vztahu (2.5). 
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0,164 ∙ 206,246,63 = 0,73  

5. Posouzení 

0 , 73   ≈ 0 , 7 − 0 , 9     
 

Pohybujeme se v požadovaném rozmezí od 0,7 – 0,9 s. Přesná hodnota bude 

záviset na konkrétním využití hudební třídy. Rozmezí je určeno z Tab. 2.2 Technické 

požadavky na školní budovy. Viz tabulka níže.  

 

 

  Tab. 2.3 Technické požadavky kladené na školní prostory [2] 
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Závěr 

Předmětem mé diplomové práce bylo vypracování stavební části projektu 

k provádění stavby Centra pro kulturu a umělecké vzdělávání ve Zlíně.  Mým hlavním 

cílem bylo vyprojektovat budovu, která by oživila centrum města a přispěla k jeho 

revitalizaci. Byla navrhnuta tak, aby splňovala urbanistické a architektonické koncepce 

a její využití odpovídalo nárokům obyvatel města Zlína. 

 Projekt stavby byl zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 

č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 

Další částí této práce bylo zpracování tepelně technických posouzení obvodových 

konstrukcí, energetického štítku a specializace zaměřené na prostorovou akustiku. 

Při tvorbě diplomové práce jsem využila veškerých svých znalostí a dovedností 

získaných během studia. Práce mě obohatila o nové cenné zkušenosti, které jak doufám, 

budu moci využít ve své budoucí profesi. 
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Příloha č. 1 : Tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí  

(program Teplo 2011) 

 
Byly posouzeny skladby: 

 

- S1 - skladba podlahy na terénu  

- S2 - skladba podlahy na terénu 

- S9 - skladba ploché střechy 

- S10 - skladba vegetační střechy 

- S11 - skladba pochozí střechy 

- S12 - skladba obvodového pláště - suterén 

- S13 - skladba obvodového pláště  

- S14 - lehký plášť – mezi prosklenými fasádami 

- S15 - skladba lodžie 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S1 - skladba podlahy na terénu  
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,4 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:  15,0 C  
 Relativní vlhkost v  interiéru RHi:  40,0 % (+5,0 %) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W /mK]  Mi [-] 
   1  Vyrovnávací stěrková vrstva 0,020       0,700  108,0  
   2  Betonová mazanina C16/20  0,050       1,430  23,0  
   3  Separační PE folie 0,002       0,260  50000,0  
   4  TI ISOVER EPS 100 S  0,100       0,034  100,0  
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,136 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,924 
 

  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  =   0,31 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 =   9,57 C  
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 201, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2  (2011) 
 
 Název konstrukce:   S2 - skladba podlahy na terénu 
 

 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  Keramické dlaždice RAKO  0,010       1,010  200,0  
   2  Flexibilní lepící tmel CERESIT 0,004       0,570  20,0  
   3  Betonová mazanina C16/20 0,050       1,430  23,0  
   4  Separační PE folie 0,002       0,260  50000,0  
   5  TI ISOVER EPS 100 S  0,100       0,034  100,0  
 

 I . Požadavek na teplotní faktor (čl.5 .1 v ČSN 730540-2 ) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N  = f,Rsi,cr =   0,627 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m  =   0,924 
  

  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 =   0,32 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 =   7,52 C  
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2  (2011) 

 
 Název konstrukce:   S9 - skladba ploché střechy 
 

 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:  55,0 % (+5,0 %) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d  [m]  Lambda [W /mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,320       1,200  23,0  
   2  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0  
   3  Penetrační emulze  DEKPRIMER 0,001       0,210  1200,0  
   4  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,004       0,300  500000,0  
   5  Spád. klíny EPS 100 S )  0,140       0,037  30,0  
   6  Pěnový polystyren EPS 100 0,100       0,033  70,0  
   7  DEKPLAN 76 0,0015       0,350  11600,0  
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,872 
  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). 
 

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

 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S10 - skladba vegetační střechy 
 

 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:  55,0 % (+5,0 %) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W /mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,320       1,200  23,0  
   2  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0  
     3  Penetrační emulze  DEKPRIMER 0,001       0,210  1200,0  
   4  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,004       0,210  42000,0  
   5  POLYDEK EPS 200S  0,160       0,034  100,0  
   6  DEKPLAN 77 0,0015       0,150  20000,0  
   7  Extenzivní vegetační substrát 0,150       2,300  2,0  
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,872 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U, N =   0,24 W /m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W /m2K 
  U  < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v  kondenzační zóně činí: 0,039 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 810). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,039 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0056 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0334 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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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S11 - skladba pochozí střechy 
 

 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:  19,0 C  
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0 %) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d  [m]  Lambda [W /mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,320       1,200  23,0  
   2  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0  
    3  Penetrační emulze  DEKPRIMER 0,001       0,210  1200,0  
   4  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,004       0,210  42000,0  
   5  POLYDEK EPS 200S 0,160       0,034  100,0  
   6  DEKPLAN 77 0,0015       0,150  20000,0  
   7  Kačírek frakce 16/32 mm 0,120       0,650  15,0  
   8  dlaždice betonové  0,030       1,230  17,0  
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,867 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U, N =   0,24 W /m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W /m2K 
  U < U, N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,039 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 810). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,039 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0032 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0367 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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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S12 - skladba obvodového pláště - suterén 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 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:  15,0 C  
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0 %) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W /mK]  Mi [-] 
   1  Silikátová omítka CEMIX 0,005       0,870  130,0  
   2  Nosná železobetonová stěna 0,400       1,430  23,0  
   3  Penetrační emulze  DEKPPRIMER 0,001       0,210  1200,0  
   4  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0  
   5  Rigips EPS P  Perimeter   0,150       0,034  100,0  
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f ,Rsi,cr =   0,136 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  

  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 =   0,20 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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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S13 - skladba obvodového pláště  
 
 

 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:  55,0 % (+5,0 %) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W /mK]  Mi [-] 
   1  Omítka POROTHERM UNIVERSAL 0,010       0,800  14,0  
   2  Porotherm 30 P +D  0,300       0,230  8,0  
   3  Rigips EPS 100 S  0,120       0,037  30,0  
   4  Omítka CEMIX 0,005       0,100  8,0  
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,872 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  

  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  =   0,21 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: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0069 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,4252 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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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   S14 - lehký plášť – mezi prosklenými fasádami 
 

 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  Omítka POROTHERM UNIVERSAL 0,010       0,100  15,0  
   2  Desky CETRIS BASIC 0,010       0,240  78,8  
   3  TI RIGIPS EPS 100S 0,110       0,033  40,0  
   4  Desky CETRIS BASIC 0,010       0,240  78,8  
   5  Izolační deska Isover N   0,020       0,043  1,1  
   6  Omítka CEMIX 0,005       0,700  40,0  
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,834 
  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: 0,119 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F plus). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0284 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,9497 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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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce: S15 – skladba lodžie 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0C 
 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  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0  
   2  Lepící tmel 0,004       0,570  20,0  
   3  Elastek 50 special dekor 0,0052       0,210  50000,0  
   4  POLYDEK EPS 100S 0,050       0,037  30,0  
   5  Penetrační nátěr 0,001       0,210  1200,0  
    6   Potěr cementový  0,020       1,160  19,0  
   7  Dutinový panel  0,320       1,200  23,0  
   8  Uzavřená vzduch.dutina 0,480       1,765  0,03 
   9  Styrotherm plus 100 0,100       0,039  40,0  
   10  Glastek AL40 mineral  0,0035       0,300  500000,0  
   11  SDK podhled 0,0125       0,220  9,0  
 

 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  =   0,949 
  

  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 =   0,21 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: 0,114 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF EPS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0021 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0053 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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Příloha č. 2: Komplexní hodnocení vybraných stavebních detailů z hlediska 

dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry  

(program Area 2011) 

 

Byly posouzeny detaily: 

 

- 1. Detail rohu (koutu) 

- 2. Detail u základu  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:  Roh (kout)                                
 
 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 =   0,833 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,866 
  

  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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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2  (2011) 
 
 Název úlohy:  Detail u  základu                                
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C  
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C  
 Relativní vlhkost v  interiéru  Fii =   55,00 % 
 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 =   0,871 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,899 
  

  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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Příloha č. 3: Energetický štítek obálky budovy (program Energie 2013) 
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Příloha č. 4: Výkresová dokumentace stavby 

Seznam výkresové dokumentace 
 

Č. V.  Název výkresu   Měřítko Formát 

C01  Koordinační situace   1:500  A2=4xA4 

D01  Půdorys základů   1:50  1470x841 

D02  Půdorys suterénu   1:50  A1=8xA4 

D03  Půdorys 1. NP    1:50  14xA4(1470x594)  

D04  Půdorys 2. NP    1:50  14xA4(1470x594) 

D05  Půdorys 3. NP    1:50  14xA4(1470x594) 

D06  Sestava stropních dílců nad 1. NP 1:50  14xA4(1470x594) 

D07  Půdorys ploché střechy  1:50  A0=16xA4 

D08  Řez A - A´    1:50  A0=16xA4 

D09  Řez B - B´    1:50  10xA4(1050x594) 

D10  Technické pohledy   1:100  A1=8xA4 

D11  Architektonické pohledy  1:100  A1=8xA4 

D12  Napojení terasy a vnitřního prostoru 1:10  A3=2xA4 

D13  Detail atiky    1:5  A3=2xA4 

D14  Detail – řez prosklenou fasádou 1:2, 1:5 A2=4xA4 

D15  Detaily prosklené fasády  1:3  A3=2xA4 

D16  Studie – půdorys suterénu  1:150  A3=2xA4 

D17  Studie – půdorys 1.NP  1:150  A3=2xA4 

D18  Studie – půdorys 2.NP  1:150  A3=2xA4 

D19  Studie – půdorys 3.NP  1:150  A3=2xA4 

D20  Studie – Řez A-A´   1:150  A3=2xA4 

D21  Výpisy prosklených fasád  -  5xA4 

D22  Výpisy truhlářských výrobků  -  4xA4 

D23  Výpisy zámečnických výrobků -  5xA4 

D24  Výpis klempířských výrobků  -  5xA4 


