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1.   SEZNůM POUŽITÉHO ZNůČENÍ 

 

Bpv  balt po vyrování 

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

č.  číslo 

ČSN  česká technická norma 

DN  jmenovitý prům r potrubí 

EPS  expandovaný polystyren 

k.ú.  katastrální ú ad 

Kč  korun českých 

Ks  kusy 

m n.m.  metrů nad mo em 

M  m ítko 

m  metr 

m
2 

 metr čtverečný 

mm  milimetr 

NN  nízké nap tí 

NP  nadzemní podlaţí 

Ø  označení prům ru 

p.č.  parcelní číslo 

RAL  vzorník barev 

Sb.  Sbírka zákonů 

SO  stavební objekt 

S-SJSK sou adnicový systém jednotné trigonometrické sít  katastrální 

tl.   tloušťka 

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

UT  upravený terén  

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

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

XPS  extrudovaný polystyren  

ŢB  ţelezobeton 
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2.   ÚVOD 

 

     Obsahem diplomové práce je návrh d evostavby tenisového klubu v obci Chomoutov. 

Stavba se nachází na severním okraji obce a svým ztvárn ním se má stát dominantou 

okolního prostoru. 

     P edm tem ešení je návrh moderní d evostavby, která je určena pro rekreační 

a profesionální hráče tenisu. Stavba je navrţena tak, aby slouţila účelu po stránce provozní, 

ekonomické a estetické. 

     Diplomová práce obsahuje technickou zprávu, tepeln  technické posouzení obvodových 

konstrukcí, energetický štítek obálky budovy a výkresovou dokumentaci. Technická zpráva 

je sepsána dle vyhlášky 4řř/2006 sb. ve zn ní novely 62/2013 sb. o dokumentaci staveb. 

Výkresová část se skládá z dokumentace pro provedení stavby dle rozsahu uvedeného 

v zadání diplomové práce.  
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3.   TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTůCE 

 

ů.   PR VODNÍ ZPRÁVů 

 

ů.1   Identifikační  údaje 

 

ů.1.1   Údaje o stavb : 

 

Název stavby:  Tenisový klub 

Místo stavby:   ul. Písečná, č.p. 306, Chomoutov 783 35 

Okres:    Olomouc 

Pov ená obec:  Olomouc – Chomoutov 

Stavební ú ad:  Olomouc  

Obec:    Chomoutov 

Katastrální území:  Chomoutov 652 415 

Parcelní číslo:  704/58 

 

ů.1.2   Údaje o stavebníkovi: 

 

Jan Snášel 

ul. Smetanova 156, Uničov 

Uničov 7Ř3 ř1 

Tel. +420 608 342 002 

 

ů.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a)  Jméno, p íjmení, adresa, kontakt: 

 

Bc. Michal Rec 

Nasobůrky 36 

Chudobín 7Ř3 21 

Tel. +420 608 355 604 

RecM@seznam.cz 

 

mailto:RecM@seznam.cz
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ů.2   Seznam vstupních podklad : 

 

– zadání diplomové práce 

– studie stavby 

– katastrální mapa, územní plán 

– p íslušné právní p edpisy a technické normy 

 

ů.3   Údaje o území 

 

aě Rozsah ešeného území:  

 

Parcelní číslo: 704/58 

Vým ra [m2
]: 14 110 

Katastrální území: Chomoutov 652  415 

Číslo LV: 514 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení vým ry: Ze sou adnic v S-JTSK 

Druh pozemku: Orná půda 

Stavba na parcele: 704/58 

Vlastnické právo  

Jméno/název Buchta František, Nádraţní 15ř/ř,  

7Ř3 13 Št pánov 

Buchta Ladislav, Čapky-Drahlovského 

68/15, Chomoutov, 783 35 Olomouc 

Způsob ochrany nemovitosti Zem d lský půdní fond 

Seznam BPEJ 35600, 35800 

  

bě Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  Ěpamátková rezervace, 
památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavová zóna, apod.):  

 

Dotčené území Ěparc. č. 704/5Ř, k. ú. Chomoutov 652 415ě není chrán no podle jiných 

právních p edpisů. 
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cě Údaje o odtokových pom rech: 
 

Dotčené území Ěparc. č. 704/5Ř, k. ú. Chomoutov 652 415ě se nachází na rovném terénu. 

Na pozemku se bude nacházet dostatek travnaté plochy, která umoţní vsakování dešťové 

vody. Dešťové vody ze st ech objektu budou odvedeny do vsakovacích jímek. Stavba 

nezpůsobí zm nu odtokových pom rů b hem výstavby, ani po dokončení prací.  

 

dě Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací: 
 

Projekt stavby není navrţen v souladu se stávajícím územním plánem. Územní plán bude 

upraven. 

 

eě Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 

 

Není p edm tem ešení diplomové práce. 

 

fě Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území: 
 

Stavba zm ní způsob a rozsah vyuţití území. 

 

gě Údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán : 
 

Dotčené orgány nevznesly ţádné mimo ádné poţadavky.  

 

hě Seznam výjimek a úlevových ešení: 
 

V rámci projektu nebyly ešeny ţádné výjimky a úlevová ešení. 

 

iě Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
 

Stavebník vykoupí pozemek Ěparc. č. 704/5Řě určený pro stavbu od současných majitelů. 
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jě Seznam pozemk  a staveb dotčených provád ním stavby (podle katastru nemovitostí): 

Stavba na pozemku: 

 

Pozemek:  parcelní číslo 704/5Ř – ostatní plocha 

Vlastnické právo:  Jan Snášel, Uničov, ul. Smetanova 156, Uničov 7Ř3 ř1 

 

Dotčené pozemky: 
 

Pozemek:  parcelní číslo 704/57 – orná půda, 3253 m2 

Vlastnické právo:  Majtnarová Eliška, Dalimilova 15/Ř6, Chomoutov, 78335 Olomouc 

 

Pozemek:   parcelní číslo 704/56 – orná půda, 2721 m2 

Vlastnické právo:  Novotná Olga, Rieznerova 2, Ř1101 Bratislava, Slovensko,  

Paulinyová Blanka Ing., Kukučínova 3, Ţilina, Slovensko 

 

Pozemek:   parcelní číslo 704/55 – orná půda, 2675 m2 

Vlastnické právo: Kameníčková Marie, Št pánovská 2ř/1ř, Chomoutov, 7Ř335 Olomouc 

 

ů.4   Údaje o stavb  

 

aě Nová stavba nebo zm na dokončené stavby: 
 

Objekt SO01 je vedený jako nová stavba. 

 

bě Účel užívání stavby: 
 

Tenisový klub nabízí zázemí pro rekreační i profesionální hráče tenisu. Součástí stavby 

je i menší restaurace nacházející se v p ízemí.  

 

cě Trvalá nebo dočasná stavba: 
 

Projektovaná stavba má trvalý charakter. 
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dě Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  Ěkulturní památka apod.ě: 
 

Stavba není a nebude chrán na podle jiných právních p edpisů. 

 

eě Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
 

Projektovaná stavba splňuje poţadavky vyhlášky č. 26Ř/200ř sb. „o technických poţadavcích 

na stavby“ a vyhlášky 3řŘ/200ř sb. „o obecných technických poţadavcích zabezpečující 

bezbariérové uţívání staveb“. 

Stavba je bezbariérov  navrţena v úrovni 1.NP. 

 

fě Údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis : 
 

Poţadavky dotčených orgánů budou spln ny. 

 

gě Seznam výjimek a úlevových ešení: 
 

V rámci projektové dokumentace nebyly ešeny ţádné výjimky a úlevová ešení. 

 

hě Navrhované kapacity stavby: 
 

Objekt SO 01 – Tenisový klub  

 

Zastav ná plocha:   803 m
2
 

Uţitná plocha:    989 m
2
 

Počet hostů / pracovníků:  restaurace – 40, sportovci – 36, zam stnanci – 16 

Parkovací místa: SO03 - Parkovišt  pro hosty: 2Ř míst + 2 místa určené 

pro osoby se sníţenou moţností pohybu a orientace 

 

SO04 - Parkovišt  pro zam stnance: 14 míst + 1 místo 

určené pro osobu se sníţenou moţností pohybu 

a orientace 
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iě Základní bilance stavby Ěpot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické 
náročnosti budovy, apod.ě: 
 

Pot eby a spot eby hmot a médií pro stavbu budou up esn ny realizační firmou. P i výstavb  

se počítá se vznikem stavebního odpadu. Likvidaci stavebního odpadu provede realizační 

firma. 

 

P i provozu stavby vzniká odpad: 

20 01 01 – Papír a lepenka 

20 01 08 – Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 25 – Jedlý olej a tuk 

20 01 39 – Plasty 

20 03 99 – Sm sný komunální odpad 

 

V rámci provozu stavby se p edpokládá produkce max. 0,7 m
3
 komunálního odpadu týdn . 

 

Dešťová voda ze st ech bude odvád na do vsakovacích jímek umíst ných na pozemku stavby. 

 

Pro objekt byl v rámci diplomové práce zpracován energetický štítek obálky budovy, který 

za adil stavbu do skupiny C – vyhovující. 

 

jě Základní p edpoklady výstavby Ěčasové údaje o realizaci stavby, člen ní na etapyě: 
 

Se zahájením výstavby se p edpokládá nejpozd ji do 30 dnů od vydání písemného souhlasu 

stavebním ú adem. P edpokládaná lhůta výstavby jsou 3 m síce od zahájení výstavby. 

 

P edpokládané zahájení stavby – 04/2016. 

P edpokládané dokončení stavby – 07/2016. 

 

kě Orientační náklady stavby: 
 

V rámci rozsahu diplomové práce nebyl zpracován rozpočet stavby. 

Odhadovaná cena stavby činí 30 700 000 Kč 
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ů.5   Člen ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení: 
 

Člen ní stavby na objekty: 

SO01  –  Tenisový klub 

SO02  –  P ípojky inţenýrských sítí 

SO03  –  Parkovišt  pro hosty 

SO04  –  Parkovišt  pro zam stnance 

SO05  –  Zpevn né plochy – dlaţba 

SO06  –  Tenisové kurty Ě12 kurtů) 

 

Technická za ízení: 
V rámci diplomové práce nebyla ešena technická za ízení nacházející se v kuchyni. 

 

Technologická za ízení: 
V objektu se nenacházejí. 
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B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 

 

B.1   Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

 

Stavební pozemek Ěparc. č. 704/5Ř, k. ú. Chomoutov 652 415ě se nachází na okraji obce 

Chomoutov. Pozemek má rovinný charakter. Ze severozápadu k n mu p iléhá místní ve ejná 

komunikace Písečná. Ze severovýchodní a jihovýchodní strany p iléhá ke stavebnímu 

pozemku orná půda. Na jihozápadní stran  se nachází zahrada rodinného domu. 

 

bě Výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  Ěgeologický pr zkum, 
hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum, apod.ě: 
 

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

nezpevn ných sedimentárních hornin, kde p evaţují nivní sedimenty: hlína, písek a št rk 

z období kenozoika. 

 

Hydrogeologický pr zkum – V blízkosti parcely se nenachází ţádný vodní tok, 

který by mohl ohroţovat stavbu. Hladina podzemní vody byla zjišt na ve hloubce 5,5 m 

pod úrovní terénu a nebude tedy ovlivňovat stavbu. 

 

cě Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
 

Na pozemku se nenachází ţádná bezpečnostní pásma. 

 

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

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

labilních zónách. 

 

 

 



19 

 

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

v území: 
 

Nep edpokládá se negativní vliv stavby na okolí. B hem výstavby můţe krátkodob  dojít 

k omezení dopravy na p iléhající ve ejné komunikaci v důsledku pouţívání mechanizace 

Ěnap . vjezd/výjezd nákladního automobilu, je ábu). B hem prací budou provedena opat ení 

k minimalizaci omezení. V průb hu výstavby můţe krátkodob  docházet ke zvýšení hlučnosti 

a prašnosti. 

 

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

na odtokové pom ry v území. 

 

fě Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin: 
 

V rámci projektované stavby nebude t eba provád t ţádné asanace, demoliční práce a kácení 

d evin. 

 

gě Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  
určených k pln ní funkce lesa Ědočasné/trvaléě: 
 

Pozemek je t eba vyjmout ze zem d lského půdního fondu Ěje zde veden jako orná půdaě 

a p evést jej na pozemek určený pro výstavbu. 

 

hě Územn  technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu): 

 

V rámci projektované stavby bude vybudováno napojení na dopravní infrastrukturu. 

Budou vybudována dv  nová parkovišt  pro osobní automobily, která budou napojena 

na místní komunikaci Písečná. 

 

V rámci projektované stavby budou vybudovány p ípojky inţenýrských sítí pro splaškovou 

kanalizaci, dešťovou kanalizaci, vodu, plyn a elektrickou energii. P ípojky budou vybudovány 

b hem realizace stavby a budou napojeny na ve ejné sít . 
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iě V cné a časové vazby stavby podmiňující, vyvolané, související investice: 
 

P ed zahájením realizace stavby je nutné vykoupení pozemku stavebníkem a p evedení orné 

půdy na pozemek určený pro výstavbu. 

 

B.2   Celkový popis stavby 

 

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

Projekt eší stavbu tenisového klubu na ulici Písečná v obci Chomoutov (okr. Olomouc). 

Objekt je ešen z části jako dvoupodlaţní. P ízemní část slouţí jako vstupní hala, restaurace 

a zázemí pro sportovce a zam stnance objektu. První patro je určeno pro administrativní účely 

a klubovnu s terasou. Maximální kapacita, pro kterou je objekt navrţen činí 36 sportovců, 

40 hostů pro restauraci a 16 zam stnanců. Nov  budou vybudována dv  parkovišt . 

Parkovišt  pro hosty nabízí 2Ř stání pro osobní automobily + 2 parkovací místa pro osoby 

se sníţenou moţností pohybu a orientace. Parkovišt  pro zam stnance nabízí 14 stání 

pro osobní automobily + 1 parkovací místo pro osoby se sníţenou moţností pohybu 

a orientace.   

 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické ešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení: 
 

Projektovaná stavba není navrţena v souladu se stávajícím územním plánem. Územní plán 

bude upraven. 

Stavba se nachází na okraje obce Chomoutov Ěokr. Olomoucě. Půdorysn  bodová stavba 

navazuje na strukturu obce. Objekt je navrţen tak, aby se stal dominantou okolního prostoru. 

 

bě ůrchitektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení: 
 

Architektonické ešení stavby navazuje na stávající zástavbu obce, která je tvo ena 

jednopodlaţními a dvoupodlaţními domy. Projektovaná stavba respektuje tyto okolnosti 

a je navrţena z části jako dvoupodlaţní, nepodsklepený objekt. Druhé podlaţí z části ustupuje 

a vytvá í prostor pro krytou terasu. 
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St ešní plochy jsou tvo eny lomenicí. Výjimkou je vstupní část objektu, která je zast ešena 

plochou st echou. 

 

Část objektu s hlavní vstupem rozd luje stavbu na dv  části. Jednu část tvo í restaurace 

se zázemím pro zam stnance, kuchyn  a hygienické prostory pro hosty. V druhé části 

se nachází zázemí pro sportovce a zam stnance. Jsou zde šatny, hygienické prostory, 

místnosti určené pro masáţe a relaxaci, technická místnost, sklad a prostor schodišt . 

 

Druhé nadzemní podlaţí obsahuje kancelá ské a hygienické prostory, sklad, klubovnu 

a terasu. Terasa je p ístupná jak z vnit ního prostoru klubovny, tak i po vn jším kovovém 

schodišti. 

 

Nosná konstrukce objektu je navrţena z masivního d ev ného šroubovaného panelu 

DEKPANEL D. 

 

Fasáda je tvo ena kombinací betonového obkladu imitujícího kámen a d ev ného 

prov trávaného obkladu. Z jihovýchodní strany objektu je navrţena d ev ná stínící 

konstrukce. Soklová část stavby je tvo ena vod odolnou omítkou. 

 

B.2.3   Celkové provozní ešení, technologie výroby: 
 

Objekt slouţí jako zázemí pro rekreační a profesionální hráče tenisu a také jako stravovací 

za ízení pro sportovce a ve ejnost. 

Součástí stavby nejsou výrobní technologie. 

 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby: 
 

Projektovaná stavba splňuje poţadavky vyhlášky č. 3řŘ/200ř sb. „o obecných technických 

poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívání staveb“. Na parkovišti pro hosty jsou 

navrţeny 2 parkovací místa pro stání osob s omezenou moţností pohybu a orientace. Vstup 

do objektu je navrţen bezbariérov  pomocí rampy. Dispozice vnit ního prostoru 1.NP 

umoţňuje pohyb osobám s omezenou moţností pohybu a orientace. V rámci restaurace bylo 

navrţeno bezbariérové WC. V prostorech určených pro sportovce je navrţena bezbariérová 

šatna a WC se sprchou s elektricky ovládanými dve mi.  
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B.2.5   Bezpečnost užívání stavby: 
 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví p i provozu se vychází z platných norem a p edpisů, 

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

je určen. U objektu budou v průb hu uţívání stavby pravideln  provád ny b ţné údrţbové 

práce a opravy, zejména nát ry a čišt ní. Stavba nevyţaduje zvláštní údrţbu. ádným 

uţíváním stavby bude zajišt na i bezpečnost uţivatelů. 

 

B.2.6   Základní charakteristika objekt  

 

aě Stavební ešení: 
 

Projektovaná stavba je navrţena z části jako dvoupodlaţní, nepodsklepený objekt. Druhé 

podlaţí z části ustupuje a vytvá í prostor pro krytou terasu. 

St ešní plochy jsou tvo eny d ev nou lomenicí. Výjimkou je vstupní část objektu, která 

je zast ešena nepochůznou plochou st echou. 

 

Stavba je zaloţena na ţelezobetonové podkladní desce tl. 250 mm ve spojení se základovými 

pasy pod obvodovými a p ilehlými konstrukcemi.  

Nosnou konstrukci stavby tvo í d ev ný šroubovaný DEKPANEL D tl. Ř1 mm, který 

je z vnit ní strany opat en nosným kovovým roštem se sádrokartonovou deskou Rigips. 

Z vn jší strany je panel opat en tepelnou izolací v tl. 180 mm a obkladem. Typ izolace 

a obkladu závisí na umíst ní konstrukce. 

Skladba terasy je navrţena jako pochozí plochá st echa. Podkladní konstrukci tvo í 

OSB desky, na které se nalepí parozábrana Glastek 30 Sticker Plus. Tepelnou izolaci tvo í 

desky spádové izolace Isover EPS 150 a desky Kingspan Therma TR 26 FM. 

Jako hydroizolace je navrţena fólie Dekplan 77. Pochozí plocha je tvo ena keramickými 

dlaţdicemi Ariostea tl. 20 mm uloţených na výškov  stavitelných podloţkách. 

Šikmou st echu Ělomeniciě tvo í záklop krovu OSB deskami, na které se nalepí parozábrana 

Glastek 30 Sticker Plus. Tepelnou izolaci tvo í desky TopDek 022 PIR. Jako hydroizolace 

je navrţena fólie Dekplan 76. 

Plochou st echu tvo í záklop stropu OSB deskami, na které se nalepí parozábrana Glastek 

30 Sticker Plus. Spádovou a tepeln  izolační vrstvu tvo í izolace Isover EPS 100. Jako 

hydroizolace je navrţena fólie Dekplan 76. 
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bě Konstrukční a materiálové ešení: 
Viz bod D.1.1    

 

cě Mechanická odolnost a stabilita: 
 

Statické posouzení DEKPANELu a jiných výrobků bylo p evzato z podkladů voln  

poskytovaných výrobci a nebylo dále ov ováno. 

 

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických za ízení 
 

aě Technické ešení: 
 

Technická za ízení: 
V rámci diplomové práce nebyla ešena technická za ízení nacházející se v kuchyni. 

 

Technologická za ízení: 
V objektu se nenacházejí. 

 

bě Výčet technických a technologických za ízení: 
V rámci diplomové práce nebyla ešena technická za ízení nacházející se v kuchyni. 

 

B.2.Ř   Požárn  bezpečnostní ešení: 
 

Panely DEKPANEL D mají poţární odolnost REI 30 min. V objektu budou nainstalovány 

hasičské p ístroje a poţární hlásiče. Další protipoţární opat ení budou provedeny 

aţ po vyjád ení poţárního specialisty. 

 

B.2.ř   Zásady hospoda ení s energiemi: 

 

Obvodové konstrukce objektu splňují poţadavky dané norou ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov. Tyto konstrukce byly posouzeny v programu DEKSOFT z hlediska součinitele 

prostupu tepla, teplotního faktoru a rizika kondenzace vodní páry. Výsledky posouzení 

jsou doloţeny v p íloze diplomové práce. 
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Pro objekt byl v rámci diplomové práce zpracován energetický štítek obálky budovy, který 

za adil stavbu do skupiny C – vyhovující. 

 

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 
 

V trání – Aby bylo zajišt no vhodné prost edí, musí být dodrţena minimální intenzita 

v trání. V trání bude zajišt no otevíráním oken nebo nuceným v tráním prost ednictvím 

vzduchotechniky. 

 

Osv tlení – Osv tlení pobytových místností probíhá okny p irozeným denním osv tlením. 

V kontrolních bodech vyhoví osv tlení norm  ČSN 73 05Ř0 – část 1 a 2. Pro večerní a noční 

hodiny je navrţeno um lé osv tlení místností. 

 

Oslun ní – Pobytové místnosti vyhoví z hlediska oslun ní. Místnosti nejsou zastín ny okolní 

zástavbou nebo vegetací. 

 

Zásobování vodou – Bude provád no z ve ejného vodovodního ádu pomocí vodovodní 

p ípojky.  

 

Nakládání s odpady – V objektu nebudou vznikat ţádné nebezpečné odpady. Odvoz 

komunálního odpadu bude zajišt n m stskou částí Olomouc – Chomoutov. 

 

Vliv stavby na okolí Ěvibrace, prašnost, hluk) – Stavba nemá ţádný negativní vliv na okolní 

prost edí. 

 

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

aě Ochrana stavby p ed pronikáním radonu z podloží: 
 

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

radonového rizika. P edpokládá se, ţe hydroizolační opat ení provedená p i stavb  

jsou dostatečná pro zamezení vnikání radonu do objektu. 
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bě Ochrana p ed bludnými proudy: 

 

Nep edpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů. Všechny kovové části jsou uzemn ny 

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

základové spáry je umíst n zemnící pásek FeZn 30/4 mm. 

 

cě Ochrana p ed technickou seismicitou: 
 

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

 

dě Ochrana p ed hlukem: 
 

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

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

jsou ádn  izolovány. 

 

eě Protipovodňová opat ení: 

 

Vzhledem k umíst ní objektu není t eba ešit protipovodňová opat ení 

 

B.3   P ipojení na technickou infrastrukturu 

 

aě Napojovací místa technické infrastruktury: 
 

V rámci projektované stavby budou vybudovány p ípojky inţenýrských sítí pro kanalizaci, 

vodu, plyn a elektrickou energii. P ípojky budou vybudovány b hem realizace stavby a budou 

napojeny na ve ejné sít . 

 

Kanalizační p ípojka – Odpadní vody ze stavby jsou odvád ny do ve ejné kanalizace. 

Kanalizační p ípojka prochází p es revizní šachtu ĚTegra SX 400ě umíst nou na pozemku 

stavby. P ípojka bude provedena z trub PVC DN 200 a 150 mm. Délka p ípojky je 56,9 m. 
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Elektro p ípojka – Na hranici pozemku se nachází kabelová sk íň s elektrom rovým 

rozvád čem. Odtud vede v zemi kabel, kterým je napájena stavba. Kabelová sk íň je napojena 

na stávající distribuční vedení. Délka p ípojky je 22,4 m. 

 

Vodovodní p ípojka – Stavba bude napojena na ve ejný vodovod. Vodovodní p ípojka 

prochází p es vodom rnou šachtu ĚAS-VODO Bě umíst nou na pozemku stavby. P ípojka 

bude provedena z trouby  PE100 SDR11 DN 32x3. Délka p ípojky je 26,4 m. 

 

Plynovodní p ípojka – Stavba je napojena na plynovod. Na hranici pozemku je umíst n 

hlavní uzáv r plynu. P ípojka bude provedena z trouby  PE100 SDR11 DN 32x3. Délka 

p ípojky je 25,4 m. 

 

Dešťová kanalizace – Odvodn ní stavby probíhá prost ednictvím t í vsakovacích jímek 

umíst ných na pozemku stavby. Dešťovou vodu do jímky p ivádí PVC trouba DN 150 mm. 

Celková délka p ípojek je 71,2 m. 

 

bě P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky: 
 

viz bod B.3 a) 

 

B.4   Dopravní ešení 
 

aě Popis dopravního ešení: 
 

Areál tenisového klubu bude dopravn  napojen na místní ve ejnou komunikaci Písečná, která 

umoţňuje dopravní obsluhu.  

 

bě Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
 

Stavba je dopravn  napojena na místní ve ejnou komunikaci Písečná pomocí nov  navrţených 

vjezdů a výjezdu z areálu. 
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c) Doprava v klidu: 

 

Parkovišt  pro hosty nabízí 2Ř stání pro osobní automobily + 2 parkovací místa pro osoby 

se sníţenou moţností pohybu a orientace. Parkovišt  pro zam stnance nabízí 14 stání 

pro osobní automobily + 1 parkovací místo pro osoby se sníţenou moţností pohybu 

a orientace.   

 

dě P ší a cyklistické stezky 

 

V blízkosti stavby se nenachází ţádné p ší ani cyklistické stezky. 

 

B.5   ešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 
 

aě Terénní úpravy: 
 

Navrhovaná stavba zásadn  nezm ní okolní terén. Nov  budou vybudovány zatravn né 

plochy. 

 

bě Použité vegetační prvky: 
 

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

Nov  budou vysazeny stromy a ke e. 

 

cě Biotechnická opat ení: 
 

V rámci navrhované stavby se nevyskytují. 

 

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

 

aě Vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da: 
 

Stavba nebude mít ţádný negativní dopad na ţivotní prost edí. S výjimkou vypoušt ní látek 

ze spalování zemního plynu. 

 



28 

 

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

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

budou ádn  izolovány. Okolí tedy nebude ovlivn no hlukem z objektu. 

 

Likvidace dešťových vod je zajišt na pomocí vsakovacích jímek na pozemku stavby. 

Likvidace splaškových odpadních vod je zajišt na odvodem do ve ejné kanalizace. 

 

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

spojený s provozem budovy. Odvoz komunálního odpadu bude zajišt n m stskou částí 

Olomouc - Chomoutov. 

 

bě Vliv na p írodu a krajinu Ěochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana 
rostlin a živočich  apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin : 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na p írodu a krajinu v jejím okolí. 

 

cě Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000: 
 

Stavba se nenachází v blízkosti chrán ných území Natura 2000. 

 

dě Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIů: 
 

V rámci diplomové práce nebylo ešeno. 

 

eě Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p edpis : 
 

Na pozemku se nenachází ţádná bezpečnostní pásma. 

 

B.7   Ochrana obyvatelstva 

 

Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva: 
 

Z hlediska ochrany obyvatelstva není nutno pro uvedený druh stavby ešit ţádné poţadavky. 
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B.Ř   Zásady organizace výstavby 

 

aě Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní: 

 

Na hranici pozemku stavby Ěparc. č. 704/5Ř, k. ú. Chomoutov 652 415ě budou vyvedeny 

p ípojky inţenýrských sítí plynu, elekt iny, vody a splaškové kanalizace. Na tyto p ípojky 

bude stavba a objekty za ízení staveništ  napojeny. Veškeré trasy podzemních sítí bude t eba 

p ed zahájením stavebních prací nechat zam it. 

 

bě Odvodn ní staveništ : 
 

Na staveništi se nachází dostatečné mnoţství nezastav né volné plochy, které by m lo 

pojmout p ípadné sráţky. V p ípad  nadm rných sráţek bude voda čerpána do stávající 

kanalizace. 

 

cě Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 

Areál, ve kterém se bude nacházet navrhovaný objekt Ěparc. č. 704/5Řě bude napojen 

na místní ve ejnou komunikaci Písečná. Tato komunikace bude vyuţita pro dopravní obsluhu 

staveništ . Zásobování staveništ  materiálem bude probíhat skrze tuto komunikaci. 

 

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

vybudovány p ípojky inţenýrských sítí. 

 

dě Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky: 

 

Provád ní stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. B hem výstavby 

můţe krátkodob  dojít k omezení dopravy na p iléhající ve ejné komunikaci v důsledku 

pouţívání mechanizace Ěnap . vjezd/výjezd nákladního automobilu, je ábu). B hem prací 

budou provedena opat ení k minimalizaci omezení. V průb hu výstavby můţe docházet 

ke zvýšení hlučnosti a prašnosti.  
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eě Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin: 
 

Nep edpokládá se nutnost zvláštní ochrany okolí staveništ  v průb hu prací. V rámci 

provád ní stavby nebudou t eba ţádné asanace, demoliční práce a kácení d evin. 

 

fě Maximální zábory pro staveništ  Ědočasné/trvaléě: 
 

Nep edpokládají se zábory území pro pot eby stavby. Skládky materiálu budou realizovány 

v areálu staveništ . 

 

gě Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace: 

 

B hem realizace stavby se nep edpokládá vznik nebezpečných odpadů dle Katalogu odpadů. 

Odpady budou p ednostn  vyuţívány, u t ch, které nebude moţno vyuţít, bude zajišt no 

jejich odstran ní. Pro shromáţd ní a odvoz odpadu bude na staveništi umíst n kontejner. 

 

hě Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin: 
 

Zemina z výkopových prací bude pouţita pro srovnání terénu, pop ípad  odvezena na p edem 

dohodnutou skládku. 

 

iě Ochrana životního prost edí p i výstavb : 
 

B hem provád ní stavby se nep edpokládá vznik nebezpečného odpadu. Výstavba nebude mít 

negativní vliv na ţivotní prost edí. Odpady vzniklé p i výstavb  budou odvezeny na p edem 

dohodnutou skládku. 

 

jě Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis : 
 

Stavební práce budou probíhat v souladu s t mito dokumenty: 
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Zákon 30ř/2006 sb. –, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i 
práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo 
poskytování sluţeb mimo pracovn právní vztahy Ězákon o zajišt ní dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práciě 
 

Zákon č. 133/1řŘ5 Sb., o poţární ochran  

 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. – část 5: bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 
 

Vyhláška 110/75 sb. – o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod 
a poruch technických za ízení ve zn ní vyhlášky 274/ř0 Sb. 
 

Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. – O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví p i práci na staveništích 

 

ČSN OHSAS 1Ř001:200Ř – Management bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci  
 

kě Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
  

Výstavbou nebudou dotčeny ţádné okolní ve ejnosti p ístupné stavby. 

 

lě Zásady pro dopravn  inženýrská opat ení: 
 

Nevyskytují se. 

 

mě Stanovení speciálních podmínek provád ní stavby Ěprovád ní stavby za provozu, 
opat ení proti účink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.).: 

  

Nejsou stanoveny ţádné speciální podmínky pro provád ní stavby. 

 

ně Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
 

Se zahájením výstavby se p edpokládá nejpozd ji do 30 dnů od vydání písemného souhlasu 

stavebním ú adem. P edpokládaná lhůta výstavby jsou 3 m síce od zahájení výstavby. 

 

P edpokládané zahájení stavby – 04/2016. 

P edpokládané dokončení stavby – 07/2016. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=63298&nr=591%7E2F2006&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=63298&nr=591%7E2F2006&rpp=15#local-content
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C.   SITUůČNÍ VÝKRESY 

Situace stavby jsou umíst ny v p íloze:   

 

C01 Koordinační situace 

 

 

D. DOKUMENTůCE OBJEKT , TECHNICKÝCH ů TECHNOLOGICKÝCH 

Zů ÍZENÍ 

 

D.1   Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu: 
 

D.1.1   Architektonicko–stavební ešení 
 

Architektonické ešení stavby navazuje na stávající zástavbu obce, která je tvo ena 

jednopodlaţními a dvoupodlaţními domy. Projektovaná stavba respektuje tyto okolnosti 

a je navrţena z části jako dvoupodlaţní, nepodsklepený objekt. Druhé podlaţí z části ustupuje 

a vytvá í prostor pro krytou terasu. 

St ešní plochy jsou tvo eny lomenicí. Výjimkou je vstupní část objektu, která je zast ešena 

plochou st echou. 

 

Část objektu s hlavní vstupem rozd luje stavbu na dv  části. Jednu část tvo í restaurace 

se zázemím pro zam stnance, kuchyn  a hygienické prostory pro hosty. V druhé části 

se nachází zázemí pro sportovce a zam stnance. Jsou zde šatny, hygienické prostory, 

místnosti určené pro masáţe a relaxaci, technická místnost, sklad a prostor schodišt . 

 

Druhé nadzemní podlaţí obsahuje kancelá ské a hygienické prostory, sklad, klubovnu 

a terasu. Terasa je p ístupná jak z vnit ního prostoru klubovny, tak i po vn jším kovovém 

schodišti. 

 

Nosná konstrukce objektu je navrţena z masivního d ev ného šroubovaného panelu 

DEKPANEL D. 
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Fasáda je tvo ena kombinací betonového obkladu imitujícího kámen a d ev ného 

prov trávaného obkladu. Z jihovýchodní strany objektu je navrţena d ev ná stínící 

konstrukce. Soklová část stavby je tvo ena vod odolnou omítkou. 

 

D.1.2   Stavebn  konstrukční ešení: 
 

Zemní práce 

  

P ed zahájením zemních prací se provede geodetické vytyčení stavby a inţenýrských sítí. 

Zemní práce začnou skrývkou ornice v tl. 300 mm. Ornice bude ponechána na staveništi 

a následn  vyuţitá pro konečné terénní úpravy. 

Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, ţe hladina podzemní vody se nachází v hloubce 

5,5 m pod úrovní terénu a nebude tedy ovlivňovat zaloţení stavby. 

Zemní práce spočívají ve hloubení rýh o ší ce 300, 400 a 480 mm. Základová spára se nachází 

ve hloubce –1,050 m a –1,250 m od úrovn  ±0,000 m. Kolem rýh bude dále vyhlouben 

pracovní chodník o ší ce 600 mm. St ny rýhy budou zabezpečeny proti sesuvu svahováním 

v pom ru 1:0,5. 

Hloubení rýh bude provedeno strojní technologií a následn  ručn  dočišt no. Základovou 

spáru je t eba chránit proti promrznutí, rozmáčení a vyschnutí. P ed betonáţí základových 

pasů bude provedena prohlídka základové spáry a výsledek kontroly bude zapsán 

do stavebního deníku. 

 

 

Základy  

 

Stavba je zaloţena na ţelezobetonové podkladní desce ve spojení se základovými pasy 

pod obvodovými a p ilehlými konstrukcemi.  

Podkladní ţelezobetonová deska je provedená z betonu t ídy C 20/25 a vyztuţena 

betoná skou výztuţí B 500A. Tloušťka desky je 250 mm. Základové pasy jsou provedeny 

z prostého betonu t ídy C 20/25. Ší ka základových pasů je 300 a 400 mm. Základová spára 

se nachází ve hloubce –1,050 m a –1,250 m od úrovn  ±0,000 m. Prostupy pro p ípojky 

inţenýrských sítí budou vedeny v ut sn ných chráničkách. 

 

 



34 

 

Izolace proti vod  a zemní vlhkosti  

 

Stavba je izolována proti vod  a zemní vlhkosti hydroizolací Glastek 40 Special Mineral 

tl. 4 mm. Na podkladní desku je p ed natavením hydroizolace aplikována asfaltová penetrační 

emulze Dekprimer. Ochrannou vrstvu hydroizolace tvo í betonová mazanina tl. 60 mm 

provedená z betonu t ídy C 20/25. Hydroizolace je vyvedena po obvodové konstrukci 

do výšky 300 mm nad upravený terén. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 

Konstrukce objektu je navrţena ze st nového systému. Svislou nosnou obvodovou konstrukci 

tvo í d ev ný šroubovaný panel DEKPANEL D Ř1 F, tl. Ř1 mm Ěs integrovanou 

vzduchot snící fóliíě. Panel je z vnit ní strany opat en nosným kovovým roštem 

a sádrokartonovou deskou. Z vn jší strany je panel opat en tepelnou izolací v tl. 180 mm 

a obkladem. Typ izolace a druh obkladu závisí na umíst ní konstrukce. Popis skladeb 

obvodových konstrukcí se nachází níţe.  

 

Druh sádrokartonové desky se volí v závislosti na umíst ní konstrukce v objektu. 

B ţné prostory: Sádrokartonová deska Rigips RB 12,5 mm 

Vlhké prostory: Sádrokartonová deska Glasroc H, tl. 12,5 mm 

Technická místnost: Sádrokartonová deska RF, tl. 12,5 mm 

 

Skladby obvodových konstrukcí 

– jejich umíst ní je zakresleno ve výkrese č. D.1.1.– 02, D.1.1.– 03 

 

Skladba S8: Obkladové palubky ThermoWood UTS 1řx117 19  mm 

 Vodorovný d ev ný hranol 40x60 mm 40  mm 

 Svislý d ev ný hranol 40x60 mm 40  mm 

 Fólie Dekten Fassade   - 

 Tepelná izolace Isover UNI 180  mm 

 DEKPANEL D 81 F 81  mm 

 Nosný kovový rošt 40  mm 

 Sádrokartonová deska Rigips RB 12,5 12,5  mm 
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Skladba S9: Betonový obklad Nepal Frost 26  mm 

 Lepidlo na obklady Weber.xerm 862 8  mm 

 Dekkleber Elastik + výztuţná tkanina Vertex R 267 4  mm 

 Tepelná izolace Isover EPS 70 F 180  mm 

 Dekkleber Elastik 10  mm 

 DEKPANEL D 81 F 81  mm 

 Nosný kovový rošt 40  mm 

 Sádrokartonová deska Rigips RB 12,5 12,5  mm 

 

Skladba S10: Omítka Weber.pas Marmolit 1,5  mm 

 Podkladní nát r Weber.pas Podklad UNI MAR 1 mm 

 Weber.therm elastik + výztuţná síťovina Vertex R 131 5  mm 

 Tepelná izolace Dekperimeter SD 150 180  mm 

 Lepící p na Peri Bond 5  mm 

 Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 4 mm 

 DEKPANEL D 81 F 81  mm 

 Nosný kovový rošt 40  mm 

 Sádrokartonová deska Rigips RB 12,5 12,5  mm 

 

Skladba S11: Obkladové palubky ThermoWood UTS 1řx117 19  mm 

 Vodorovný d ev ný hranol 40x60 mm 40  mm 

 Svislý d ev ný hranol 40x60 mm 40  mm 

 Fólie Dekten Fassade   - 

 Tepelná izolace Isover TF Profi 18 180  mm 

 Lepící sm s Baumit SupraFIX 13,5  mm 

 Parozábrana Glastek 30 Sticker Plus 3  mm 

 DEKPANEL D 81 F 81  mm 

 Nosný kovový rošt 40  mm 

 Sádrokartonová deska Rigips RB 12,5 12,5  mm 
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Svislé d lící konstrukce 

 

     Svislou d lící konstrukci tvo í d ev ný šroubovaný panel DEKPANEL D Ř1, tl. Ř1 mm. 

Panel je oboustrann  oplášt n sádrokartonovou deskou Rigips. Ta se nachází p ímo na panelu 

nebo na nosném kovovém roštu. 

– jejich umíst ní je zakresleno ve výkrese č. D.1.1.– 02, D.1.1.– 03 

 

Druh sádrokartonové desky se volí v závislosti na umíst ní konstrukce v objektu. 

B ţné prostory: Sádrokartonová deska Rigips RB 12,5 

Vlhké prostory: Sádrokartonová deska Glasroc H, tl. 12,5 mm 

Technická místnost: Sádrokartonová deska RF, tl. 12,5 mm 

 

Vodorovné konstrukce  

 

     Stropní konstrukce je tvo ena d ev ným trámovým stropem. Stropní nosník prů ezu 

120x240 mm je uloţen v kapse obvodového průvlaku Ěv p ípad  obvodových st ně nebo 

v ozubu vy ezaného v DEKPANELu. 

Ztuţení stropní konstrukce je provedeno vloţením d ev ných rozp r mezi stropní nosníky. 

Rozp ry mají prů ez 60x240 mm a jsou rozmíst ny po vzdálenosti 625 nebo 1250 mm. 

Stropní konstrukce je v míst  pod terasou sníţena. Tvo í ji stropní nosníky prů ezu 

120x160 mm a rozp ry 60x160 mm. Stropní nosníky jsou provedeny z konstrukčního d eva 

KVH, rozp ry jsou provedeny z eziva S10. Záklop stropu tvo í OSB desky Superfinish Eco 

22x2500x1250 mm. Ve stropní konstrukci jsou vynechány prostupy pro instalační šachty 

a prostor schodišt . V míst  prostupů stropní konstrukcí je provedena stropní vým na. Délka 

a prů ez prvků je specifikován ve výkrese č. D.1.1.– 04, D.1.1.– 05. 

     P eklady a průvlaky jsou provedeny z lepeného lamelového d eva typu BSH. Tyto prvky 

jsou uloţeny do p edchystaných kapes v DEKPANELu. Délka a prů ez prvků je specifikován 

ve výkrese č. D.1.1.– 02, D.1.1.– 03. 

 

St ešní konstrukce  

 

Vstupní část – st ešní konstrukce je tvo ená nepochůznou jednoplášťovou plochou st echou. 

Pro funkci parozábrany je navrţen samolepící asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus. P esah 

pásu na obvodový panel je 300 mm. Spádová a tepeln  izolační vrstva je provedena z tepelné 
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izolace Isover EPS 100. Hydroizolační vrstvu tvo í fólie Dekplan 76. St ešní plochy jsou 

provedeny ve spádu 3%. Pro odvod dešťové vody ze st echy jsou navrţeny dv  st ešní vpusti 

TOPWET TWE 75 PVC S s integrovanou PVC manţetou. Atika ve výšce + 3,ř35 m 

je zakončena záv trnou lištou Viplanyl. 

 

Skladba S14: Hydroizolační fólie Dekplan 76 1,5  mm 

 Separační fólie Filtek 300 – 

 Tepelná izolace Isover EPS 100 240 – 405  mm 

 Parozábrana Glastek 30 Sticker Plus 3  mm 

 OSB deska Superfinish Eco 22  mm 

 Stropní nosník, KVH profil 240  mm 

 

Restaurace, zázemí pro sportovce – st ešní konstrukce je tvo ená d ev nou lomenicí 

s nadkrokevním systémem zateplení. Nosnou konstrukci st echy tvo í d ev ný rám zapušt ný 

mezi obvodové st ny. Záklop tvo í OSB desky Superfinish Eco tl. 22 mm. Pro funkci 

parozábrany je navrţen samolepící asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus. P esah pásu 

na obvodový panel je 300 mm. Tepelná izolace je provedena z polyisokyanurátové p ny 

ve form  desek TopDek 022 PIR. Desky budou poloţeny ve 2 vrstvách tl. 100 mm. Spoje 

mezi deskami budou prost ídány. P esahy st echy tvo í d ev né nám tky prů ezu Ř0x200 mm. 

Všechny prvky st ešní konstrukce jsou provedeny z konstrukčního d eva KVH. Hydroizolační 

vrstvu tvo í fólie Dekplan 76. Pro odvod dešťové vody ze st echy je navrţen okapový systém 

Lindab Rainline. Oplechování celé st echy je provedeno pomocí záv trné lišty 

z poplastovaného plechu Viplanyl tl. 0,6 mm. 

 

 

Skladba S15: Hydroizolační fólie Dekplan 76 1,5  mm 

 Tepelná izolace Topdek 022 PIR, 2x100 mm 200  mm 

 Parozábrana Glastek 30 Sticker Plus 3  mm 

 OSB deska Superfinish Eco 22  mm 

 St ešní nosník, KVH profil 240  mm 

 

P ístup na šikmé st echy je umoţn n prost ednictvím st ešních výlezů ROTO WDA 

R35 H WD o rozm ru 740xřŘ0 mm, který je umíst n mezi krokve. P ístup na plochou st echu 

je umoţn n skrze kovový ţeb ík. 
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Terasa 

 

Terasa se nachází na sníţené stropní konstrukci 1.NP. Nášlapnou vrstvu terasy tvo í italské 

keramické dlaţdice Ariostea – Peltra tl. 20 mm, které jsou umíst né na výškov  stavitelných 

podloţkách. Hydroizolační vrstva je tvo ena fólii Dekplan 77. Spádovou vrstvu tvo í klíny 

z EPS 150, na které je poloţena izolace Kingspan Therma TR 26 FM Pro funkci parozábrany 

je navrţen samolepící asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus. P esah pásu na obvodový panel 

je 300 mm. Terasa je provedena ve spádu 2% a je ukončena pomocí hliníkové okrajové lišty 

TW KL AL 70. Odvodn ní je ešeno pomocí okapového systému Lindab Rainline. 

 

Skladba S7: Keramická dlaţba Ariostea - Peltra 20  mm 

 Výškov  stavitelná podloţka 15 – 65  mm 

 Ochranná textílie Filtek 500 – 

 Hydroizolační fólie Dekplan 77  1,5 mm 

 Kingspan Therma TR 26 FM 90  mm 

 Spádové klíny EPS 150 125 – 170  mm 

 Parozábrana Glastek 30 Sticker Plus 3  mm 

 OSB deska Superfinish Eco 22  mm 

 Stropní nosník, KVH profil 160 mm 

 

Schodišt  

 

Vnit ní:   Dvouramenné schodišt  ve tvaru U s mezipodestou obsahuje 20 výškových stupňů. 

Výška stupn  je 170,5 mm a ší ka 290 mm. Mezipodesta a schodišťové rameno má ší ku 

1200 mm. Mezi rameny se nachází zrcadlo ší ky 200 mm. Schodišt  je navrţeno jako ocelové 

se dv ma schodnicemi. Schodnice jsou kotveny pomocí styčného plechu do podkladní desky. 

V úrovni stropní konstrukce je uloţení provedeno pomocí kloubového spoje. Mezipodesta 

je ukotvena do okolních d ev ných panelů. Nástupnice jsou tvo ené d ev ným obloţením. 

Výška zábradlí je 1000 mm.  

 

Vn jší:  P ímé schodišt  obsahuje 22 výškových stupňů a mezipodestu. Výška stupn  

je 172,3 mm a ší ka 290 mm. Délka mezipodesty je ř20 mm. Schodišt  má ší ku 1200 mm. 

Schodišt  je navrţeno jako ocelové se dv ma schodnicemi. Schodnice jsou kotveny pomocí 

styčného plechu do základového pasu. V úrovni stropní konstrukce je uloţení provedeno 
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pomocí kloubového spoje. Nástupnice jsou tvo ené kovovým rámem s výplní z tahokovu. 

Výška zábradlí je 1000 mm. 

 

Tepelné a zvukové izolace 

 

Tloušťky tepelné a zvukové izolace jsou uvedeny ve výkresové části projektu. 

Základy a sokl: Dekperimeter SD 150 

Podlaha na terénu, stropní konstrukci: Steico Therm 

Obvodová konstrukce: Isover UNI, Isover TF Profi, EPS 70 F 

Terasa: EPS 150, Kingspan Therma TR 26 FM, XPS FIBRAN 300-L 

Podhled: Dekwool G042 r 

Plochá st echa: Isover EPS 100 

Šikmá st echa: Topdek 022 PIR 

 

Hydroizolace 

 

Tloušťky hydroizolací a parozábrany jsou uvedeny ve výkresové části projektu. 

Spodní stavba: Glastek 40 Special Mineral 

Terasa: Dekplan 77 

Plochá, šikmá st echa: Dekplan 76 

Parozábrana: Glastek 30 Sticker Plus 

 

Podlahy 

 

Podlaha na terénu se skládá ze samonivelační podlahové hmoty Weber.nivelit, která 

má zajistit zcela rovný podklad pod další vrstvy. Jako tepelná izolace je zde pouţita 

d evovláknitá deska Steico Therm. Desky budou poloţeny ve 2 vrstvách tl. Ř0 mm. Spoje 

mezi deskami budou prost ídány. Nosnou konstrukci podlahy tvo í OSB deska Eurostrand 3 

tl. 22 mm. Nášlapnou vrstvu tvo í marmoleum Fresco, vynil safestep laguna – tender nebo 

vynil safestep aqua – tender v tl. 2 mm. 

 

Podlana na stropní konstrukci je sloţena z d evovláknité desky Steico Therm tl. Ř0 mm 

a OSB desky Eurostrand 3 tl. 22 mm. Nášlapnou vrstvu tvo í marmoleum Fresco nebo vynil 

safestep laguna – tender v tl. 2 mm. 
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Všechny podlahy budou na styku se st nami opat eny soklem o výšce 70 mm. Mezi st ny 

a skladby podlah bude vloţen dilatační okrajový pásek Dupizol tl. 15 mm. P echod mezi 

podlahami je ešen pomocí p echodové lišty nebo prahu. 

Specifikace skladeb podlah se nachází na výkrese č. D.1.1.– 16 

 

Výpln  otvor  

 

Všechna okna na stavb  jsou lamelová eurookna IV78 Trend s dvojitým zasklením, 

s meziprostorem vypln ným inertním plynem – argon. Stavební hloubka oken je 7Ř mm. 

Součinitele prostupu tepla Uw = 1,2 W/m
2
K, Uf = 0,94 W/m

2
K, Ug = 0,94 W/m

2
K.  

Vstupní dve e jsou hliníkové, osazované do rámových zárubní. Stavební hloubka dve í 

je 86 mm. Součinitele prostupu tepla UD = 1,4 W/m
2
K. 

Vnit ní dve e jsou Ěpodle místnostiě ešeny jako plné nebo prosklené osazené do obloţkových 

zárubní FU-RF. 

Specifikace výplní stavebních otvorů se nachází na výkrese č. D.1.1.– 17 

 

Podhled 

 

V celém objektu je proveden sádrokartonový podhled Rigips, který je zav šen na stropní 

konstrukci. Podhled je tvo en nosným kovovým roštem a sádrokartonovou deskou Rigips. 

Podhled je upevn n pomocí noniového záv su délky 350 mm. Na podhled je poloţená 

akustická izolace Dekwool G042 r v tl. 100 mm. Výška podhledu od ± 0,000 je 2700 mm. 

 

Druh sádrokartonové desky se volí v závislosti na umíst ní konstrukce v objektu. 

B ţné prostory: Sádrokartonová deska Rigips RB 12,5 

Vlhké prostory: Sádrokartonová deska Glasroc H, tl. 12,5 mm 

Technická místnost: Sádrokartonová deska RF, tl. 12,5 mm 

 

Komín 

 

Firma Schiedel dodá nerezový t ívrstvý komín ICS. Jedná se o fasádní komín, který umoţňuje 

odtah spalin od navrţeného kotle na plynná paliva Ězemní plyně. Tloušťka st ny komínu 

je 0,6 mm, tloušťka tepelné izolace 25 mm. 
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Úpravy vn jších povrch   
 

Fasáda je provedena v kombinaci betonového obkladu imitujícího kámen a prov trávaného 

d ev ného obkladu. Betonový obklad je vytvo en výrobkem Nepal Frost tl. 26 mm, 26 kg/m
2
. 

 

D ev ný obklad tvo í palubky ThermoWood UTS, tl. 1ř mm ukotvené na obousm rný rošt 

z d ev ných latí 40x60 mm. Rošt je k DEKPLANELu ukotven pomocí „L“ konzol. 

Barevné ešení je specifikováno ve výkresové dokumentaci. 

 

Úpravy vnit ních povrch  

 

Povrch DEKPANELu je opat en sádrokartonovou deskou, která je upevn na buď na kovový 

rošt, nebo p ímo do panelu. Povrch SDK je opat en malbou značky Hetline. 

Barevné ešení bude up esn no b hem realizace. Pro hygienické prostory, kuchyni a denní 

místnost je vyuţito keramických obkladů Rako – Trinity WADMB091.  

 

Výška obkladu: 

Sprchy: 2750 mm 

Kuchyn : 2000 mm 

WC, umývárny, WC p edsín , úklidové komory: 1Ř00 mm 

Denní místnost: 600 mm – umíst no Ř00 nad podlahou 

 

Zpevn né plochy 

 

Zpevn né plochy v okolí objektu jsou ešeny pomocí chodníku ve spádu 2%. Betonová 

dlaţdice Gita 500x500x50 mm je kladena nejd íve do št rkového podsypu frakce  4–8 mm 

tl. 30 mm, pod kterým se nachází další št rkový podsyp frakce 16–32 mm tl. 100 mm.  

 

Drenáž 

 

Kolem objektu je vedena drenáţ, která je vyspádována do šachet ACO Koru-Control II. 

Drenáţní trubka ACO Flex PVC Ø 100 mm je uloţena do betonového ţlábku. Trubka 

je p ikryta 300 mm kameniva. Kamenivo s trubkou je chrán no geotextílií Filtek 300. Kolem 

st ny objektu je vedena nopová fólie Dekdren GŘ. 
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Zámečnické práce 

 

Jsou spojeny p edevším s výrobou a montáţí schodišt , zábradlí, ţeb íku, kovovým podp r 

a dalších prvků. Specifikace se nachází na výkrese č. D.1.1.– 17. 

 

Truhlá ské práce 

 

Jsou spojeny p edevším s montáţí výplní otvorů, parapetů, vn jšího obkladu a dalších prvků. 

Specifikace se nachází na výkrese č. D.1.1.– 17. 

 

Klempí ské práce 

 

Jsou spojeny p edevším s montáţí oplechování atiky, parapetů, záv trných lišt, okapů, loga 

a dalších prvků. Specifikace se nachází na výkrese č. D.1.1.– 17. 

 

D.1.3   Požárn  bezpečnostní ešení: 
Není p edm tem ešení diplomové práce. 

 

D.1.4   Technika prost edí staveb: 

Není p edm tem ešení diplomové práce. 

 

D.2   Dokumentace technických a technologických za ízení: 
Není p edm tem ešení diplomové práce. 

 

E.   DOKLůDOVÁ ČÁST 

 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objekt  zpracované podle jiných právních 

p edpis : 

 

Není p edm tem ešení diplomové práce 

 

E.2   Projekt zpracovaný báňským projektantem: 

 

Není p edm tem ešení diplomové práce 
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4.   ZÁV R 

 

Cílem diplomové práce „Tenisový klub” bylo zpracování projektové dokumentace 

pro provád ní stavby včetn  tepeln  technického posouzení obvodových konstrukcí. 

 

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

je zhotoven tak, aby stavba vyhovovala všem kladeným poţadavkům.  

 

Zhotovení projektu moderní d evostavby m  dob e seznámilo s problematikou navrhování 

tohoto druhu staveb. B hem návrhu jsem se seznámil s mnoha stavebními materiály 

a způsoby ešení konstrukcí. 

 

Pevn  v ím, ţe v domosti a zkušenosti nabrané p i ešení práce dokáţi dále maximáln  

vyuţít ve svém budoucím zam stnání. 
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5.   SEZNůM VÝKRES  

 

Číslo výkresu  Název výkresu   M ítko  Formát 

 

C01   Koordinační situace    1:500  4xA4 (A2) 

D.1.1 - 01  Základy     1:50  19xA4  

D.1.1 - 02  Půdorys 1.NP     1:50  19xA4  

D.1.1 - 03  Půdorys 2.NP     1:50  19xA4  

D.1.1 - 04  Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP 1:50  19xA4  

D.1.1 - 05  Výkres sestavy stropních dílců nad 2.NP 1:50  16xA4 (A0) 

D.1.1 - 06  Výkres nosné k-ce jednoplášťové st echy 1:50  19xA4  

D.1.1 - 07  Půdorys st echy    1:50  19xA4  

D.1.1 - 08  ez A–A´, ez B–B´    1:50  16xA4 (A0) 

D.1.1 - 09  Technické pohledy – SZ, SV, JZ  1:50  16xA4 (A0) 

D.1.1 - 10  Technické pohledy – JV, SV, JZ  1:50  16xA4 (A0) 

D.1.1 - 11  Detail základu     1:10  2xA4 (A3) 

D.1.1 - 12  Detail ukončení terasy   1:5  2xA4 (A3) 

D.1.1 - 13  Detail okna u parapetu v míst  terasy 1:5  4xA4 (A2) 

D.1.1 - 14  Detail ukončení šikmé st echy  1:5  2xA4 (A3) 

D.1.1 - 15  Detail atiky     1:5  4xA4 (A2) 

D.1.1 - 16  Specifikace skladeb    1:10  A4 

D.1.1 - 17  Specifikace výrobků a prvků   –  A4 
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6.   SEZNůM POUŽITÝCH PRůMEN  
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Ř.   P ÍLOHY 

 

Tepeln  technické posouzení obvodových konstrukcí 

 

Tepeln  technické posouzení konstrukcí bylo provedeno v programu DEKSOFT a Area 2010. 

 

Seznam posuzovaných konstrukcí v programu DEKSOFT: 

 

Podlaha na terénu.………………………………………………………………………… 49 

Obvodový plášť s prov trávanou fasádou.…………………………………….…………. 52 

Obvodový plášť s betonovým obkladem.…………………………………….…….….…. 55 

Obvodový plášť – sokl.…………………………………….…….….……………………. 58 

Plochá st echa.…………………………………….…….…………………………….….. 61 

Šikmá st echa.…………………………………….…….……………………………..….. 64 

Terasa.…………………………………….…….…………………………….…………... 67 

 

Seznam posuzovaných konstrukcí v programu Area 2010: 

 

Detail základu…....……………………………………………………………………...… 70 

Obvodový plášť s prov trávanou fasádou – roh.……………………………….………… 72 

Obvodový plášť s betonovým obkladem – roh……………………………….…….….…. 74 

Terasa.…………………………………….…….…………………………….…………... 76 

Terasa.…………………………………….…….…………………………….…………... 78 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název úlohy:     Detail základu                 

 

Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 

Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   20,60 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 

 

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

Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

Poţadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,880 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 

  

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
 

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

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

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

   3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 Ě0,1ě kg/m2.rok. 

  

Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstupů 

programu. 

  

Vyhodnocení 2. poţadavku je ztíţeno tím, ţe neexistuje ţádná obecn  uznávaná a normovaná 

metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní 

páry. Orientačn  lze pouţít výsledky dosaţené metodikou programu AREA. 

   

T etí poţadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Pole teplot: 

 

 

 

Izotermy: 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název úlohy:   Obvodový plášť s prov trávanou fasádou - roh 

 

Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 

Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   20,60 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 

 

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

Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 

Poţadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,898 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost  na vnit ním 

povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 

  

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
 

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

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

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

   3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 Ě0,1ě kg/m2.rok. 

  

Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstupů 

programu. 

  

Vyhodnocení 2. poţadavku je ztíţeno tím, ţe neexistuje ţádná obecn  uznávaná a normovaná 

metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní 

páry. Orientačn  lze pouţít výsledky dosaţené metodikou programu AREA. 

  

T etí poţadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Pole teplot: 

 

 

 

Izotermy: 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název úlohy:   Obvodový plášť s betonovým obkladem - roh 

 

Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 

Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   20,60 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 

 

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

Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

Poţadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,892 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 

  

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
 

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

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

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

   3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 Ě0,1ě kg/m2.rok. 

  

Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstupů 

programu. 

  

Vyhodnocení 2. poţadavku je ztíţeno tím, ţe neexistuje ţádná obecn  uznávaná a normovaná 

metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní 

páry. Orientačn  lze pouţít výsledky dosaţené metodikou programu AREA. 

  

T etí poţadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Pole teplot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izotermy: 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název úlohy:     Terasa 

 

Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 

Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   20,60 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 

 

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

Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 

Poţadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,905 

 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 

 

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
 

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

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

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

  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 Ě0,1ě kg/m2.rok. 

 

Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstupů 

programu. 

 

Vyhodnocení 2. poţadavku je ztíţeno tím, ţe neexistuje ţádná obecn  uznávaná a normovaná 

metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní 

páry. Orientačn  lze pouţít výsledky dosaţené metodikou programu AREA. 

 

T etí poţadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název úlohy:     Atika                          

 

Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 

Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   20,60 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 

 

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

Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 

Poţadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,898 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 

  

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽůDůVEK JE SPLN N. 
 

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

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

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

   3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,5 Ě0,1ě kg/m2.rok. 

  

Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstupů 

programu. 

  

Vyhodnocení 2. poţadavku je ztíţeno tím, ţe neexistuje ţádná obecn  uznávaná a normovaná 

metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní 

páry. Orientačn  lze pouţít výsledky dosaţené metodikou programu AREA. 

  

T etí poţadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy

Identifikační údaje

Druh stavby

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)

Katastrální území a katastrální číslo

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník

Adresa

Telefon/E-mail

Charakteristika budovy

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

3541,6 m3

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

2371,4 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,67 m2/m3

Typ budovy ostatní

Převažující vnitřní teplota v otopném období ϴim 20,0 °C

Venkovní návrhová teplota v zimním období ϴe -15,0 °C

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí

Ochlazovaná konstrukce Plocha

Aj
[m2]

Součinitel
(činitel)

prostupu tepla
Ui

(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m2·K)]

Požadovaný
(doporučený)

součinitel
prostupu tepla

UN (Urec)
[W/(m2·K)]

Činitel
teplotní
redukce

bi
[-]

Měrná ztráta
konstrukce

prostupem tepla

HTi = Ai . Ui . bi
[W/K]

701,5 0,22 ( ) 0,68 103,0

130,9 1,20 ( ) 1,00 157,0

78,0 0,16 ( ) 1,00 12,5

559,0 0,11 ( ) 1,00 61,5

64,5 0,14 ( ) 1,00 9,0

84,9 0,19 ( ) 1,00 16,1

722,9 0,18 ( ) 1,00 130,1

29,8 1,40 ( ) 1,00 41,7

( ) 237,1

Celkem 2 371,4 768,1

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

Tenisový klub

Chomoutov, ul. Písečná č.p. 306

Chomoutov 652 415

Jan Snášel

Jan Snášel

Uničov, ul. Smetanova 156, Uničov 783 91

608 342 002

Podlaha 0,45 0,30

Okna 1,50 1,20

Střecha - plochá 0,24 0,16

Střecha - šikmá 0,24 0,16

Terasa 0,24 0,16

Stěna - betonový obklad 0,30 0,25

Stěna - provětrávaná fasáda 0,30 0,20

Dveře 1,70 1,20

Tepelné vazby

splňují



Stanovení prostupu tepla obálky budovy

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 768,1

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,32

Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot

Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl. 5.3.4
v ČSN 730540-2 pro rozmezí ϴim od 18 do 22 °C Uem,N,20

W/(m2·K) 0,37

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,28

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,37

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota

A - B 0,5·Uem,N W/(m2.K) 0,19

B - C 0,75·Uem,N W/(m2.K) 0,28

C - D Uem,N W/(m2.K) 0,37

D - E 1,5·Uem,N W/(m2.K) 0,56

E - F 2,0·Uem,N W/(m2.K) 0,74

F - G 2,5·Uem,N W/(m2.K) 0,93

Klasifikace: C - vyhovující

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:

IČ:

Zpracoval:

Podpis: .........................................................

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

30.11.2015

Bc. Michal Rec

Bc. Michal Rec



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Hodnocení obálky
budovy

Celková podlahová plocha Ac =  997,7 m2 stávájící doporučení

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem ve W/(m2·K)                                                           Uem = HT / A 0,32

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2                             Uem,N ve W/(m2·K) 0,37

CI

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

Velmi úsporná

Mimořádně nehospodárná

0,86

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem

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

Uem 0,19 0,28 0,37 0,56 0,74 0,93

Platnost štítku do: Datum vystavení štítku:

Štítek vypracoval(a):

Tenisový klub

Chomoutov, ul. Písečná č.p. 306

30.11.2025 30.11.2015

Bc. Michal Rec

Student


