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Seznam použitého značení 

A  ampér - jednotka elektrického proudu 

B  charakteristické číslo budovy 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při páci 

č.  číslo 

ČEZ  distributor elektřiny v ČR 

cm  centimetr - jednotka délky 

ČR  Česká republika 

ČSN  česká technická norma 

DN  dimenze potrubí 

Dmax  největší vypočtený činitel denní osvětlenosti v kontrolním bodě [%]  

Dmin  nejmenší vypočtený činitel denní osvětlenosti v kontrolním bodě [%]  

DP  diplomová práce 

E  naměřená osvětlenost v kontrolním bodě dané roviny v interiéru [lx]  

EA  měrná potřeba tepla na vytápění 

EIA  proces ochrany životního prostředí 

EPS  expandovaný polystyrén 

Eh  osvětlenost nezastíněné venkovní vodorovné roviny [lx]  

FAST  fakulta stavební 

frsi  nejnižší povrchová teplota konstrukce [-] 

h-1  za hodinu 

hod  hodina 

HT  tvarovka vnitřní kanalizace 

Hz  herzt - jednotka frekvence 

K  Kelvin 

KB1  kontrolní bod 

Kč  koruna české - česká národní měna 

kg  kilogram - jednotka hmotnosti 

KG  tvarovka vnější kanalizace 

km  kilometr - jednotka délky 

k. ú.  katastrální úřad 

KV  Konstrukční výška [mm] 

kW  kilowatt - jednotka výkonu 



l  délka vnější strany posuzované konstrukce [m] 

L2D  plošná tepelná propustnost výseku [W/(m.K)] 

L2D
Z

  plošná tepelná propustnost výseku bez stěny [W/(m.K)] 

lx  lux - jednotka svítivosti 

m  metr - jednotka délky 

M  měřítko výkresu 

m2  metr čtvereční 

m3  metr krychlový 

m3/hod  metr krychlový za hodinu 

m3/hod/os metr krychlový za hodinu na osobu 

m3/rok  metry krychlové za rok 

M5  třída vzduchového filtru 

m/s  metry za sekundu 

MaR  měření a regulace 

Mc  roční množství zkondenzované vodní pára uvnitř kce [kg/(m2.a)] 

Mev  roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř kce [kg/(m2.a)] 

MJ  měrná jednotka 

mm  milimetr - jednotka délky 

m.n.m.  metry nad mořem 

MPa  megapascal - jednotka tlaku 

MŠ  mateřská škola 

nmin  nejnižší intenzita větrání v místnosti [h-1] 

NN  nízké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

NTL  nízkotlaký plynovod 

OBD  odbočka dvojitá 

OBJ   odbočka jednoduchá 

obr.   obrázek 

OS  oblouk segmentový 

PD  projektová dokumentace 

PE-HD  polyethylenové potrubí 

PIR  tepelně izolační desky 

PP  podzemní podlaží 

PPR  přechod pravoúhlý 



PRO  přechod osový 

PVC  polyvinylchlorid (plast) 

r  rovnoměrnost denního osvětlení  [-] 

R  tepelný odpor [m2.K/W] 

Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2.K/W] 

Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2.K/W] 

RWE  distributor plynu 

s  sekunda 

Sb.  sbírka zákonů 

SmVaK severomoravské vodovody a kanalizace 

SO  stavební objekt 

tab.  tabulka 

te  výpočtová teplota exteriéru [°C] 

tl.  tloušťka 

TPG  norma na plyn 

TZB  technická zařízení budov 

TUO  Technická univerzita Ostrava 

TV  teplá voda 

U  součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy [W/(m2.K)] 

V  volt - napětí elektrického proudu 

VŠB  Vysoká škola Báňská 

VZT  vzduchotechnika 

W  watt - jednotka výkonu 

W/(m.K) watt na metr krát kelvin - jednotka tepelné vodivosti 

WC  water closed (záchod) 

x  operační znaménko, násobek 

XPS   extrudovaný polystyrén 

ŽB  železobeton 

∆θ10  vypočtená hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] 

θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θai,max     vypočtená nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období [°C] 

θe  návrhová teplota venkovního vzduchu [°C]  

λ  tepelná vodivost [W/(m.K)] 



π  Ludolfovo číslo 

ρ  hustota [kg/m3] 

Σ  suma 

φe  relativní vlhkost exteriéru [%] 

Ψk  lineární činitel prostupu tepla vazby mezi konstrukcemi [W/(m.K)] 

%  procento 

°  stupeň 

°C  stupeň Celsia 

≥  větší než anebo se rovná 

≤  menší než anebo se rovná 

=>  z toho vyplývá 
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1 Úvod 

 Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace mateřské školy 

pro provedení stavby. Řešená dokumentace TZB je zaměřena převážně na stavební tepelnou 

techniku, posouzení denního osvětlení v místnostech s trvalým pobytem a nucenou výměnu 

vzduchu. 

 Mateřská škola bude vybudována na okraji města Opavy. Jedná se o dvoupodlažní 

částečně podsklepený objekt, který je navržen z pórobetonových tvárnic a bude pokryt plochou 

střechou. Celá obálka budovy je tepelně izolována. Do objektu v 1. NP je navržen bezbariérový 

přístup. 

 Stavební část byla řešena komplexním systémem YTONG vyjma monolitického 

železobetonového schodiště a stropů v hernách, kde je použit strop z předpjatých 

železobetonových panelů SPIROLL. Komín je navržen jako komplexní systém SCHIEDEL.  

 Z pohledu tepelné techniky byly řešeny všechny konstrukce ve styku s vnějším 

prostředím či zeminou. Velký důraz se zde klady na energetické nároky objektu, a nejen proto 

byl vypracován průkaz energetické náročnosti budovy. Pro vytápění objektu byl navržen 

plynový kotel, k ohřevu teplé vody elektrický akumulační bojler.  

 Textová část obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, dokumentaci 

stavby, stavební tepelnou techniku, nucené větrání a výpočet denního osvětlení. 

 Výkresová část obsahuje stavební výkresy pro provádění stavby a výkresy 

vzduchotechniky. 

 V přílohách jsou výstupy z programů, výpočty, různé návrhy a posouzení dané 

problematiky a jiné. 
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2 Průvodní zpráva 

2.1 Identifikační údaje 

2.1.1 Údaje o stavbě 

- Název stavby: Mateřská škola 

- Místo stavby: Opava, Masarykova 5, katastrální území Opava, č. pozemku 

687/24 

 

2.1.2 Údaje o stavebníkovi 

- Jméno: Magistrát města Opava 

- Adresa: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava 

- Tel. 553 756 111 

 

2.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

- Jméno: Bc. Marek Jařáb 

- Adresa: Budovatelská 156, Dolní Benešov – Zábřeh 

- Tel. +420 845 987 264 

- Email: marek.jarab@seznam.cz 

- Identifikační číslo: VŠB – TU, FAST 

 

2.2 Seznam vstupních podkladů 

- Projektová dokumentace pro povolení stavby 

- Byly také zohledněny požadavky investora 

- Katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližší okolí 

- Projekt byl zpracován v souladu s: 

• vyhláškou č. 499/2006 Sb. a změn provedených vyhláškou 62/2013 Sb. o 

dokumentaci staveb 

• vyhláškou 258/2000 Sb. o veřejném zdraví 

• stavebním zákonem 183/2006 Sb. v platném znění 
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• vyhláškou 268/2009 Sb. a změn provedených vyhláškou 20/2012 Sb. o 

technických požadavcích na stavby  

• hydro-geologický průzkum 

2.3 Údaje o území 

2.3.1 Rozsah řešeného území 

 Jedná se o nezastavěné území. Na daném pozemku se v současné době nenachází žádný 

objekt. Parcela, na níž má stát nová mateřská škola, slouží jako louka. Při návrhu byly 

respektovány podmínky stanovené územním plánem města Opavy. 

 Stavební pozemek par. č. 687/24 se nachází v k. ú. Opava, je určen pro výstavbu 

mateřské školy. Na pozemek je vstup včetně příjezdu ze severní komunikace. Na ostatních 

světových stranách se nacházejí sousední parcely. Pozemek podléhá ochraně zemědělského 

půdního fondu a nenachází se v památkové chráněném území. 

 Pozemek je rovinný, obsahuje množství travnatých ploch, které umožňují vsakování 

dešťových vod. 

 

2.3.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

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

 Na daném území se žádná s těchto ochran nenachází. 

 

2.3.3 Údaje o odtokových poměrech 

 Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměr daného území. 

 

2.3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 Navrhovaný objekt je v lokalitě umístěn v souladu s územním plánem města. 
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2.3.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazujícího anebo územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 

s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 Vzhledem k dané stavbě je potřeba před vydáním stavebního povolení vydat příslušným 

stavebním úřadem územní souhlas.   

 

2.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Stavba je v souladu s platným územním plánem schváleným zastupitelstvem města 

Opava.  

 

2.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 

dotčených orgánů a sítí. 

 

2.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 

 V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 

opatření na stavbu. 

 

2.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Území nemá jiné související a podmiňující investice. 

 

2.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Katastrální čísla okolních pozemků: 687/23, 687/25,688/24 

Katastrální číslo přilehlé komunikace: 686/01 
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2.4 Údaje o stavbě 

2.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu mateřské školy a k ní potřebné napojení na inženýrské sítě. Na 

pozemku budou také vybudována malé parkoviště pro zaměstnance a rodiče dětí. 

 

2.4.2 Účel užívání stavby 

 Stavba bude využívána jako budova pro školní účely. Bude zde probíhat předškolní 

výuka dětí. V objektu budou 2 třídy (20 a 30 dětí). 

 

2.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba je trvalého charakteru. 

 

2.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

 Žádné památky se zde nenacházejí. 

 

2.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Stavba byla navržená v souladu s obecně technickými požadavky dle zákona č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a změn provedených vyhláškou č. 20/2012 

Sb. 

- stavba je opatřena vlastními parkovacími stáními jak pro rodiče, tak pro 

zaměstnance 

- hlavní vstup do objektu je bezbariérový, v 1.NP je navrženo bezbariérové WC 

- stavba bude napojena na sítě veřejné technické a dopravní infrastruktury 

s dodržením prostorových podmínek dle ČSN 73 6005 

- na stavbu budou použity materiály s příslušnými certifikáty 
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- větrání objektu je z části pomocí nucené výměny vzduchu a z části přirozeného 

větrání okny 

- osvětlení místností s trvalým pobytem lidí je zajištěno okny (přirozené 

osvětlení) a sdruženým osvětlením 

- ohřev TV bude probíhat pomocí plynového bojleru 

- vytápění bude řešeno plynovým kotlem 

- stavba bude provedena s dodržením podmínek BOZP 

- tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí budou řešeny dle normy 

ČSN 73 0540-2 z 2011 

 

2.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

 Splňuje veškeré vyplývající požadavky dotčených orgánů. 

 

2.4.7 Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.) 

  Plocha pozemku:   2 830 m2 

  Zastavěná plocha:   618 m2 

  Zpevněná plocha:   820 m2 

  Obestavěný prostor:  5 635 m3 

  Plánovaný počet uživatelů:  50 dětí + 8 zaměstnanců   

 

2.4.8 Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

apod.) 

 Předpokládaná roční spotřeba užitkové vody je 1102 m3/rok. Splašková kanalizace je 

svedena veřejné splaškové kanalizace. Na pozemku je navrženo pro dešťovou vodu vsakovací 

zařízení s přepadem na pole na sousedním pozemku na jižní straně.  

  Další odpadní produkty objektu 
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   Plasty 

   Papír 

   Komunální odpad 

   Sklo  

 Potřeba teplé vody: 145 m3/rok 

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 23 kWh/(m2.a) 

 Celková roční dodaná energie: 80,404 MWh 

 Měrná dodaná energie budovy EP,A: 63 kWh/(m2.a)  

 Třída energetické náročnosti budovy: B - Velmi úsporná 

 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy: B - Úsporná 

 

2.4.9 Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

 Zahájení stavby se předpokládá v září roku 2017 a termín dokončení je orientačně 

odhadnut na listopad roku 2019. Objekt bude rozdělena do dvou etap. První etapou je samotná 

stavba a druhou bude výbava interiéru. 

 

2.4.10 Orientační náklady stavby 

 Předpokládané náklady na výstavbu mateřské školy se předpokládají 15,5mil. Kč. 

Započetí stavby je vázáno na spolufinancování z dotačního titulu. 

 

2.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 Stavba obsahuje technologická zařízení: Technickou místnost, ve které se nachází 

plynový bojler, plynový kotel a vzduchotechnikou jednotku. Prádelnu a sušárnu na praní a 

sušení použitého prádla. 

    SO 01 Stavební objekt 

    SO 02 Kanalizační přípojka 

    SO 03 Vodovodní přípojka 

    SO 04 Přípojka NN 

    SO 05 Dešťová kanalizace 
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    SO 06 Plynovodní přípojka 

    SO 07 Vsakovací zařízení 

    SO 08 Zpevněné plochy 

    SO 09 Oplocení 
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3 Souhrnná technická zpráva 

3.1 Popis území stavby 

3.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

 Stavba se nachází v přilehlé části města Opavy, cca 3 km od centra města. Svrchní část 

pozemků tvoří orná půda, trávní porost a porost stromů. Pozemek je rovinný. V těsné blízkosti 

vedle pozemku vede komunikace, ze které je možné zřídit přístupovou cestu na pozemek. Na 

pozemku bude možnost parkovat auta. Za budovou na jižní straně se plánuje po vybudování 

MŠ zahrada. Pozemek se nachází v katastrálním území města Opavy, parcelní číslo pozemku 

je 687/24. Plocha pozemku je 2830 m2. Zastavěné plochy na pozemku bude 618 m2, což bude 

činit 21,8% . 

 

3.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Geologickým průzkumem bylo 

zjištěno, že se na pozemku nachází pod ornicí ulehlý hlinití písek se součinitelem vsaku kv = 

1,7·10-6 m/s. Hydrogeologický průzkum prokázal, že hladina podzemní vody se nachází 8 m 

pod terénem, z tohoto důvodů není nutné navrhovat odvodnění základové spáry či jiných 

objektů. Správce kanalizačního řádu vydal prohlášení, že hladina podzemní vody se nachází 8 

m pod úrovni terénu a proto v místě objektu nehrozí vzdutá voda, tudíž není nutné navrhnout 

na kanalizační přípojku armaturu proti vzduté vodě.  

Dále bylo provedeno radonové a geodetické měření s vytýčením specializovanou 

firmou. Při této příležitosti byla pořízena fotodokumentace stavebního pozemku. 

 

3.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stavba se nenachází v ochranném pásmu vysokého napětí a ani jiných dálkových 

vedení.  
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3.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území nebo poddolovanému území 

 Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

3.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry 

 Objekt mateřské školy nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry 

území budou stavbou změněny. 

 

3.1.6 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 Na pozemku není v současné době vybudován žádný objekt, tudíž je předpokládáno, že 

zde nebudou před výstavbou probíhat žádné demolice. Z důvodů rostlých smrků na západní 

straně pozemku bude probíhat kácení dřevin. Celková cena kácení se předpokládá 25 tis. Kč. 

Vykácené porosty zůstanou na pozemku investora pro jeho využití.  

 

3.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

 Stavba se bude provádět na pozemku, který je v těsné blízkosti přístupové komunikace, 

a proto není potřeba jiných záborů. 

 

3.1.8 Územně technické podmínky 

 K objektu vede místní komunikaci. Technická infrastruktura je zajištěna těmito 

inženýrskými sítěmi: elektro vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.), dešťová kanalizace a vodovod 

(SmVaK), NTL plynovod (RWE). 

 

3.1.9 Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 

 



Mateřská škola v nízkoenergetickém standardu 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

11 

 

3.2  Celkový popis stavby 

3.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Jedná se o novostavbu mateřské školy v Opavě. Do objektu se vstupuje z výhodní strany, 

kde se nachází hlavní a do objektu. MŠ má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží.  Nadzemní 

podlaží slouží k pobytu osob, v suterénu se nachází sklady a kotelna. Mateřská škola je 

navržena pro dvě funkční jednotky, kde v 1.NP je kapacita 20 dětí a ve 2.NP je kapacita 30 dětí. 

 

3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

3.2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Na parcele č. 687/24 bude postavena mateřská škola s dvěma nadzemními a jedním 

podzemním podlažím. Objekt bude zastřešen plochou střechou. Terén pozemku je hodnocen 

jako rovinný. 

 

3.2.2.2 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 
 Stavba bude svým tvarem a barevným řešením zapadat do místní lokality. Budova má 

půdorysný tvar obdélníku (26,75 x 9,95 m), je částečně podsklepená a má dvě nadzemní 

podlaží. Zastřešení je plochou střechou, výška horní hrany atiky bude 9,62 m nad upraveným 

terénem. Tvar budovy mateřské školy bude řešen jednoduše bez jakýchkoliv výstupků. Jediný 

ústupek bude tvořen u hlavního vstupu do budovy. Hlavním materiálem stavby budou 

pórobetonové tvárnice fy. YTONG. Nadzemní podlaží budou zatepleny fasádním 

expandovaným polystyrénem a suterén bude zateplen extrudovaným polystyrénem. Omítky na 

kontaktním zateplovacím systému budou silikátové (žlutá barva), na sokl bude použit marmolit 

(šedá barva). Zastřešení objektu bude jednoplášťovou střechou. Horní vrstvu bude tvořit 

hydroizolace BAUKUBIT. Komínové těleso je tvořeno komplexním systémem SCHIEDEL.  

 Hlavní vstup do budovy bude na východní straně. Zásobování přípravny jídel a vstup 

zaměstnanců bude ze západní strany. 
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3.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Po vstupu do hlavních vchodových dveří se nacházíme v zádveří, odkud se dostaneme 

do schodišťového prostoru. Zde je umístěno schodiště s výtahem, které umožňuje přepravu 

osob do všech tří podlaží. Dále se v 1.NP nachází zádveří, WC hosté a invalidé, šatna dětí, 

umývárna, herna, lehárna, sklad lůžkovin, jídelna, přípravna jídla, šatny, šatna a WC personálu, 

chodba a další sklady. Herna v 1. nadzemní podlaží má samostatný vstup přes terasu, která 

mimo jiné slouží i jako únikový východ v případě požáru či jiné tomu nezbytné situace. 

Zásobování a vstup zaměstnanců je ze západní strany objektu.  

 Ve 2.NP se nachází: WC personálu, šatna dětí, umývárna herna, lehárna, pracovna dětí, 

ředitelna, izolace, šatna personálu. Z herny v tomto podlaží je řešen únikový východ přes 

požární ocelové schodiště umístěno na jižní straně objektu.  

 Suterén tvoří tyto místnosti: chodba, technická místnost, sklad nářadí, prádelna, sušárna, 

sklad prádla, úklidová místnost, šatna s WC a sprchou pro uklízečku.  

 Výstup na plochou střechu objektu bude pomocí žebříku přikotveného na jižní straně 

k fasádě. 

 

3.2.4 Bezbariérové užívaní stavby 

 Hlavní vstup do objektu a celé 1.NP je také umožněn pro osoby s omezenou schopností 

pohybu v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. K hlavnímu vstupu do budovy se dostanou osoby 

s omezenou schopností pohybu pomocí rampy se sklonem 5,57 %. Rampa bude opatřená proti 

sjetí vozíku pomocí spodní tyče ve výšce 100 až 250 mm. Rampa bude dále opatřená madly ve 

výši 750 a 900 mm, které budou přesahovat jejich půdorysný průmět o 150 mm. 

 Otevíraná dveřní křídla, která slouží pro veřejnost, budou ve výšce 800 až 900 mm 

opatřeny vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou 

závěsy. Dveřní křídla smí být zaskleny až od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíku. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm 

od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. Na dveřích bude na dobře 

viditelném místě umístěn piktogram vozíčkáře. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže 

než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 

1600 mm kontrastně označen oproti pozadí, tj. musí být opatřeny výrazným pruhem minimální 
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šířky 50 mm nebo z plných kruhových značek průměru 150 mm a ve vzdálenosti nejvíce 150 

mm od sebe. 

 V 1.NP se nachází WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. Uvnitř této místnosti 

bude umístěna záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a odpadkový koš. Dveře budou 

opatřeny z vnitřní stran vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek těchto dveří 

musí být odjistitelný zvenku. Horní hrana záchodové mísy musí být ve výšce 460 mm nad 

podlahou. U záchodové mísy ve výšce 600 až 1200 mm a ve výšce 150 mm nad podlahou bude 

umístěn ovladač signalizačního systému nouzového volání. Po obou stranách záchodové mísy 

budou umístěna sklopná madla. Horní hrana umyvadla musí být ve výšce 800 mm. Umyvadlo 

bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 

 Povrch všech vnitřních a vnějších ploch, po kterém je umožněn pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu, musí být upraven proti skluzu a mít součinitel tření minimálně 0,5. 

 

3.2.5 Bezpečnost při užívaní stavby 

 Stavba je navržená a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo 

k úrazům. Pro bezpečné užívaní staveb se vztahují tyto platné předpisy a normy. 

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 

 

3.2.6 Základní charakteristika objektů 

3.2.6.1 Stavební řešení 
 Budova tvaru obdélníku má půdorysné rozměry 26,75 x 19,95 m s plochou střechou o 

výšce horní hrany atiky 9,62 m nad upraveným terénem. Budova mateřské školy má dvě 

nadzemní podlaží a je částečně podsklepená.  V objektu jsou dvě výukové třídy. Třída v prvním 

podlaží je pro maximálně 25 dětí mladšího předškolního věku, třída ve druhém nadzemním 

podlaží je pro maximálně 25 dětí předškolního věku před nástup do školy.  

 

3.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 
 Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou tvořeny z pórobetonových tvárnic komplexního 

systému Ytong. Základové konstrukce tvoří pásy z prostého betonu. Stropy nad většinou 
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místností jsou navrženy z prefabrikovaných železobetonových nosníků, stropních vložek 

z pórobetonu a monolitické betonové zálivky. Nad oběma hernami dětí jsou z důvodu velkého 

rozponu navrženy prefabrikované železobetonové předpjaté panely Spiroll.   

 Obvodové konstrukce budou tepelně izolovány expandovaným fasádním polystyrénem 

tloušťky 150 mm. Vodorovná střešní konstrukce bude tepelně izolována PIR panely tloušťky 

120 mm, spádová vrstva bude vytvořena spádovanou tepelnou izolací také z PIR panelů. Na 

hydroizolaci střešního pláště bude použita živičná izolace z modifikovaného asfaltového pásu. 

Podlahy na zemině budou tepelně izolovány pod podkladní deskou extrudovaným 

polystyrénem tloušťky 180 mm. Nad pokladní deskou budou tepelně izolovány podlahovým 

polystyrénem dle výpočtu v příloze č. 2.  

 Okenní a dveřní výplně budou plastové s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře budou tvoři 

ocelové zárubně. V místnostech s předpokládaným výskytem lidí budou sádrokartonové 

podhledy, pod kterými povede vzduchotechnika.   

 

3.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 
 Stavba je navržena tak, aby zatížení, která na ní působí, neměly v průběhu stavby či po 

jejím dokončení za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zřízení anebo instalovaných 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

3.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

3.2.7.1 Technické řešení 
 Stavba bude napojena na stávající přípojky inženýrských sítí – vodovodní přípojka, 

kanalizační přípojka, plynovodní přípojka a elektro přípojka. 

 

3.2.7.1.1 Kanalizace 
 V místě novostavby mateřské školy je vedena pouze splašková kanalizace odpadních 

vod. 
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 Kanalizační přípojka splaškové kanalizace byla navržena z plastového potrubí KG 

firmy Wavin-Osma DN160. Délka kanalizační přípojky 3,8 m. Napojení na hlavní stokovou síť 

bude provedeno odbočko 45° v hloubce 2,9 m pod terénem. Přípojka vedena přes pozemek 

patřící k domu má sklon 5% ke kanalizační síti. Na konci přípojky a zároveň začátku vnitřní 

kanalizace je umístěna revizní šachta TEGRA 425 o průměru 425 mm, nástavcem z korugované 

roury a litinovým poklopem s únosností do 1,5 tuny. Je zabezpečeno minimální krytí 1 m.  

 Vnitřní kanalizační rozvody – připojovací, odpadní a větrací potrubí jsou navrženy z PP 

firmy WAVIN-OSMA, systému HT DN 50, 75, 110. Svodné potrubní uložené pod ŽB deskou, 

v zemině či v základech je navrženo KG. Obě tyto potrubí jsou od Wavin-Osma. Základy budou 

v místech vedení potrubí prohloubeny, viz výkres základů. V suterénu budou ve výšce 1000 

mm nad podlahou osazeny čistící kusy.  

 Odpadní potrubí je kotveno pevnými body, které tvoří objímky, ve vzdálenost 1,5 m od 

sebe. Při prostupu stropní, zděnou či jinou stavební konstrukcí se musí dilatace potrubí zajistit 

plstěnými pásy. Do prostupů se nesmí osazovat hrdla. Překrytí prostupů potrubí střešní 

konstrukcí, se řeší oplechováním. Připojovací potrubí je uloženo do předstěn. Sklon 

připojovacího potrubí je minimálně 3%.   

 Dešťová kanalizace je odváděna ze střechy měděnými okapovými svody, poté přechází 

přes lapač střešních splavenin do svodného potrubí KG. Dále dešťová voda pokračuje do 

zasakovacího zařízení Wavin Azura, které je umístěno na pozemko. V případě přeplnění nádrže 

je voda dále odvedena přes potrubí na louku na jižní straně za pozemkem. 

 

3.2.7.1.2 Vodovod 
 Vodovodní přípojka začíná napojením pomocí navrtávky na veřejný vodovod až po 

hlavní uzávěr vody, který je součástí vodoměrné sestavy. Materiálem přípojky je PE-HD a je 

dlouhá 8 m. Vodoměrná sestava bude umístěna v suterénu v technické místnosti. Vnitřní 

vodovod začíná hlavním uzávěrem vody a je vedena v měděném potrubí. 

 Objekt bude napojen na plastový vodovodní řád PE-HD 125x7,1. Vodovodní přípojka 

bude napojena na veřejný vodovod navrtávkou a to navrtávacím pásem s uzávěrem, zemní 

soupravou a poklopem firmy Hawle navrtávací kus HAKU s dimenzí 125-2‘‘. 

 Vodovodní přípojka je navržena PE-HD 43x5,8. Délka vodovodní přípojky je 8 m a je 

kolmá k objektu. Potrubí je vedeno v hloubce 1,3 m pod úrovní terénu a ve spádu 3‰ směrem 

veřejnému vodovodu. Vodoměrná sestava bude umístěna v suterénu mateřské školy. Potrubí 
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bude uloženo do pískového lože tl. 150 mm a dalšími 400 mm písku bude obsypáno. Materiál 

podsypu a obsypu bude z písku s jednotlivými zrny maximální velikosti 4 mm. Obsyp bude 

řádně upěchován po vrstvách, aby nedocházelo ke změně nivelety potrubí, na vrch potrubí bude 

přichycen vyhledávací měděný izolovaný vodič o průměru 6 mm, který se vyvede smyčkou 

pod poklop zákopové soupravy, šoupátka, nad potrubí a obsyp bude umístěna výstražná folie 

PVC Šířky 200 - 300 mm, bílé nebo modré barvy.  

 Rozvod vody je v objektu navržen z platového potrubí. Dle tloušťky potrubí je izolována 

příslušnou tloušťkou TI. Vnitřní vodovod je navržen jako větevný. Stoupačky jsou vedeny 

předstěnách, kde je na každé umístěn vypouštěcí uzavírací ventil. Rozvody vody jsou vedeny 

v předstěrách, na zdi, nebo pod stropem.  

 

3.2.7.1.3 Plynovod 
 Plynovod je navržen pro mateřskou školu, ve které probíhá výuka dětí předškolního 

věku. Z veřejné nízkotlakého řádu je plyn veden do objektu pomocí plynovodní přípojky, která 

je uložena 800 mm pod terénem do pískové lože a je spádována 1% směrem k hlavnímu řádu. 

Materiál přípojky je ocel DN 50, která vede na hranici pozemku, na kterém je umístěn hlavní 

uzávěr plynu v plynoměrné skříni i s plynoměrem celého objektu 600 mm nad terénem. Odtud 

je dále veden vnější domovní rozvod plynu. Délka plynovodní přípojky je 2 m. Při prostupu 

obvodovým zdivem je potrubí uloženo v ocelové chráničce DN 75. Vnitřní rozvody budou také 

provedeny ocelovým potrubím. Při prostupu svislou konstrukcí uvnitř budovy je vedeno 

v ocelové chráničce a při prostupu vodorovnou konstrukcí v chráničce HT. Plynovodní 

potrubní je opatřeno žlutým nátěrem, který zároveň slouží i jako ochrana proti korozi. Ocelové 

plynovodní potrubní je uchyceno ke stěnám pomocí ocelových objímek po vzdálenostech max. 

2 m. Potrubí je vedeno pod stropem. 

 

3.2.7.1.4 Elektrická energie 
 Do objektu je vedena přípojka z přilehlé elektroměrné skříně, která je umístěna na 

hranici pozemku. Objekt bude připojen silovým kabelem CYKY 5Jx16, který je uložen v zemi. 

Výkop je proveden do hloubky 800 mm, v němž je vedení uloženo v hloubce 700 mm. Kabel 

je zasypán pískem a chráněn cihlou cca 200 mm, nad kabelem je umístěna výstražná fólie 

červené barvy. Situace napojení na elektrickou síť je uvedena na výkrese číslo 1. Délka vedení 
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napojení je cca 16 m. Při křížení a souběhu je nutno dodržet minimální vzdálenosti předepsané 

ČSN 736005. Osvětlení objektu je zajištěno z rozvaděče, který je umístěn v na chodbě 

v každém podlaží. Výška dna rozváděče je ve výšce 1200 mm. Ve všech místnostech kromě 

technické místnosti jsou provedeny obvody jednofázové. Výška umístění vypínačů je výšce 

1,2m nad podlahou. Vodiče světelných obvodů jsou vedeny ve vysekaných drážkách ve zdivu. 

Krabice jsou zapuštěny ve vysekaných drážkách ve zdivu. Krabice jsou zapuštěny ve zdivu a 

lícují s vnitřní omítkou. Přívody k zásuvkám jsou vedeny v drážkách ve stěnách. Zásuvky jsou 

umístěny ve výšce 300 mm nad podlahou, ve kterých bude umístěna ochrana proti zásahu dětí.  

 

3.2.7.1.5 Vytápění a ohřev TV 
 Ohřev TV bude probíhat v elektrické akumulačním bojleru OKCE 600 S/1MPa o 

objemu 600 litrů s topnou jednotkou TPK 210 o výkonu 12 kW. Výška tohoto akumulačního 

zásobníku je 1998 mm a průměr je 650 mm. Zdrojem tepla v objektu bude plynový kondenzační 

závěsný kotel VIADRUS NASO K4G1H24ZS  s modulovaným hořákem o výkonu 5 - 24 kW. 

Odpadní plyny budou odváděny komínovým průduchem o průměru 180 mm. Jedná se o 

spotřebiče typu B. Technická místnost, v níž se tento plynový spotřebič nachází, má objem 159 

m3, což splňuje podmínku pro minimální objem vzduchu v místnosti, která činí 24 m3. Objekt 

bude vytápěn deskovými radiátory. Materiálem rozvodu otopné soustavy bude měděné potrubí 

opatřenou tepelnou izolací z mirelonu dle výpočtu. Návrh otopné soustavy není zadáním 

diplomové práce.  

 

3.2.7.1.6 Vzduchotechnika 
 Viz kapitola č. 7. 

 

3.2.7.2 Výčet technických a technologických zařízení 
Vzduchotechnická jednotka 

Plynový kondenzační kotel 

Elektrický akumulační zásobník 

Výtah pro přepravu osob 

 



Mateřská škola v nízkoenergetickém standardu 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

18 

 

3.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Není předmětem diplomové práce.  

 

3.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

3.2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 
     Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a normami, které zahrnují úsporu 

energií a ochranu tepla. Všechny navržené konstrukce jsou v souladu s platnou normou ČSN 

73 0540 [1] a vyhovují normovým požadavkům. Návrh a posouzení konstrukcí je uveden 

v příloze č. 2. 

 

3.2.9.2 Energetická náročnost budovy 
  Návrh byl proveden v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb, o energetické náročnosti 

budov [2]. Energetická náročnost budovy byla vyhodnocena v kategorii B. Podrobnější 

výsledky jsou v PENB viz příloha č. 6. 

 

3.2.9.3 Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
  V objektu nejsou navrženy alternativní zdroje energií. 

 

3.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

(vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 Větrání – Veškeré místnosti, které mají trvalý pobyt lidí, jsou větrány nuceně, ostatní 

přirozeně. V místnosti, kde je umístěn plynový kotel a plynový bojler je navíc ventilační otvor 

pro trvalý přívod vzduchu.  

 Osvětlení – Veškeré místnosti jsou přirozeně osvětlené, v kombinaci s umělým 

osvětlením. Intenzita umělého osvětlení splňuje hygienické požadavky na intenzitu umělého 

osvětlení místností rodinného domu. 
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 Vytápění – vytápění je navrženo z měděného potrubí se spodním rozvodem. Zdrojem 

tepla bude plynový kotel v kotelně. Výkon plynového kondenzačního kotle s modulovým 

hořákem bude 5 - 24 kW. 

 Ohřev TV – bude probíhat pomocí elektrického akumulačního zásobníku umístěného 

v kotelně. Výkon topné spirály v akumulačním zásobníku bude 12 kW. 

 Zásobování vodou – bude probíhat pomocí vodovodní přípojky. 

 Likvidace odpadních vod – splaškové odpadní vody budou svedeny do veřejné 

kanalizace. Dešťové odpadní vody budou zasakovány na pozemku do vsakovací jímky. 

 

3.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

3.2.11.1  Ochrana před pronikáním radonu z podloží  
 Pomocí průzkumů před projektovou prací bylo zjištěno, že v místě stavby nehrozí 

výskyt radonu. 

 

3.2.11.2  Ochrana před bludnými proudy 
 Stavba se nenachází v prostoru výskytu bludných proudů. 

 

3.2.11.3  Ochrana před technickou seizmicitou 
 Stavba se nenachází v prostoru s výskytem seizmicity. 

 

3.2.11.4  Ochrana před hlukem 
 V projektu byly dodrženy požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi 

v rodinných domech, neprůzvučnosti oken a obvodových plášťů.  

 

3.2.11.5  Protipovodňová opatření 
 Rodinný dům se nachází mimo prostor povodňového pásma. 

 

3.2.11.6  Ostatní účinky 
 Nebyly nalezeny žádné jiné účinky. 
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3.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

3.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

 K objektu bude připojena vodovodní, plynová, kanalizační a elektro přípojka.  

 

3.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

  Vodovodní přípojka DN 43x5,8 - 8 m 

  Plynová přípojka DN 50 - 2 m 

  Kanalizační dešťová přípojka DN 160 - 8 m 

  Elektro přípojka CYKY 5Jx16 - 16 m  
 

3.4  Dopravní řešení 

3.4.1 Popis dopravního řešení 

 Příjezd na pozemek bude pomocí stávající pozemní komunikace II. třídy. Přístup na 

pozemek bude řešen po chodníku.  

 

3.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení na komunikace bude probíhat v severní straně pozemku.  

 

3.4.3 Doprava v klidu 

 U objektu budou nově vybudována parkovací místa (3 pro zaměstnance, 9 pro návštěvy 

a 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu). Bude se jednat o stání v příčném směru, jehož 

šířka bude 2,5 m a délka 5 m. Zpevněná plocha parkoviště bude zhotovena v příčném a 

podélném sklonu 2%. K odvodnění tohoto parkoviště je navržen odvodňovací kanálek, který 

odvede vodu přes lapač olejů do dešťové kanalizace na pozemku novostavby mateřské školy. 
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3.4.4 Pěší a cyklistické stezky 

 Novostavba mateřské školy nijak neomezuje pěší ani cyklistické stezky. K tomuto 

objektu ani nebudou navržen. 

 

3.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

3.5.1 Terénní úpravy 

 Z důvodu výstavby stavby dojde kácení dřevin a odstranění trávního porostu. Na 

pozemku budou probíhat terénní úpravy po vybudování podzemního podlaží. Po dokončení 

výstavby bude vyseto na celém pozemku trávní semeno.  

 

3.5.2 Použité vegetační prvky 

 Na pozemku budou vysazeny 3 listnaté stromy dle situačního výkresu č. 1. 

 

3.5.3 Biotechnická opatření 

 Nebudou prováděná žádná taková opaření. 

 

3.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

 Objekt mateřské školy nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. 

 

3.6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu a zůstanou zachovány 

ekologické funkce a vazby v krajině. 
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3.6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 V blízkosti stavby se nenachází žádné významné památky a ani ptačí oblasti spadající 

pod ochranu Natura 2000.  

 

3.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska 

EIA 

 Tento stavební objekt nevyžaduje zpracování dokumentace E.I.A. Celá stavba nebude 

ničím zasahovat do životního prostředí a nezpůsobí změnu hydrogeologických podmínek 

území. Objekt bude postaven z přírodního materiálu či jiných materiálů, které nebudou mít 

negativní vliv na životní prostředí. 

 

3.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 V blízkosti stavby se nenacházejí žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

3.7  Ochrana obyvatelstva 

 Stavba nebude ohrožovat ani omezovat zdraví občanů. 

 

3.8  Zásady organizace výstavby 

3.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Stavební materiál bude dovážen na stavbu průběžně dle potřeby. Skladování těchto 

hmot bude probíhat na pozemku, kde budou pro to určená místa. 
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3.8.2 Odvodnění staveniště 

 Hladina podzemní vody se nachází dle hydrogeologického průzkumu 8 m pod úrovní 

přilehlého terénu, proto z tohoto důvodu nebude navrženo odvodnění staveniště. V případě 

trvalých dešťů při výkopech základových konstrukcí bude voda odvedena kalovými čerpadly.  

 

3.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude napojeno na komunikaci ze severní strany pozemku. Zásobování stavby 

vodou bude probíhat z nové vodovodní přípojky. Elektrická energie bude zajištěna na staveniště 

elektrickým rozvaděčem. Na staveništi nebude nutné ihned realizovat kanalizační přípojku, 

protože pro pracovníky stavby budou použity chemické záchody. 

 

3.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba bude prováděna tak, aby nepoškodila okolní stavby. 

 

3.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

 Ochrana staveniště bude probíhat dle platných přepisů. Přebytečný porost na pozemku 

bude vykácen a odvezen na skládku. 

 

3.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 V místě objektu mateřské školy a vsakovací nádrže budou trvalé zábory půdy. Kolem 

objektu budou dočasné zábory z důvodů pracovního pásma. 

 

3.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

 Stavebními pracemi nevzniknou žádné nebezpečné odpady, které by potřebovaly 

speciální postup při jejich likvidaci. Přepokládají se tyto odpady: 

 Papírové obaly  cca 1 m3 
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 Pórobeton   cca 15 m3 

 Beton    cca 1 m3 

 Železo    cca 1,5 m3 

 Plast    cca 0,5 m3 

 Polystyrén   cca 12 m3 

 Živičná izolace  cca 0,5 m3 

 Ostatní odpady  cca 5 m3 

 Tyto odpad budou likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Po dokončení stavby je stavebník 

povinen doložit investorovi doklady o likvidaci těchto odpadů. 

 

3.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Orná půda bude odvezena na mezideponii do rohu v jihovýchodní části pozemku a poté 

po dokončení výstavby použita na terénní úpravy. Ostatní zemina bude odvezena na skládku. 

 

3.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Při výstavbě objektu se budou respektovat všechny zásady, aby nebylo poškozeno 

životní prostředí. 

 

3.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 
 Během výstavby bude respektován zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Staveniště 

bude oploceno proti vniknutí cizích osob. 

 

3.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Novostavba nebude zasahovat do žádných okolních bezbariérových staveb.  
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3.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Ze staveniště bude příslušně označen výjezd na komunikaci. 

 

3.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Nebyly stanoveny žádné speciální podmínky. 

 

3.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
   Termín zahájení výstavby: září 2017 

    Vytýčení stavby 

    Výkopy základů 

    Betonování základů 

    Provedení svislých a vodorovných konstrukcí 

    Montáž střešního pláště 

    Dokončení vnitřních a vnějších povrchů 

    Zpevnění vnějších ploch 

    Výbava vnitřních prostor  

   Termín dokončení výstavby: říjen 2019 
 

4 Situační výkresy 

4.1 Situační výkres širších vztahů 
 Není předmětem diplomové práce. 

 

4.2 Celkový situační výkres 
 Není předmětem diplomové práce. 

 

4.3 Koordinační situační výkres 
 Výkres koordinační situace viz výkresová dokumentace, výkres č. 1 v měřítku 1:250. 
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5 Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení 

5.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

5.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

5.1.1.1 Účel objektu, kapacitní údaje 
 Projekt se zabývá návrhem mateřské školy, která bude ke vzdělávacím účelům 

předškolních žáků. Mateřská škola je celkově navržená pro 50 dětí a 8 zaměstnanců.  

 

5.1.1.2 Materiálové a dispoziční řešení 
 Stavba bude svým tvarem a barevným řešením zapadat do místní lokality. Budova má 

půdorysný tvar obdélníku (26,75 x 9,95 m), je částečně podsklepená a má dvě nadzemní 

podlaží. Jedná se o příčný stěnový systém. Zastřešení je plochou střechou, výška horní hrany 

atiky bude 9,62 m nad upraveným terénem. Tvar budovy mateřské školy bude řešen jednoduše 

bez jakýchkoliv výstupků. Jediný ústupek bude tvořen u hlavního vstupu do budovy. Hlavním 

materiálem stavby budou pórobetonové tvárnice fy. YTONG. Nadzemní podlaží budou 

zatepleny fasádním expandovaným polystyrénem a suterén bude zateplen extrudovaným 

polystyrénem. Omítky na kontaktním zateplovacím systému budou silikátové (žlutá barva), na 

sokl bude použit marmolit (šedá barva). Zastřešení objektu bude jednoplášťovou střechou. 

Horní vrstvu bude tvořit hydroizolace BAUKUBIT. Komínové těleso je tvořeno komplexním 

systémem SCHIEDEL.  

 Hlavní vstup do budovy bude na východní straně. Zásobování přípravny jídel a vstup 

zaměstnanců bude ze západní strany. 

 

5.1.1.3 Bezbariérové užívaní staveb 
Hlavní vstup do objektu a celé 1.NP je také umožněn pro osoby s omezenou schopností 

pohybu v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. K hlavnímu vstupu do budovy se dostanou osoby 

s omezenou schopností pohybu pomocí rampy se sklonem 5,57 %. Rampa bude opatřená proti 

sjetí vozíku pomocí spodní tyče ve výšce 100 až 250 mm. Rampa bude dále opatřená madly ve 

výši 750 a 900 mm, které budou přesahovat jejich půdorysný průmět o 150 mm. 
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 Otevíraná dveřní křídla, která slouží pro veřejnost, budou ve výšce 800 až 900 mm 

opatřeny vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou 

závěsy. Dveřní křídla smí být zaskleny až od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíku. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm 

od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. Na dveřích bude na dobře 

viditelném místě umístěn piktogram vozíčkáře. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže 

než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 

1600 mm kontrastně označen oproti pozadí, tj. musí být opatřeny výrazným pruhem minimální 

šířky 50 mm nebo z plných kruhových značek průměru 150 mm a ve vzdálenosti nejvíce 150 

mm od sebe. 

 V 1.NP se nachází WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. Uvnitř této místnosti 

bude umístěna záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a odpadkový koš. Dveře budou 

opatřeny z vnitřní stran vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek těchto dveří 

musí být odjistitelný zvenku. Horní hrana záchodové mísy musí být ve výšce 460 mm nad 

podlahou. U záchodové mísy ve výšce 600 až 1200 mm a ve výšce 150 mm nad podlahou bude 

umístěn ovladač signalizačního systému nouzového volání. Po obou stranách záchodové mísy 

budou umístěna sklopná madla. Horní hrana umyvadla musí být ve výšce 800 mm. Umyvadlo 

bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 

 Povrch všech vnitřních a vnějších ploch, po kterém je umožněn pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu, musí být upraven proti skluzu a mít součinitel tření minimálně 0,5. 

 

5.1.1.4 Technologie výroby 
 V objektu nebude probíhat žádná technologie výroby. 

 

5.1.1.5 Bezpečnost při užívání staveb 
 Stavba je navržená a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo 

k úrazům. Pro bezpečné užívaní staveb se vztahují tyto platné předpisy a normy. 

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
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5.1.1.6 Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
[3]. V průběhu provádění stavebních prací bude brán důrazný zřetel na bezpečnost práce a 
jeho okolí. 

 

5.1.1.7 Denní osvětlení 
 Denní osvětlení je řešeno v kapitole č. 8. 

 

5.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

5.1.2.1 Práce HSV 

5.1.2.1.1 Zemní práce 

 Před započetím výkopových prací bude pod objektem MŠ provedena skrývka ornice 

v tl. 200 mm. Ornice bude odvezena na mezidepónii v rohu tohoto pozemku na jihovýchodní 

straně pro zpětné terénní úpravy. Po sejmutí ornice bude vykopána dolní část stavby a následně 

základové spáry. Výkopy spodní části stavby budou zvětšeny o pracovní pásmo 1200 mm. 

Stěny výkopů budou vykopány pod úhlem 45°. Veškeré výkopové práce budou prováděny 

strojně a dočištěny ručně, tak aby jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu projektovou 

dokumentací základových konstrukcí. Pro případ velkých dešťů je výkopy nutno chránit 

pomocí šachty v nejnižším místě a následně vodu odčerpávat kalovým čerpadlem. Zemina 

spodní části stavby bude z poloviny vyvezena na skládku, zbytek bude sloužit na dosypání zpět 

kolem suterénních zdí a do prostoru nepodsklepené části.  

 

5.1.2.1.2 Základy 

 Dle inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, že se spodní voda nachází 8 m 

pod úrovní terénu, tudíž se nemusí řešit trvalé odvodnění základové spáry. Pro základy byl 

navržen prostý beton C 20/25 XC2. Navržené jsou plošné základové konstrukce z betonových 

pásů. Stupňovité základy v nepodsklepené části budovy budou zabedněny bedněním. V místech 

prostupu kanalizace budou provedeny hlubší základy, ve kterých budou prostupy dle projektové 

dokumentace. Před samotnou betonáži je potřeba do základové spáry uložit zemní vodič 

s napojením na svody. Podkladní beton tl. 150 a 200 mm bude vyztužen kari sítí 100x100x8 

mm, která bude uložena přibližně 50 mm nad spodním okrajem desky. 
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5.1.2.1.3 Svislé konstrukce 

 Nosnou obvodovou konstrukci stěn celého objektu tvoří zdi tl. 375 mm z tvárnic 

YTONG P4-500 kladené na tenkovrstvé lepidlo YTONG, které mají R = 2,89 m2K/W. Vnitřní 

nosné zdivo tvoří tvárnice tl. 250 a 300 mm. Spodní stavba až pod strop 1.PP bude zateplen 

extrudovaným polystyrénem tl. 100 mm. Obvodové zdi 1. a 2. nadzemního podlaží budou 

zatepleny expandovaným polystyrénem tl. 150 mm. Vnitřní nenosné příčky tl. 150 mm jsou 

z tvárnic YTONG P2-500 kladené na tenkovrstvé lepidlo YTONG. Součinitel prostupu tepla 

obvodovým pláštěm U = 0,15 W/(m2K). Překlady nad otvory v nosných stěnách jsou 

pórobetonové armované prvky armované betonářskou výztuží nebo ocelové válcované nosníky 

profilu I. Na překlady v nenosných stěnách jsou použity taktéž armované prvky, ale v menších 

rozměrech. Po obvodu bude vytvořen železobetonový věnec výšky 250 mm, doplněn věncovou 

tvárnicí tl. 50 mm P4-500 a tepelnou izolací EPS tl. 75 mm. Příčky, které oddělují vytápěný 

prostor od nevytápěného, budou na chladnější straně opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny 

tl. 50 mm. 

 

5.1.2.1.4 Vodorovné konstrukce 

 Vodorovné konstrukce (stropy nad oběma podlažími) budou z větší části provedeny ze 

systému YTONG – strop klasik, který se zhotovuje na stavbě z prefabrikovaných 

železobetonových nosníků (od výrobce Xella), stropních vložek Ytong z pórobetonu P4-500, 

monolitické zálivky a přebetonování z betonu C20/25. V místech, kde bude příčka 

následujícího podlaží souběžná s nosníky, bude přidána do stropní konstrukce tahová výztuž. 

Osová vzdálenost nosníků je 680 mm. Nad oběma hernami budou z důvodu velkého rozponu 

osazeny předpjaté stropní panely SPIROLL tl. 320 mm. 

 

5.1.2.1.5 Komunikace 

 Schodiště je železobetonové monolitické deskové, tříramenné, přímočaré s dvěma 

mezipodestami. Před betonáži se musí podbednit schodišťové stupně. Nosná část je tvořena 

železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 150 mm z betonu C 20/25 XC0. Mezipodestu 

tvoří také ŽB deska tloušťky 250 mm. Pod prvním stupněm v 1. PP bude provedena hrubší 

podkladní deska, viz projektová dokumentace. Povrchovou úpravu schodišť a mezipodest bude 
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tvořit keramický obklad upevněné na lepidlo. Zábradlí bude tvořit dřevěné madlo ve výšce 1000 

mm.       

 V zrcadle schodiště bude umístěn výtah pro přepravu osob, který bude překonávat 

všechny podlaží. Světlé rozměry výtahu jsou 1000 x 1250 mm. 

Pro občany s omezenou schopností pohybu je navržena na severní straně dvouramenná 

rampa s odpočívadlem. Na rampě je ve výšce 300 a 900 mm osazeno nerezové madlo. Povrch 

je pokryt protiskluzovou úpravou. 

 Předsazené schodiště s podestou před vstupem do MŠ a vstup ze západní strany pro 

personál a zásobování jsou navrženy jako železobetonové monolitické z betonu C 20/25 XC2. 

Povrchovou úpravu tvoři protiskluzová keramická dlažba na cementové lepidlo. 

 Na jižní straně bude postaveno samostatně stojící ocelové požární schodiště pro 2. NP. 

Z podesty 2. NP bude dále pokračovat žebřík s ochranným košem na střechu budovy. 

 

5.1.2.1.6 Komín 

 Pro odvod spalin z plynového bojleru a kotle byl navržen komín Schiedel ABSOLUT 

s rozměry tvárnice 650 x 360 mm a vnitřním průměrem 180 mm. Komín bude přesahovat 

minimálně 1000 mm nad atikou střechy a bude obložen lícovými cihlami KLINKER. Vybírací 

otvor bude zřízen v prostorách suterénu v místnosti S1.08. 

 

5.1.2.1.7 Střešní konstrukce 

 Střechu objektu tvoří jednoplášťová konstrukce s minimálním sklonem 1°. 

Hydroizolace střechy tvoří asfaltový pás BAUKUBIT K5K. Spádová vrstva střešního pláště je 

tvořena tepelně izolačními PIR panely. Součinitel prostupu tepla v nejnižším budě střešního 

pláště je Umax = 0,19 W/(m2K). V místnostech 2.07 a 2.11 budou do střešního pláště osazeny 

střešní světlíky s vypuklým zasklením. Střešní vpusti budou montovány dle návodu výrobce. 

 

5.1.2.1.8 Výtah 

 Pro novostavbu mateřské školy byl navržen výtah pro přepravu osob fy. KONE. Výtah 

je určen ke svislé dopravě osob o maximální nosnosti 480 kg. Technologická část výtahu bude 

umístěna na levé straně šachty od vstupu do výtahu. Jmenovitá rychlost výtahu bude 1 m/s. 
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Výtah bude spojovat všechna podlaží v budově. Pohon výtahu bude zajištěn hydraulickým 

motorem.  

 

5.1.2.2 Práce PSV 

5.1.2.2.1 Podlahy 

 V objektu jsou navržené nášlapné vrstvy podlah z PVC a keramické nebo podlaha 

pokryta kobercem. Podlahy jsou zatepleny deskami z pěnového polystyrénu tl. 80 – 120 mm, 

na kterých je betonová mazanina s KARI sítí. Styk podlah se svislými konstrukcemi bude 

pružně oddělen okrajovými pásky z minerální plsti.  Jednotlivé skladby viz projektová 

dokumentace. Pod podkladní beton bude vložen extrudovaný polystyrén tl. 180 mm. 

 

5.1.2.2.2 Povrchové úpravy 

 Vnitřní omítky budou vápenocementové štukové. Pod těmito omítkami bude nataženo 

lepidlo s výztužnou sítí z důvodu přenesení tahových sil a vysychání štukové omítky. Rohy a 

ostění budou provedeny z žárově pozinkovaných lišt. V koupelnách, na WC a v kuchyni budou 

použity keramické obklady dle výběru investora. Výška obkladu dle projektové dokumentace. 

Vnější omítka bude provedena ze silikátové točené omítky, pod kterou bude nanesen penetrační 

nátěr doporučený výrobcem. Rohy a ostění budou provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 

 Na sokl bude nanesen marmolit, pod kterým bude nanesen penetrační nátěr doporučený 

výrobcem.        

 Ve většině místností 1. NP a 2. NP bude na strop zavěšen sádrokartonový podhled.  

 

5.1.2.2.3 Izolace proti vodě a vlhkosti 

 Podlaha suterénu, anglické dvorky a suterén přiléhající k terénu je izolován proti zemní 

vlhkosti. Hydroizolace bude provedena z jednoho asfaltového pásu BITALBIT S. Zdivo bude 

před izolováním opatřeno penetračním nátěrem.         

 Ve sprchách bude na stěnu nanesena hydroizolační stěrka ISOCELL AIRSTOP V ve 

dvou vrstvách. Pod touto stěrkou bude na zdivo nanesena lepící stěrka s výztužnou vrstvou. 

Veškeré prostupy instalací budou utěsněny tak aby nedošlo ke snížení účinnosti izolace. 
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5.1.2.2.4 Izolace tepelné 

 Suterén bude izolován extrudovaným polystyrenem BACHL XPS 300 – SF tl. 100 mm. 

Všechny podlahy budou izolovány expandovaným polystyrenem EPS 100 Z tl. 100 mm. 

Střecha bude izolována deskami PIR BauderPIR FA tl. 100-120 mm. Spádová vrstva bude 

vytvořena TI izolací BauderPIR T. Tepelnou izolaci obvodových stěn bude tvořit expandovaný 

polystyrén tl. 150 mm. Pod všechny podlahy na zemině ve vytápěných prostorách bude vložen 

extrudovaný polystyrén tl. 180 mm. Všechny příčky tl. 150 mm které ohraničují vytápěný 

prostor od nevytápěného bude na chladnější straně opatřen tepelnou izolací z minerální vlny. 

 

5.1.2.2.5 Výplně otvorů 

 Okenní a dveřní výplně ve styku s vnějším prostředím jsou navrženy jako jednoduché 

konstrukce z plastových profilů s izolačním trojsklem. U = 0,71 W/(m2K). Ve střešním plášti 

jsou navrženy světlíky do místností 2.07 a 2.11.  

 

5.1.2.2.6 Klempířské výrobky 

 Veškeré klempířské prvky budou provedeny z měděného plechu tl. 1 mm v souladu 

s příslušnou normou ČSN. Svody střešních vpustí budou provedeny z potrubí KG. 

 

5.1.2.2.7  Truhlářské výrobky 

 V objektu budou veškeré vnitřní dveře z laminátu. Mezi truhlářská práce se budou také 

uvažovat plovoucí podlahy, u kterých tvoří roznášecí vrstvu OSB desky.  

 

5.1.2.2.8 Zámečnické výrobky 

 U vstupu do budovy se nachází rampa, kde bude instalováno nerezové zábradlí. Dále 

bude namontováno zábradlí u na všech vnitřních a vnějších schodištích. Na jižní straně bude 

dále probíhat montáž pozinkovaného zábradlí. Dále se také na jižní straně bude nacházet 

požární schodiště z ocelových válcovaných profilů. Z horní podesty požárního schodiště bude 

na stěnu ukotven žebřík s ochranným košem z pozinkovaného plechu. 
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5.1.2.3 Statické posouzení 
 Není součástí řešení 
 

5.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Není součástí řešení. 

 

5.1.4 Technika prostředí staveb 

 Viz kapitola č. 7 

 

5.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 Není součástí řešení. 
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6 Stavební tepelná technika 

6.1 Popis objektu 

 Jedná se o budovu mateřské školy v nízkoenergetickém standardu. Budova má dvě 

nadzemní podlaží a bude částečně podsklepená s plochou střechou. Nosnou konstrukci bude 

tvořit stěnový systém z tvárnic YTONG tl. 375 mm, zateplený expandovaným fasádním 

polystyrénem tl. 150 mm. Střešní konstrukce je navržená jako jednoplášťová a bude zateplena 

BauderPIR FA panely tl. 120 mm, spádovou vrstvu budou tvořit panely BauderPIR T tl. 20-

250 mm. Podlahy v suterénu a 1.NP budou zatepleny podlahovým polystyrénem dle potřebné 

tloušťky. Suterénní a soklové zdivo bude opatřeno extrudovaným polystyrénem tl. 100 mm. 

Otvorové výplně budou vyplněný plastovými výrobky fy. VEKRA. 

 

6.2 Součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)] 

 Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla prostoupí směrem do vnějšího prostředí 

konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot 1 K. Je to jedna z nejdůležitějších veličin stavební 

tepelné techniky. Pro všechny stavební konstrukce musí být splněna podmínka dle ČSN 73 

0540 - 2: Tepelná ochrana budov, část 2, Požadavky [1]. 

 

U ≤ UN [W/(m2.K)] 

 

   U vypočtený součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

   UN požadovaný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]  

 

 Součinitelé prostupu tepla všech konstrukcí byly vypočteny a posouzeny v programu 

Teplo 2014 (Svoboda Software) [4]. Součinitelé prostupu tepla okenních a dveřních výplní jsou 

uvedeny dle výrobce. Protokoly všech výpočtů jsou uvedeny v příloze č. 2. Porovnání 

součinitele prostupu tepla probíhá dle normy ČSN 73 0540 - 2: Tepelná ochrana budov, část 2, 

Požadavky [1].   
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Název konstrukce

Vypočtený 
součinitel 
prostupu 

tepla 
[W/(m2.K)]

Požadované 
hodnoty 
UN,20 

[W/(m2.K)]

Doporučené 
hodnoty 
Urec,20 

[W/(m2.K)]

Vypočtený 
průměrný 

teplotní faktor 
fRsi,m                   

[-]

Kritický 
teplotní faktor 

fRsi,cr                    

[-]

Splněno 

Obvodová stěna 0,15 0,30 0,25 0,964 0,879 ANO

Obvodová stěna - 
suterén

0,16 0,30 0,25 0,961 0,863 ANO

Stěna přilehlá k 
zemině

0,16 0,45 0,30 0,961 0,779 ANO

Podlaha na zemině - 
suterén

0,15 0,45 0,30 0,964 0,402 ANO

Podlaha na zemině - 
1.NP PVC

0,13 0,45 0,30 0,968 0,464 ANO

Podlaha na zemině - 
1.NP dlažba

0,14 0,45 0,30 0,967 0,513 ANO

Podlaha na zemině - 
1.NP koberec

0,13 0,45 0,30 0,969 0,464 ANO

Plochá střecha 
YTONG

0,13 0,24 0,16 0,968 0,879 ANO

Plochá střecha 
SPIROLL

0,19 0,24 0,16 0,955 0,875 ANO

Podlaha u hlavního 
vstupu do budovy

0,20 0,24 0,16 0,952 0,744 ANO

Strop u hlavního 
vstupu do budovy

0,12 0,24 0,16 0,971 0,744 ANO

Stěna do nev. 
prostoru tl. 300 mm

0,41 0,60 0,40 0,903 0,464 ANO

Stěna do nev. 
prostoru tl. 250 mm

0,48 0,60 0,40 0,887 0,402 ANO

Stěna do nev. 
prostoru tl. 150 mm

0,38 0,60 0,40 0,910 0,464 ANO

Okenní výplň 0,70 1,50 1,20 - - ANO

Dveřní výplň 1,20 1,70 1,20 - - ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1: Vyhodnocení součinitele prostupu tepla 

 

6.3  Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce fRsi [-] 

 Vyjadřuje, jakou má povrch konstrukce teplotu za určitých okrajových podmínek. 

Výpočet je nezbytnou součástí, protože teplota na povrchu konstrukce má velký vliv na vznik 

kondenzace popřípadě růstů plísní. Posuzuje se nejkritičtější místo konstrukce. 
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crRsiNRsiRsi fff ,, =≥

crRsiNRsiRsi fff ,, =≥
     

  fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu [-]  

  fRsi kritický teplotní faktor vnitřního povrchu [-]  

  

 Programem Teplo 2014 (Svoboda Software) [4] byly posouzeny a vyhodnoceny také 

konstrukce v tabulce 1.  

 Nejnižší povrchové teploty vybraných detailů konstrukcí byly vypočteny a posouzeny 

v programu Area 2010 (Svoboda Software) [5]. Protokoly všech výpočtů jsou v příloze č. 3. 

6.3.1 Styk stěny a střechy  

 

 

   Okrajové podmínky pro výpočet: 

 Vnitřní podmínka:  

  Rsi = 0,25 m2.K/W, θai = 22°C 

 Vnější podmínka:  

  Rse = 0,04 m2.K/W, θe = -15°C 

 

    

 

Obr. 1: Grafické zadání styku stěny a střechy,  

 program Area 2010 
                                                               0,886 ≥ 0,754 => vyhovuje 

      Rsi odpor při prostupu tepla na vnitřní   

                                                        straně konstrukce 

      Rse odpor při prostupu tepla na vnější  

                                                        straně konstrukce 

      θai návrhová teplota vnitřního vzduchu 

      θe návrhová teplota venkovního 

       vzduchu 

      fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu 
Obr. 2: Grafické vyhodnocení teplotního pole  

 styku stěny a  střechy, program Area 2010 
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crRsiNRsiRsi fff ,, =≥

6.3.2 Detail napojení stěny a stropu na venkovní schodiště 

 

   

        Okrajové podmínky pro výpočet: 

        Vnitřní podmínka:  

      Rsi = 0,25 m2.K/W, θai = 20°C 

        Vnější podmínka:  

      Rse = 0,04 m2.K/W, θe = -15°C 

        Podmínka pro zeminu:  

      Rse = 0,00 m2.K/W, θe = 5°C 

 

 

 

  

Obr. 3: Grafické zadání napojení stěny a stropu 

             na venkovní schodiště, program Area 2010 

  

 

       0,831 ≥ 0,744 => vyhovuje 

      Rsi odpor při prostupu tepla na  

       vnitřní straně konstrukce 

      Rse odpor při prostupu tepla na vnější  

                                                        straně konstrukce 

      θai návrhová teplota vnitřního vzduchu 

      θe návrhová teplota venkovního 

       vzduchu 

      fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu 

Obr. 4: Grafické vyhodnocení teplotního pole 

 napojení stěny a stropu na venkovní 

  schodiště, program Area 2010 
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crRsiNRsiRsi fff ,, =≥

6.3.3 Detail napojení obvodové stěny na podlahu nad volným prostorem 

 

 

     Okrajové podmínky pro výpočet: 

        Vnitřní podmínka:  

      Rsi = 0,25 m2.K/W, θai = 20°C 

        Vnější podmínka:  

      Rse = 0,04 m2.K/W, θe = -15°C 

 

 

 

 

Obr. 5: Grafické zadání napojení obvodové  

 stěny na podlahu nad volným prostorem,  

 program Area 2010  

        

       

       0,879 ≥ 0,744 => vyhovuje 

      Rsi odpor při prostupu tepla na  

       vnitřní straně konstrukce 

      Rse odpor při prostupu tepla na vnější  

                                                        straně konstrukce 

      θai návrhová teplota vnitřního vzduchu 

      θe návrhová teplota venkovního 

       vzduchu 

     fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu 

Obr. 6: Grafické vyhodnocení teplotního pole  

 napojení obvodové stěny na podlahu  

 nad volným prostorem, program Area 2010 
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6.4  Lineární činitel prostupu tepla ψk [W/(m.K)] 

 Lineární činitel prostupu tepla je veličina, která charakterizuje tepelně technické 

vlastnosti dvourozměrných tepelných mostů a vazeb. Vyjadřuje množství tepla ve W, které 

prochází při jednotkovém teplotním rozdílu jednotkovou délkou tepelného mostu.  

 Požadavky na lineární činitel prostupu tepla je uveden v normě ČSN 73 0540-2 [1]. Pro 

každou teplenou vazbu mezi konstrukcemi musí být splněna podmínka  

 

   Ψk ≤ Ψk,N [W/(m.K)]  

  

  Ψk lineární činitel prostupu tepla vazby mezi konstrukcemi  

   [W/(m.K)] 

  Ψk,N požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla [W/(m.K)]

  

 

 Lineární činitel prostupu tepla byl vypočítán programem Area 2010 (Svoboda Software) 

[5] a posouzení bylo provedeno dle normy ČSN 73 0540-2 [1]. Protokoly všech výpočtů jsou 

uvedeny v příloze č. 3. V příloze jsou také uvedeny minimální rozměry detailů konstrukce pro 

výpočet lineárního činitele prostupu tepla.  

 

6.4.1 Styk stěny a střechy 

 Grafické zadání do programu Area 2010 [5] je shodné jako v bodě 1.3.1. 

   Okrajové podmínky pro výpočet: 

 Vnitřní podmínka:  

  Rsi = 0,13 m2.K/W, θai = 22°C  pro stěnu 

  Rsi = 0,1 m2.K/W, θai = 22°C  pro strop 

 Vnější podmínka:  

  Rse = 0,04 m2.K/W, θe = -15°C 

Vypočtená tepelná propustnost programem Area 2010 [5]:   

 L2D =  0,47363 [W/(m.K)] 

Výpočet lineárního činitele prostupu tepla: 
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   Ψk ≤ Ψk,N 

      -0,2659 ≤ 0,20  vyhovuje  

  Rsi odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

  Rse odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce 

  θai návrhová teplota vnitřního vzduchu 

  θe návrhová teplota venkovního vzduchu 

  L2D plošná tepelná propustnost výseku 

  Ψk lineární činitel prostupu tepla 

  Ψk,N požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla 

  U součinitel prostupu tepla konstrukce 

  l délka vnější strany posuzované konstrukce 

 

6.4.2 Detail napojení obvodové stěny na podlahu na zemině 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Obr. 7: Grafické zadání napojení obvodové stěny na podlahu na zemině, 

  program Area 2010 
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Obr. 8: Grafické zadání napojení obvodové stěny na podlahu na zemině  

 bez stěny, program Area 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9: Grafické vyhodnocení teplotního pole napojení obvodové stěny na  

 podlahu na zemině, program Area 2010 
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Obr. 10: Grafické vyhodnocení teplotního pole napojení obvodové stěny na  

 podlahu na zemině bez stěny, program Area 2010 

 

Okrajové podmínky pro výpočet: 

 Vnitřní podmínka:  

  Rsi = 0,13 m2.K/W, θai = 20°C pro stěnu 

  Rsi = 0,17 m2.K/W, θai = 20°C pro podlahu 

 Vnější podmínka:  

  Rse = 0,04 m2.K/W, θe = -15°C 

Vypočtená tepelná propustnost programem Area 2010[5]:   

 L2D =  1,04250 [W/(m.K)] 

 L2D
Z =  0,66090 [W/(m.K)] 

Výpočet lineárního činitele prostupu tepla: 

   

    

   Ψk ≤ Ψk,N 

      0,13 ≤ 0,20  vyhovuje  

 

  Rsi odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

  Rse odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce 

  θai návrhová teplota vnitřního vzduchu 
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  θe návrhová teplota venkovního vzduchu 

  L2D plošná tepelná propustnost výseku 

  L2D
Z

 plošná tepelná propustnost výseku bez stěny 

  Ψk lineární činitel prostupu tepla 

  Ψk,N požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla 

  U součinitel prostupu tepla konstrukce 

  l délka vnější strany posuzované konstrukce  

 

6.4.3 Detail napojení obvodové stěny na podlahu nad volným prostorem 

 Grafické zadání do programu Area 2010 [5] je shodné jako v bodě 1.3.3. 

   Okrajové podmínky pro výpočet: 

 Vnitřní podmínka:  

  Rsi = 0,13 m2.K/W, θai = 20°C pro stěnu 

  Rsi = 0,17 m2.K/W, θai = 20°C pro podlahu 

 Vnější podmínka:  

  Rse = 0,04 m2.K/W, θe = -15°C 

Vypočtená tepelná propustnost programem Area 2010 [5]:   

 L2D =  0,52225 [W/(m.K)] 

Výpočet lineárního činitele prostupu tepla: 

   

    

   Ψk ≤ Ψk,N 

      -0,0808 ≤ 0,20  vyhovuje  

 

  Rsi odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

  Rse odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce 

  θai návrhová teplota vnitřního vzduchu 

  θe návrhová teplota venkovního vzduchu 

  L2D plošná tepelná propustnost výseku 

  Ψk lineární činitel prostupu tepla 

  Ψk,N požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla 
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Požadovaná Doporučená

1.09 Herna Linoleum I I 3,02 3,8 ANO

1.13 Jídelna Linoleum II - 3,13 5,5 ANO

SplněnoMístnost
Povrch 
podlahy

Kategorie podlahy Vypočtená 
hodnota          

[°C]

Normová 
hodnota          

[°C]

  U součinitel prostupu tepla konstrukce 

  l délka vnější strany posuzované konstrukce  

 

6.5  Pokles dotykové teploty ∆θ10 [°C] 

 Tato vlastnost vyjadřuje tepelnou pohodu při kontaktu standardně obutého uživatele 

s povrchem podlahy. Pokles dotykové podlahy nesmí ∆θ10 klesnout pod normovou hodnotu dle 

tabulky v normě ČSN 73 0540-2 [1]. Pokles dotykové teploty podlahy se stanoví podle ČSN 

73 0540-4 z tepelné jímavosti podlahy B a průměrné vnitřní povrchové teploty θsi. Tepelnou 

jímavost podlahy B ovlivňuje nejvíce nášlapná vrstva na povrchu podlahy, vliv dalších vrstev 

na tuto dílčí vlastnost klesá s jejich vzdáleností od povrchu. Průměrná vnitřní povrchová teplota 

podlahy se zvýší snížením součinitele prostupu tepla. 

  Požadavek se nemusí ověřovat u podlah s trvalou nášlapnou celoplošnou vrstvou 

z textilní podlahoviny, tudíž je požadavek na pokles dotykové teploty v místnosti 1.09 (Herna) 

splněn. Pro případnou změnu nášlapné vrstvy byl povrch podlahy pro výpočet změněn na 

linoleum. Dále byla posouzena jídelna, ve které bude probíhat výuka dětí. 

 Pokles dotykové teploty byl vypočten a posouzen v programu Teplo 2014 (Svoboda 

Software) [4]. Protokoly všech výpočtů jsou uvedeny v příloze č. 2. Porovnání poklesu 

dotykové teploty probíhá dle normy ČSN 73 0540 - 2: Tepelná ochrana budov, část 2, 

Požadavky [1].   

 

    ∆θ10 ≤ ∆θ10,N  [°C] 

 

  ∆θ10 vypočtená hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] 

  ∆θ10,N požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C]  

  

 

 

 

 

 

Tab. 2: Vyhodnocení poklesu dotykové teploty 
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   Okrajové podmínky pro výpočet: 

 Vnitřní podmínka: Rsi = 0,17 m2.K/W, θai = 22°C 

 Vnější podmínka: Rse = 0,04 m2.K/W, θe = -15°C 

 Podmínka pro zeminu: Rse = 0,00 m2.K/W, θe = 5°C 

 

  Rsi odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

  Rse odpor při prostupu tepla na vnější straně konstrukce 

  θai návrhová teplota vnitřního vzduchu 

  θe návrhová teplota venkovního vzduchu 

  

6.6  Šíření vlhkosti konstrukcí Mc [kg/(m2.a)] 

 U obvodových plášťů je nutné posoudit a sledovat množství zkondenzované a vypařené 

vodní páry uvnitř konstrukce. V konstrukcích, které oddělují od sebe prostory s různým 

teplotním režimem a s rozdílným parciálním tlakem par, dochází k difúzi nenasycených 

vodních par. Proto, v místech se snižující se teplotou par na úroveň jejího nasycení, se mění 

pára na vodu. Pro stavební konstrukci, u které se vlivem kondenzace neohrozí její funkce, se 

požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce, aby 

splňovalo podmínku dle normy ČSN 73 0540-2 [1] 

 

   Mc ≤ Mc,N  [kg/(m2.a)] 

 

  Mc roční množství zkondenzované vodní pára uvnitř kce [kg/(m2.a)] 

  Mc,N maximální roční množství zkondenzované vodní pára uvnitř kce 

   [kg/(m2.a)] 

 

 Při celoroční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry nesmí zbýt žádné 

zkondenzované množství vodní páry, které by trvale zvyšovalo vlhkost konstrukce. Roční 

množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce musí být dle normy ČSN 73 0540-2 [1] 

nižší než roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce.  

 

     Mc < Mev  [kg/(m2.a)] 
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  Mc roční množství zkondenzované vodní pára uvnitř kce [kg/(m2.a)] 

  Mev roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř kce [kg/(m2.a)] 

 

 Šíření vlhkosti konstrukce bylo vypočteno a posouzeno v programu Teplo 2014 

(Svoboda Software) [4]. Protokoly všech výpočtů jsou uvedeny v příloze č. 2. Porovnání šíření 

vlhkosti konstrukce probíhá dle normy ČSN 73 0540 - 2: Tepelná ochrana budov, část 2, 

Požadavky [1].   

 

6.6.1 Obvodová stěna 

 Výpočtem bylo prokázáno, že roční množství zkondenzované vodní páry v obvodové 

stěně je menší než roční množství odpařitelného množství vodní páry viz obr. 11.   

 
Obr. 11: Vyhodnocení obvodové stěny na šíření vlhkosti, program Teplo 2014 

 

 Posouzením bylo zjištěno, že roční množství odpařitelné vodní páry je větší, než roční 

množství zkondenzované vodní páry. Návrh z hlediska šíření vlhkosti konstrukcí vyhoví. 

 

6.6.2 Střešní konstrukce 

 Výpočtem bylo prokázáno, že roční množství zkondenzované vodní páry ve střešní 

konstrukci je menší než roční množství odpařitelného množství vodní páry viz obr. 12.   
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Obr. 12: Vyhodnocení střešní konstrukce na šíření vlhkosti, program Teplo 2014 

 

 Posouzením bylo zjištěno, že roční množství odpařitelné vodní páry je větší, než roční 

množství zkondenzované vodní páry. Návrh z hlediska šíření vlhkosti konstrukcí vyhoví. 

  

6.7 Šíření vzduchu konstrukcí a budovou 

6.7.1 Větrání místností 

6.7.1.1 Intenzita větrání neužívané místnosti 
 V nevyužívaných místnostech kde je navržen nucený odvod vzduchu se počítá 

s minimálním množstvím odvedeného vzduchu 25 m3/hod. Jedná se především o místností, 

které sousedí s místnostmi s trvalým pobytem lidí a dětí, kde jsou přívody čerstvého vzduchu. 

V ostatních nevyužívaných místnostech, kde není navržená nucená výměna vzduchu, se 

předpokládá minimální doporučená výměna vzduchu. 

 Dle normy ČSN 73 0540-2 [1] se doporučuje, aby byla intenzita větrání místnosti co 

nejnižší a aby splňovala podmínku 

  

   nmin ≥ nmin,N  [h-1] 

 

  nmin nejnižší intenzita větrání v místnosti [h-1] 

  nmin,N doporučená nejnižší intenzita větrání v místnosti po dobu, kdy 

   není místnost užívaná = 0,1 [h-1] 
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6.7.1.2 Intenzita větrání užívané místnosti 
 V době, kdy je místnost užívána, musí intenzita větrání místnosti n v h-1, splňovat 

požadavek n ≥ nN, kde nN je požadovaná intenzita větrání užívané místnosti stanovená z 

potřebných minimálních průtoků čerstvého vzduchu stanovených ve zvláštních předpisech. 

Současně musí intenzita větrání místnosti v otopném období splňovat požadavek n ≤ 1,5 nN. 

Požadované hodnoty nN se stanovují bilančním výpočtem, kam se zahrnou všechny požadavky 

na průtok čerstvého vzduchu. Aby byla splněna druha výše uvedená podmínka, musela být 

navržená nucená výměna vzduchu se zpětným získáváním tepla. 

 V objektu je uvažováno s přísunem 25 m3/hod/osoba čerstvého vzduchu. Celkově se do 

místností s nuceným výměnou vzduchu přivede 7210 m3/hod čerstvého vzduchu. 

  

6.7.2 Zpětné získávání tepla při nuceném větrání 

 Pokud je u novostaveb z hygienických a provozních důvodů celková intenzit větrání 

v budově větší než n = 1 h-1 po dobu nejméně 8 hodin denně, doporučuje se osazení účinného 

zařízení ke zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu, s ověřenou účinností zpětného 

získávání tepla nejméně 60 %. 

 V objektu je navrženo zařízení na zpětné získávání tepla s účinností 77 %. 

 

6.8  Tepelná stabilita místností 

6.8.1 Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období 

 Tepelná stabilita v zimním období se posuzuje pro místnosti s přerušovaným nebo 

tlumeným vytápěním. Dle normy ČSN 73 0540-2 [1] se posuzuje na tento požadavek 

předpokládaná kritická místnost. Budova bude v zimním období vytápěna trvale, proto zde není 

tento požadavek řešen. 

 

6.8.2 Tepelná stabilita místnosti v lením období 

 Tepelná stabilita místnosti v létě se posuzuje zejména z důvodů posouzení rizika 

přehřívání místnosti. To je kritické obzvlášť u místností s výrazným podílem okenních otvorů 

umístěných na prosluněnou světovou stranu. Jedná se o případ neustálého teplotního stavu, kdy 
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vlivem oslunění vzrůstá teplota vnitřního vzduchu v místnosti. Za kritickou byla určena 

místnost č. 2.07 (Herna), která je svou velikostí orientovaná na tři světové strany, na nichž má 

okenní otvory. Převažující orientace této místnosti je na jih. Střecha je ohraničená střešní 

jednoplášťovou konstrukcí s dvěma střešními světlíky. Výpočet byl proveden ke dni 21. června 

z důvodu předpokladu, že 21. července nebude probíhat provoz mateřské školy. 

 Tepelná stabilita místností byla vypočtena a posouzena v programu Simulace 2010 

(Svoboda Software) [6]. Protokoly všech výpočtů jsou uvedeny v příloze č. 4. Porovnání šíření 

vlhkosti konstrukce probíhá dle normy ČSN 73 0540 - 2: Tepelná ochrana budov, část 2, 

Požadavky [1].   

 

   θai,max ≤ θai,max,N  [°C] 

 

  θai,max    vypočtená nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti  

      v letním období [°C] 

  θai,max,N    požadovaná nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti  

       v letním období, pro nevýrobní objekty je hodnota 27 °C 

 

 Při výpočtu pomocí ,,RC Modelu‘‘ v programu Simulace 2011 (Svoboda Software) [6], 

byla vypočtena nejvyšší teplota v místnosti v letním období na 25,80 °C. 

   25,80 °C ≤ 27 °C požadavek je splněn 

 

 Při výpočtu pomocí ,,metody tepelné jímavosti‘‘ v programu Simulace 2011 (Svoboda 

Software) [6], byla vypočtena nejvyšší teplota v místnosti v letním období na 25,32 °C. 

   25,32 °C ≤ 27 °C požadavek je splněn 

 

 Podmínkou splnění požadavku je opatření okenních otvorů venkovními žaluziemi 

otevřenými pod úhlem 45°. V případě absencí tohoto krycího prvku, by mohla teplota 

v místnosti vystoupat až zhruba 45 °C, což je nepřípustné a nevyhovující. 

 

6.9 Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/(m2.K)] 

 Udává vážený průměr součinitelů prostupu tepla všech ochlazovaných konstrukcí.  
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 Průměrný součinitel prostupu tepla byl vypočten a posouzen v programu Energie 2013 

(Svoboda Software) [7] jako součást energetické náročnosti budovy. Kompletní energetický 

průkaz je uveden v příloze č. 6. Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla probíhá dle 

normy ČSN 73 0540 - 2: Tepelná ochrana budov, část 2, Požadavky [1].   

 

   Uem < Uem,N  [W/(m2.K)] 

 

  Uem vypočtená hodnota průměrného součinitele tepla [W/(m2.K)] 

  Uen,N požadovaná hodnota průměrného součinitele tepla [W/(m2.K)] 

 

 Programem Energie 2013 (Svoboda Software) [7] byl stanoven výsledek průměrného 

součinitele prostupu tepla na hodnotu: 0,19 [W/(m2.K)] 

 

  0,19 W/(m2.K) < 0,28 W/(m2.K)  vyhovuje 

  

6.10 Stanovení ukazatelů energetické náročnosti budovy, průkaz 

energetické náročnosti budovy 

 Průkaz energetické náročnosti budovy komplexně hodnotí budovu po stránce spotřeby 

energie - celkové dodané energie do budovy. Cílem návrhu je nízkoenergetická budova, která 

je charakteristická svou nízkou spotřebou tepla na vytápění. Jedná se o budovy s roční měrnou 

spotřebu tepla na vytápění menší než 50 kWh/m2. Tento požadavek se hodnotí bez ohledu na 

tvaru budovy. Požadavky na stanovení průkazu energetické náročnosti budov jsou uvedeny ve 

vyhlášce 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov [2]. Vyhláška hodnotí objekt z hlediska 

nároků na dodané energie pro vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti, přípravy teplé vody 

a osvětlení budovy. Vypočtené hodnoty se porovnávají a zatřiďují do klasifikačních tříd.  

  Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou: 

• celková primární energie za rok 

• neobnovitelná primární energie za rok 

• celková dodaná energie za rok 

• dílčí dodané energie (vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhkosti, 

příprava teplé vody, osvětlení) 
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• průměrný součinitel prostupu tepla 

• součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici 

• účinnost technických systémů 

 

 Energetická náročnost budovy byla vypočtena a posouzena v programu Energie 2013 

(Svoboda Software) [7]. Protokoly všech výpočtů jsou uvedeny v příloze č. 6.  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy byla vypočtena na 23 kWh/(m2.a), která je 

menší než požadovaná hodnota tj. 50 kWh/(m2.a). Požadavek je splněn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Energetická náročnost budovy a ukazatel energetické náročnosti budovy vypočtený 

 programem Energie 2013 [7] 
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7 Návrh nuceného větrání budovy 

7.1 Úvod 

Jedná se o novostavbu mateřské školy v Opavě. Nadmořská výška v místě nové budovy 

je 257 m. n. m. Mateřská škola má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží.  Nadzemní podlaží 

slouží k pobytu osob, v suterénu se nachází sklady, technická místnost a zázemí pro uklízečku. 

Je uvažováno, že objekt je navržen pro 58 občanů (50 dětí a 8 zaměstnanců). Projekt řeší 

minimální nucenou výměnu vzduchu pro tyto osoby. 

 

7.2 Stavební popis objektu 

Do objektu se vstupuje z východní strany. Stavba bude svým tvarem a barevným 

řešením zapadat do místní lokality. Hlavním materiálem stavby budou pórobetonové tvárnice 

fy. YTONG. Nadzemní podlaží budou zatepleny fasádním expandovaným polystyrénem a 

suterén bude zateplen extrudovaným polystyrénem. Na zastřešení ploché střechy budou 

aplikovány PIR desky pokryty živičným asfaltovým pásem. Komínové těleso je tvořeno 

komplexním systémem SCHIEDEL.  

 

7.3 Detailní popis místa instalace 

 Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v suterénu mateřské školy, v místnosti č. 

S1.09 – Technická místnost. Jedno bude položena na podlahu. Přívod čerstvého vzduchu do 

jednotky je ze severní strany. Vývod odpadního vzduchu je na západní stranu. Z jednotky je 

dále vedeno potrubí páteřním rozvodem do jednotlivých podlaží. Návrh porubí je navržen 

metodou zvyšování rychlostí. Výpočet dimenze a rychlostí viz příloha č. 10.  

 Potrubí je ze suterénu vedeno v šachtě VZT do jednotlivých podlaží. Rozvody 

přívodního, cirkulačního i odpadního potrubí jsou vedeny v podhledech jednotlivých podlaží. 

V místnostech kde není navržen zavěšený podhled, bude potrubí vedeno pod stropem.  

 V místnosti se spolu se vzduchotechnikou jednotkou také nachází plynový kondenzační 

kotel, který ohřívá topné médium (vodu) pro topení. Odvod spalin z kotle bude proveden na 

fasádu objektu. Musí být ovšem dodržena vyhláška TPG 704 01, kde se stanovuje kužel kouře. 
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Přívod plynu bude pomocí pozinkované trubky DN 25 a bude označena příslušnou (žlutou) 

barvou. Dále se v místnosti nachází elektrický akumulační přímotopný zásobník. 

 

7.4 Stanovení množství přivedeného, odvedeného a cirkulační vzduchu 
v jednotlivých místnostech  

 Množství přívodního vzduchu je dáno hygienickým minimem. V objektu mateřské 

školy je počítáno v místnostech nucenou výměnou s množstvím čerstvého vzduchu dle 

vyhlášky 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých [8] v pozdějším znění: 

   učebny, herny, pracovny  25 m3h/os  

   šatny    20 m3h/os 

   umývárny   30 m3h na každé umývadlo 

   záchody   50 m3h na každou kabinku 
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S1.01 Schodišťový prostor 6,95 25,02 20 100 - - 
S1.02 Šatna uklízečky 11,84 42,62 20 50 - - 
S1.03 WC uklízečky 1,5 5,40 20 - 25 - 
S1.04 Sprcha uklízečky 2,16 7,78 24 - 25 - 
S1.05 Prádelna 22,71 81,76 20 50 100 - 
S1.06 Sušárna 12,11 43,60 20 50 100 - 
S1.07 Sklad prádla 4,51 16,24 5 - - - 
S1.08 Úklidová místnost 3,75 13,50 5 - - - 
S1.09 Technická místnost 51,45 185,22 5 - - - 
S1.10 Sklad nářadí 39,15 140,94 5 - - - 
S1.11 Chodba 11,25 40,50 20 - - - 
S1.12 Schodiště 11,23 40,43 20 - - - 
S1.13 Výtahová šachta 2,64 9,50 20 - - - 

1. N
P 1,01 Zádveří 5,7 20,52 15 - - - 
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1,02 Schodišťový prostor 10,28 37,01 20 - - - 
1,03 WC hosté 4,5 16,20 20 - - - 
1,04 WC invalidé 6 21,60 20 - - - 
1,05 Chodba 36,77 132,37 20 - - 450 
1,06 Šatna dětí 24,72 88,99 20 400 - - 
1,07 Umývárna 18,62 67,03 24 480 400 - 
1,08 WC děti 11,23 40,43 24 - 280 - 
1,09 Herna 80,39 289,40 22 550 - 500 
1,10 Sklad hraček 10,4 37,44 20 - - 25 
1,11 Lehárna 48,69 175,28 22 550 - 500 
1,12 Sklad lůžkovin 17,55 63,18 20 - - 25 
1,13 Jídelna 66,67 240,01 22 1450 - 1050 
1,14 Přípravna jídla 31,51 113,44 20 - 175 - 
1,15 Sklad jídla 6 21,60 10 - - - 
1,16 Šachta VZT 2,35 8,46 5 - - - 
1,17 Sklad 7,01 25,24 16 - 25 - 
1,18 Zádveří 2,8 10,08 16 - - - 
1,19 Šatna kuchařky 10,35 37,26 20 - - - 
1,20 WC kuchařky 1,58 5,69 20 - - - 
1,21 Sprcha kuchařky 2,34 8,42 24 - - - 
1,22 Šatna vychovatelů 19,94 71,78 20 - - - 
1,23 WC muži 1,35 4,86 20 - - - 
1,24 WC ženy 1,35 4,86 20 - - - 
1,25 Schodiště 11,88 42,77 20 - - - 
1,26 Výtahová šachta 2,64 9,50 20 - - - 
1,27 Odpadní šachta 0,25 0,90 5 - - - 

2.
N

P 

2,01 Schodišťový prostor 9 32,40 20 - - - 
2,02 Šatna vychovatelů 17,32 62,35 20 - - - 
2,03 WC personál 7,32 26,35 20 - - - 
2,04 Šatna dětí 25,05 90,18 20 600 - - 
2,05 Umývárna 18,62 67,03 24 480 400 - 
2,06 WC děti 11,88 42,77 24 - 280 - 
2,07 Herna 150,73 542,63 22 800 - 600 
2,08 Sklad hraček 9 32,40 20 - - 25 
2,09 Lehárna 60,97 219,49 22 800 - 750 
2,10 Sklad lůžkovin 5 18,00 20 - 25 - 
2,11 Pracovna dětí 39,83 143,39 22 800 - 700 
2,12 Kabinet pomůcek 4,24 15,26 16 - 25 - 
2,13 Sklad 10,81 38,92 16 - 25 - 
2,14 Izolace 13,5 48,60 22       
2,15 Ředitelna 24,97 89,89 20 50 - - 
2,16 Chodba 21,2 76,32 20 - - 700 
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2,17 Schodiště 11,88 42,77 20 - - - 
2,18 Výtahová šachta 2,64 9,50 20 - - - 
2,19 Šachta 0,77 2,77 5 - - - 
2,20 Odpadní šachta 0,25 0,90 5 - - - 

            Σ = Σ = Σ = 
            7210 1885 5325 
    cirkulační vzduch   přívodní vzduch m3/h m3/h m3/h 
    bez návrhu VZT   odvodní vzduch       
    nuceně větrané místnosti           
                  

Tab. 3: Množství přiváděného a odváděného vzduchu v jednotlivých místnostech 
 

7.5 Funkce VZT zařízení 
 Vzduchotechnický systém AeroMaster XP 10 (obr. 12) zajišťuje rovnotlakou výměnu 

vzduchu s rekuperací tepla. Správně navržený větrací systém zajišťuje přívod čerstvé 

filtrovaného vzduchu do každé místnosti, pro kterou je to určeno. Současně také slouží k odtahu 

odpadního vzduchu ze špinavých prostor (WC, koupelny a kuchyně). Pro ohřev přívodního 

vzduchu do jednotlivých místností je navržen elektrický ohřívačem z nerezavějící oceli umístěn 

ve vzduchotechnické jednotce.  

 Do objektu je přiváděno 1885 m3/hod čerstvého vzduchu, stejné množství je i odváděno. 

Pomocí cirkulační potrubí je z 1. a 2. nadzemního podlaží odváděno 5325 m3/hod vzduchu. 

Rekuperační jednotka je navržena na 77% účinnost zpětného získávání tepla. Převažující vnitřní 

teplota se uvažuje v místnostech s trvalým pobytem 22 °C, v umývárnách a záchodcích pro děti 

pak 24°C. V exteriéru je uvažováno s teplotou vzduchu -15°. Výpočtem bylo vyhodnoceno, že 

teplota po smísením s čerstvým vzduchem je 19,6°C a teplota na výustích pak 24°C, viz příloha 

č. 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Schéma vzduchotechnického zařízení 



Mateřská škola v nízkoenergetickém standardu 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

56 

 

7.6 Popis zařízení  
 Mateřská škola bude nuceně větrána větracím zařízením s filtrací a rekuperací vzduchu. 

Pro větrání je navržena větrací vnitřní jednotka s křížovým rekuperátorem ve stojatém 

provedení. Jednotka sestává z radiálních ventilátorů, filtrů vzduchu M5, křížového 

rekuperátoru, letního obchozu čerstvého vzduchu a regulačních klapek.  

 Větrací jednotka je umístěna ve strojovně spolu s plynovým kondenzačním kotlem, 

volně přístupné z chodby v suterénu. Před jednotkou bude manipulační prostor dle požadavků 

výrobce. Venkovní vzduch bude jednotka nasávat přes protidešťovou žaluzii na severní straně 

budovy a použitý vzduch bude vyfukovat opět vodorovně přes protidešťovou žaluzii na západní 

fasádě budovy do venkovního prostředí.  

Potrubí v suterénu bude vedeno viditelně pod stopem, šachtou bude vyvedeno do 

prostoru 1. a 2. nadzemního podlaží. Zde povede v podhledech zavěšenými ve stropech. 

V přívodní větvi bude osazeno celkem 26 distribučních prvků. V odsávací větvi bude osazeno 

celkem 16 odsávacích vyústek do kruhového potrubí. Na cirkulačním potrubí bude osazeno 

celkem 24 vyústek. Vzduchotechnická jednotka bude na potrubí připojen a pomocí ohebných 

hlukově izolovaných hadic, a přes tlumiče hluku do kruhového potrubí. Jednotka bude 

vybavena automatickou regulací, která zajistí ovládání ventilátorů jednotky, ovládání by-

passové klapky, měření a signalizaci zanesení filtrů, signalizaci havarijních stavů - budou 

opticky a akusticky signalizovány. 

 

7.7 Výpočet tepelných zisků a tepelné zátěže 
 Výpočet tepelných zisků je uveden v příloze č. 4.  Výpočet tepelné zátěže je vypočten 

v příloze č. 5. Výpočtem tepelné zátěže bylo zjištěno, že v hernách 1. a 2. nadzemního podlaží 

bude nutno navrhnout z důvodů tepelné pohody splitové klimatizační jednotky (není 

předmětem DP). 

 

7.8 Hlavní zásady pro výpočet 
 Objekt se nachází v klimatické oblasti s venkovní výpočtovou teplotou te = -15°C a 

relativní vlhkostí φe = 84% (Opava). Nadmořská výška 257 m. n. m. Roční průměrná teplota 

činí 8,2°C. Charakteristické číslo budovy B = 6 - normální krajina a nechráněná budova. Počet 

uvažovaných topných dnů je 219. Provoz vzduchotechnické zařízení je uvažován jako 
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automatický, v případě lze i zasáhnout manuálně. Pro místnosti s trvalým pobytem dětí je 

teplota vnitřního vzduchu navržena na 22°C, v místnostech s trvalým pobytem zaměstnanců je 

teplota navržena na 20°C. V umývárnách a záchodcích dětí je navržena teplota vnitřního 

vzduchu na 24°C. V ostatních místnostech s častým výskytem lidí je vnitřní návrhová teplota 

vzduchu 20°C.  

 Minimální množství výměny vzduchu vychází z hygienického minima pro předpoklad 

výskytu osob v daném prostoru – výměna vzduchu 25m3/hod/os. Z tohoto důvodu je minimální 

množství přivedeného čerstvého vzduchu 1450 m3/hod pro celý objekt. Z objektu je odpadním 

potrubím odvedeno 1885 m3/hod znehodnoceného vzduchu a stejné množství čerstvého 

vzduchu do objektu přivedeno. Je tedy splněna podmínka o minimální výměně vzduchu 

v objektu. Zbylých 5325 m3/hod vzduchu je odvedeno cirkulačním potrubím do 

vzduchotechnické jednotky, kde bude mísen a upravován s čerstvým přívodním vzduchem. 

Celkem je tedy přivedeno do všech místností 7210 m3/hod vzduchu. 

 

7.9 Výpočet teplotních parametrů 

7.9.1 Zpětné získaní tepla tz (ZZT) 
 

 

  

 kde: te teplota vzduchu v exteriéru [°C] 

  ti teplota vzduchu v interiéru [°C] 

  η uvažovaná účinnost rekuperační jednotky [-] 

 

7.9.2 Teplota tz po smísení s cirkulačním vzduchem tsm: 
 

 

 

 

 

 kde: Vp Objem přívodního vzduchu [m3/hod] 

  Vc Objem cirkulačního vzduchu [m3/hod] 
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  Vcelk Celkový objem vzduchu v systému [m3/hod] 

 

7.10 Výpočet potřebného tepelného výkonu a úspora rekuperací 

7.10.1 Výpočet uspořeného tepelného výkonu rekuperační jednotkou: 
 

  

 

 

  kde: Vo Objem odváděného vzduchu [m3/hod] 

   c měrná tepelná kapacita vzduchu [J/kg.K] 

   ρ hustota vzduchu [kg/m3] 

   ∆t rozdíl teploty ZZT a teploty vzduchu v exteriéru [°C] 

 

7.10.2 Výpočet potřebného výkonu k ohřevu vzduchu v systému: 
 

 

 

  kde: Vcelk Celkový objem vzduchu v systému [m3/hod] 

   c měrná tepelná kapacita vzduchu [J/kg.K] 

   ρ hustota vzduchu [kg/m3] 

   ∆t rozdíl teploty na vyústění a teploty po smísení s cirk. vzduchem 

    [°C] 

 

7.11 Strojovna systému 
 Strojovna se nachází v suterénu mateřské školy. Teplota v místnosti je uvažována 

v zimním období na +5°C. V místnosti je instalováno okno a ventilační otvor pro přívod 

vzduchu do závěsného plynového kondenzačního kotle. Vzduchotechnická jednotka je 

položena na podlaze. Zdrojem hluku budou především ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. 

Na sání a výfuku ventilátorů, případně VZT jednotek budou osazeny pružné manžety, 
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ventilátory budou uloženy na tlumičích chvění a podle potřeby budou do potrubí osazeny 

tlumiče hluku. 

7.12 Zdroj tepelné energie 
 Pro ohřev přívodního vzduchu do jednotlivých místností je navržen elektrický 

ohřívačem z nerezavějící oceli umístěn ve vzduchotechnické jednotce. Maximální jmenovitý 

výkon ohřívače je 9 kW. 

 

   

 

 

 

Obr. 15: Elektrický ohřívač vzduchu ve VZT jednotce 

 

7.13 Odvodnění 
 Odvodnění potrubí bude řešeno tak, že v patě stoupačky budou revizní dvířka. 

Odvodnění vzduchotechnické jednotky bude pomocí odpadních hadic DN 32, které budou 

napojeny odpadní potrubí ve stěně. V případě poruchy jednotky a většího množství kondenzátu 

bude možno kondenzát vypustit do podlahové vpusti.  

 

7.14 Rozvody vzduchu 
Nucená výměna vzduchu v objektu je navržena pomocí centrální vzduchotechnické 

jednotky AeroMaser XP 10, která je umístěna v 1. podzemním podlaží v technické místnosti. 

Do jednotky je vzduch z exteriéru nasáván přes protidešťovou mřížku v obvodové konstrukci, 

a kde je dále teplotně a vlhkostně upravován. Vzduch do interiéru je distribuován 

vzduchotechnickým potrubím za pomocí ventilátoru. Vzduchotechnické potrubí je navrženo 

kruhového průřezu z pozinkovaného plechu. Přívodní, odpadní i cirkulační potrubí je vedeno 

pod stropem a u zdi v šachtě. Pro nasávací a výdechový prvek jsou zvoleny stropní difuzory a 

talířové ventily s regulací.  
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 V objektu je navržen cirkulační provoz vzduchotechnického zařízení tzn., že část 

odsávaného znečištěného interiérového vzduchu je znovu čištěna a upravena pro větrání 

interiéru. Zbylé množství vzduchu je odváděno samostatným potrubím zpět do exteriéru. 

 Tepelně budou izolovány úseky potrubí, ve kterém je dopravován vzduch o jiné teplotě, 

než je teplota okolí. Toto neplatí v těch případech, kdy se jedná o dopravu odpadního vzduchu, 

který již dále nebude používán pro potřeby sekundárního provětrávání či temperování 

pomocných místností či pro rekuperaci odpadního tepla, nebo nehrozí kondenzace vodních par 

uvnitř potrubí.  

 Pro dopravu vzduchu jsou navržena kruhová Spiro VZT potrubí skupiny I. z ocelového 

pozinkovaného plechu. Potrubí bude dodáno v I. Skupině těsnosti. Spojení kruhového potrubí 

bude provedeno vzájemným nasunutím, zajištěním nýty a utěsněním (zatmelením a přelepením 

samosmršťovací páskou). Kruhové VZT potrubí a hadice budou pružně uloženy pomocí 

objímek s pružnou vystýlkou. Ve 2. NP budou táhla připevněna ke konstrukci střechy. 

Závěsový a spojovací materiál bude pozinkován. Závěsy budou provedeny s roztečí 2 až 2,5 m, 

dle hmotnosti potrubí. Součástí závěsového materiálu je tlumící guma, která se instaluje mezi 

potrubí a nosný prvek střechy.  

 

7.15 Regulace 

 Vzduchotechnická jednotka pro mateřskou školu bude dodána včetně systému MaR, 

který lze objednat jako volitelné příslušenství jednotky. Tento systém MaR zajistí regulaci 

vzduchového výkonu jednotky, regulaci teploty přívodního vzduchu, ovládání by-passové 

klapky, otevíraní uzavíracích klapek na vstupních hrdlech jednotky, dále zajišťuje proti 

mrazovou ochranu tepelných výměníků. Systém regulace rovněž zajišťuje sledování 

provozních a poruchových stavů s jejich signalizací. Regulace teploty přívodního větracího 

vzduchu do 1. a 2. NP bude provedena pomocí směšovacího uzlu v ohřívače VZT jednotky, 

ovládaného systémem MaR jednotky.  

 

7.16 Protipožární opatření 
V případě, že navržené vzduchotechnické potrubí neprochází rozdílnými požárními 

úseky, tak není zapotřebí žádných protipožárních opatření podle ČSN 73 0872 [9].  
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7.17 Protihluková opatření 
 Při realizaci stavby bude dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací 

vzduchotechnickým zařízením. Potrubní rozvody budou na ventilátory napojeny pomocí 

tlumících manžet, potrubní rozvody budou zavěšeny pomocí závěsů s pryží. Prostupy potrubí 

stavebními konstrukcemi budou řádně utěsněny. Instalovaná zařízení a rozvody VZT nebudou 

nepříznivě hlukově omezovat obyvatele řešeného objektu, ani stávajících sousedních budov. 

Zdrojem hluku budou především ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. Na sání a výfuku 

ventilátorů, případně VZT jednotek budou osazeny pružné manžety, ventilátory budou uloženy 

na tlumičích chvění a podle potřeby budou do potrubí osazeny tlumiče hluku.  

 

7.18 Požadavky na související profese 

7.18.1 Stavba 
Prostupy přes stěnu budou provedeny o 50 mm větší na každou stranu, než je rozměr 

vzduchotechnického potrubí. Po montáži VZT je nutné provést utěsnění a začištění všech 

prostupů VZT potrubí a zařízení ve stavebních konstrukcích. Potrubí v prostupu bude navíc 

obalenou minerální plstí tl. 20 mm aby nedocházelo k přenosu chvění do stavby. 

Sádrokartonové podhledy budou namontovány až po zhotovení rozvodů vzduchotechniky. 

Pod vzduchotechnickou jednotkou bude připraveno odpadní potrubí na pro připojení 

odpadní hadice DN 32 na odvod kondenzátu ze VZT jednotky. 

 

7.18.2 Elektroinstalace 
Profese elektroinstalace provede silové připojení vzduchotechnické jednotky. Zajistí 

uzemnění vzduchotechnických zařízení vč. potrubních rozvodů, které budou vodivě 

pospojované. Pro připojení jednotky bude nutné přivést napájecí napětí 3x400V+N+PE 50 Hz 

s celkovým maximálním proudem 37 A. Před uvedením do provozu bude provedena příslušná 

revize. 
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7.19 Specifikace materiálu 

7.19.1 Potrubí 
Všechny rozvody tvoří spirálně vinutá roura SPIRO, která je vyrobena z pozinkovaného 

plechu. Je určena pro rozvody vzduchu. Spojovat potrubí lze pomocí vsuvky. Spoj je možné 

zajistit samořeznými šrouby a přelepením samolepící páskou. Zavěšení se provádí pomocí 

kovových objímek. Standardní výrobní délka 3 m. Rozmístění závěsů přichytávajících potrubí 

bude provedeno dle konkrétních podmínek na stavbě, avšak vzdálenost mezi jednotlivými 

závěsy nebude větší než 2,5 m.  

 

7.19.2 Tvarovky 
Oblouk segmentový OS90° slouží ke spojování částí kruhového vzduchotechnického 

potrubí pod úhlem 30° a 90°. Je vyroben z pozinkovaného plechu. Odbočka jednoduchá 

OBJ90° slouží k rozbočení trasy kruhového vzduchotechnického potrubí pod úhlem 90°. Je 

vyroben z pozinkovaného plechu. Odbočka dvojitá OBD90° slouží k oboustrannému rozbočení 

trasy kruhového vzduchotechnického potrubí pod úhlem 90°. Je vyroben z pozinkovaného 

plechu. Osové přechody PRO a pravoúhlé přechody PPR slouží ke spojování jednotlivých částí 

kruhového vzduchotechnického potrubí různého průměru. Je vyroben z pozinkovaného plechu. 

 

7.19.3 Distribuční elementy 
Všechny distribuční elementy budou výrobce Multivac. Stropní čtvercové a kruhové 

difuzory s klapkou budou pro přívod a odvod vzduchu. Plastové talířové ventily DAV a ELI se 

používají pro přívod a odvod vzduchu. Nastavitelný středový disk umožňuje regulaci množství 

a tvaru proudu vzduchu. Ventil je vybaven pružnými přítlačnými pružinami a obvodovým 

těsnícím kroužkem. Regulace se provádí manuálním pootáčením středového disku, který se 

v požadované poloze zafixuje kontramatkou. 

 

7.20 Další speciální požadavky, poznámky, doplňky 
 Odváděné škodliviny VZT zařízením do volné atmosféry nebudou obsahovat žádné 

látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „Zákona o ochraně životního prostředí “. 
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7.21 Závěr 
 Navržený objekt je z hlediska realizace i provozu v souladu s obecně platnými normami 

a předpisy. Při provádění stavby a při následném provozu je nutné tyto normy nadále 

respektovat. Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních 

předpisů. Veškeré práce při montáži je třeba provádět v souladu s ČSN při dodržení předpisů o 

bezpečnosti práce a předpisů o hygieně práce. 

 Montážní práce ve výškách budou prováděny v souladu s platnou vyhláškou. Při práci 

ve výškách nad 1,5 m musí být pracovník zajištěn vhodným způsobem proti pádu atd. Dále 

provádět školení o bezpečnosti práce. Při spojování potrubí dbát bezpečnostních norem ČSN. 

 Projekt byl zpracován podle současně platných norem. Na provozovaném zařízení musí 

být prováděna pravidelná údržba a servis odborně způsobilou firmou. Dodavatel je povinen 

dodržet všechny požadavky dotčených orgánů, které jsou součástí stavebního a územního 

řízení. 

 Pokud budou zjištěny odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se spojit s 

projektantem a provést případné korekce podle skutečného stavu. Pokud provede dodavatel 

stavby jakékoli změny, odlišující se od zpracované platné projektové dokumentace bez 

písemného svolení projektanta, přebírá plnou zodpovědnost za dodávku v plném rozsahu [10].  

 Po dokončení montáže je nutné provést předepsané tlakové a topné zkoušky pro seřízení 

a vyregulování větracího systému. 
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8 Denní osvětlení 

8.1 Úvod 

 Denní osvětlení je přirozené sluneční osvětlení. Vyskytuje se tedy pouze v průběhu dne 

mezi východem a západem Slunce. Jedná se o nestálý zdroj světla (závisí na ročním období či 

aktuálním počasí). Činitel denní osvětlenosti neudává intenzitu osvětlení v daném okamžiku (ta 

závisí na venkovní situaci), ale pouze procento osvětlenosti, které se z celkového denního 

oblohového záření dostane osvětlovacími otvory do měřeného místa v místnosti. Světlo se do 

místnosti dostává buď bočním, nebo horním osvětlovacím otvorem. Základní požadavky na 

denní osvětlení budov jsou ustanoveny v ČSN 73 0580-2 2007  [11]. Požadavky na denní 

osvětlení mateřských škol jsou ustanoveny ČSN 73 0580-3 2007 [12].           

 

8.2 Požadavky 

 Dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [3], je nutné mít u 

nově navrhovaných staveb vyhovující denní, umělé i případně sdružené osvětlení. Vyhovující 

musí být jak vliv okolních staveb na novou budovu, tak i vliv nové budovy na stávající zástavbu. 

Místnosti s trvalým pobytem musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými 

hodnotami.  

 Vyhovující denní osvětlení dle ČSN 73 0580-3 [12] se navrhuje v místnostech s trvalým 

pobytem. Vypočtené hodnoty musí být rovny nebo větší než normové hodnoty. 

Požadavky z normy: 

• Činitel denní osvětlenosti minimální – Dmin [%] 

• Rovnoměrnost denního osvětlení r [-] 

 

8.2.1 Činitel denní osvětlenosti 
 Za nejdůležitější kvantitativní kritérium denního se považuje úroveň denního osvětlení, 

který se hodnotí pomocí činitele denní osvětlenosti D [%]. Stanovuje se za předpokladu 

nejméně příznivého stavu vnějšího prostředí, kterým je model zatažené oblohy v zimním 

období při tmavém terénu. Pro místnosti s trvalým pobytem dětí se hodnotí činitel denní 

osvětlenosti ve výšce 450 mm nad podlahou, v místnostech s trvalým pobytem zaměstnanců ve 
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výšce 850 mm nad podlahou. Činitel denního osvětlení je dán poměrem osvětlenosti dané 

roviny v interiéru k současné osvětlenosti nezastíněné venkovní roviny: 

     

 

 kde: E naměřená osvětlenost v kontrolním bodě dané roviny v interiéru [lx]  

  Eh osvětlenost nezastíněné venkovní vodorovné roviny [lx]   
 

8.2.2 Rovnoměrnost denního osvětlení 
 Považuje se kvalitativní požadavek, který má zajistit přístup světla v určité kvalitě. 

Stanovuje se pro místnosti s bočním osvětlením nebo s převažujícím bočním osvětlením. 

Rovnoměrnost je dána poměrem minimální a maximální hodnoty činitele denní osvětlenosti 

změřené na určité pracovní rovině v interiéru: 

    

 

 kde: Dmin je nejmenší vypočtený činitel denní osvětlenosti v kontrolním bodě [%]  

  Dmax je největší vypočtený činitel denní osvětlenosti v kontrolním bodě [%]  

 

8.3  Vstupní údaje 

• Odrazivost povrchů - Tmavý terén - 0,2  

    - Strop - 0,7 

   - Stěny - 0,5 

   - Podlaha - 0,3 

   - Osvětlovací otvory - 0,7 

   - Soustavy rohových překážek - 0,5 

• Činitel znečištění - 0,7 

• Světlá výška místnosti 3100 mm 

• Srovnávací roviny - herny, jídelny, pracovny dětí - 450 mm nad podlahou 

- ředitelna, přípravna jídla - 850 mm nad podlahou  
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8.4  Popis hodnocených místností s trvalým pobytem 

• Místnost č. 1.09 - Herna 

- Půdorysná plocha celé místnosti: 80,39 m2  

- Srovnávací rovina: 450 mm nad podlahou 

- Způsob denního osvětlení:  

 boční osvětlení - 2x okno 2000 x 2000 mm orientace na východ 

                              - okno 3000 x 2000 mm orientace na jih 

     - okno 1900 x 2000 mm orientace na jih 

     - prosklené dveře 1100 x 2600 orientace na jih 

• Místnost č. 1.13 - Jídelna 

- Půdorysná plocha celé místnosti: 66,67 m2  

- Srovnávací rovina: 450 mm nad podlahou 

- Způsob denního osvětlení:  

 boční osvětlení - okno 5700 x 2000 mm orientace na západ 

• Místnost č. 1.14 - Přípravna jídla 

- Půdorysná plocha celé místnosti: 31,51 m2  

- Srovnávací rovina: 850 mm nad podlahou 

- Způsob denního osvětlení:  

 boční osvětlení - okno 2000 x 1750 mm orientace na západ 

• Místnost č. 2.07 - Herna 

- Půdorysná plocha celé místnosti: 150,73 m2  

- Srovnávací rovina: 450 mm nad podlahou 

- Způsob denního osvětlení:  

 boční osvětlení - 2x okno 2000 x 2000 mm orientace na východ 

                              - 3x okno 3000 x 2000 mm orientace na jih 

     - okno 1900 x 2000 mm orientace na jih 

     - prosklené dveře 1100 x 2600 orientace na jih 

     - okno 2000 x 2000 mm orientace na západ 

 horní osvětlení - 2x střešní světlovod 1200 x 1200 mm 

• Místnost č. 2.11 - Pracovna dětí 

- Půdorysná plocha celé místnosti: 39,83 m2  

- Srovnávací rovina: 450 mm nad podlahou 
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Dmin Rovnoměrnost Dmin Rovnoměrnost
[%] [-] [%] [-] Dmin Rovnoměrnost

109 1,5 0,2 1,1 0,130 ANO* ANO*
113 1,5 0,2 0,5 0,062 ANO* ANO*
114 1,5 0,2 0,3 0,043 ANO* ANO*
207 1,5 0,2 1,8 0,194 ANO ANO
211 1,5 0,2 1,5 0,220 ANO ANO
215 1,5 0,2 1,3 0,253 ANO* ANO

Požadované Vypočtené
Splněno pro

Místnost

- Způsob denního osvětlení:  

 boční osvětlení - 2x okno 2000 x 2000 mm orientace na západ    

     horní osvětlení - střešní světlovod 600 x 750 mm 

• Místnost č. 2.15 - Ředitelna 

- Půdorysná plocha celé místnosti: 24,97 m2  

- Srovnávací rovina: 850 mm nad podlahou 

- Způsob denního osvětlení:  

 boční osvětlení - okno 2000 x 1750 mm orientace na západ 

 

8.5  Porovnání výsledků 

 Hodnoty pro denní osvětlení byly vypočteny pomocí programu WDLS 4.1 (Astra MS 

Software) [13]. Výpočet byl proveden pro všechny místnosti, u kterých se předpokládá trvalý 

pobyt lidí. V tabulce č. 4 jsou uvedeny výsledky výpočtu činitele denní osvětlenosti [%] a 

rovnoměrnosti [-]. Podrobné výsledky výpočtů jsou uvedeny v přílohách č. 8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tab. 4: Porovnání požadavků na denní osvětlení 

* splněno pro funkčně vymezený prostor 

 

8.6  Posouzení výsledků 

 Výsledky prokázaly, že posuzované místnosti s předpokládaným trvalým pobytem 

vyhoví na požadované hodnoty činitele denní osvětlenosti. Místnosti, které nevyhověly v celém 
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prostoru místnosti, byly posouzeny pouze ve funkčně vymezeném prostoru, který má dmin = 

1,5%.   

 V místech kde nejsou splněny podmínky (1.13 a 1.14), bude místnost rozdělena na 

funkčně vymezené prostory. V ředitelně (2.15) budou v nejvzdálenějších místech umístěny 

skříně. V místnosti 1.09 bude v koutu místnosti umístěn nábytek. Vymezení prostoru bude 

podle izofoty s hodnotou 1,5 %. V místnostech kde je izofota menší než 1,5 % a větší než 0,5 

% bude navrženo umělé sdružené osvětlení. V případech kde hodnota klesne pod 0,5 %, bude 

navrženo umělé osvětlení s minimálním požadavkem na umělé osvětlení dle normy.  

 

8.7  Zastínění okolní zástavby 

 Mateřská škola na pozemku parcela č. 687/24 - pro posouzení vlivu zastínění obytných 

místností z hlediska denního osvětlení. Byl zvolen kontrolní bod KB1 v 1.NP na západním 

průčelí stávající budovy. Kontrolní bod KB1 byl umístěn v ose okna, v polovině výšky 

okenního otvoru, který splňuje požadavek normy, aby byl umístěn minimálně 2 m nad úrovní 

terénu. Výsledky posouzení jsou uvedeny v tab. č. 5. Podrobné výstupy jsou v příloze č. 8. 

Hodnoty pro zastínění okolní zástavby byly také vypočteny pomocí programu WDLS 4.1 (Astra 

MS Software) [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5: Porovnání požadavků na okolní zástavbu 

 

 Vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti DW roviny zasklení okna z vnější strany 

budovy splňuje požadavek na požadovanou nejnižší hodnotu činitele denní osvětlenosti 

roviny zasklení z vnější strany DW,N.  

 

Posuzovaný 

objekt 
KB 

Původní 

stav 
Nový stav Požadavek   

    

Činitel 

denní 

osvětlenosti 

DW [%] 

Činitel 

denní 

osvětlenosti 

DW [%] 

Činitel denní 

osvětlenosti 

normový DW,N 

[%] 

Vyhodnocení 

Mateřská 

škola 
KB1 51,7 39,9 32 VYHOVUJE 
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8.8  Závěr 

 Výsledky výpočtu prokázaly, že některé posuzované místnosti s trvalým pobytem 

nesplnily normové požadavky na hodnoty činitele denní osvětlenosti. Z tohoto důvodu budou 

dané místnosti rozdělené na funkčně vymezené prostory. V místnosti 2.07 (herna) a 2.11 

(pracovna dětí) vyhovuje denní osvětlení v celé místnosti. 

 V místnosti 1.09 (herna) kde je nevyhovující denní osvětlení bude umístěny úložné 

prostory pro hračky dětí.  

 V místnosti 1.13 (jídelna), která je určena ke stravě dětí není nutno na tuto činnost 

z tohoto hlediska splňovat požadavky na denní osvětlení. Tato místnost bude také ovšem sloužit 

i jako pracovna dětí 1.NP. Pro jejich práci bude stačit funkčně vymezený prostor, kde hodnota 

činitele denního osvětlení větší než 1,5.  

 V místnosti 1.14 (přípravna jídla) je denní světlo zajištěno přes otvory v obvodovém 

zdivu. Z důvodu nevyhovujícího denního osvětlení, bude navrženo umělé osvětlení. 

 Vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti DW roviny zasklení okna z vnější strany 

v posuzovaném kontrolním bodě splňuje požadavek normy ČSN 73 0580 [14] na požadovanou 

nejnižší hodnotu činitele denní osvětlenosti roviny zasklení z vnější strany DW,N = 32% podle 

normy [14] (viz tab. 4) pro běžné prostory s trvalým pobytem lidí. 
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9 Závěr 
 Cílem diplomové práce bylo navrhnout mateřskou školu v nízkoenergetickém standardu 

v dokumentaci pro provádění stavby. Budova byla navržená z komplexního systému Ytong. 

Objekt má dvě nadzemní podlaží s plochou střechou a je částečně podsklepen. Z hlediska 

energetické náročnosti splnil podmínku nízkoenergetického standardu. Diplomová práce byla 

vypracovaná v souladu s platnými normami a vyhláškami a dle směrnice děkana č. 7/2015 [15]. 

 Z hlediska pozemního stavitelství byla budova navržena, tak aby splňovala nutné 

podmínky pro realizaci tohoto druhu stavby.  

 Hlavním úkolem diplomové práce bylo navržení a posouzení konstrukcí z hlediska 

tepelné techniky.  Bylo prokázáno, že všechny konstrukce vyhoví na požadavky norem. 

Jednotlivé výpočty byly prováděny v programovém balíku Svoboda Software. Součástí práce 

bylo také zhodnocení průkazu energetické náročnosti budovy. Objekt byl klasifikován v úrovni 

B jako velmi úsporný. 

 Z důvodů velkých nároků na přísun čerstvého vzduchu do objektu, bylo navrženo 

nucené větrání se zpětným získáváním tepla. Výměna a úpravu vzduchu bude probíhat ve 

vzduchotechnické jednotce firmy Remak, která bude umístěna v suterénu budovy. 

 Dalším důležitým úkolem této práce je posouzení úrovně denního osvětlení pro 

místnosti s trvalým pobytem osob a zastínění novostavbou na stávající zástavbu. Podle 

zjištěných výsledků bylo denní osvětlení v místnostech s trvalým pobytem osob někde splněno 

v celé ploše místnosti a někde se musela místnost rozdělit na funkčně vymezené části. 

V místech kde bylo denní světlo více nevyhovující, bylo navrženo sdružené a umělé osvětlení. 
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10 Seznam výkresů 
 

Výkres č. Název výkresu Měřítko Formát 

     1 Koordinační situace 1:250 A3 

     2 Půdorys 1.NP 1:50 A0 

     3 Půdorys 2.NP 1:50 A0 

     4 Půdorys 1.PP 1:50 A0 

     5 Základy 1:50 A0 

     6 Strop nad 1.NP 1:50 A0 

     7 Pohled na střechu  1:100 A2 

     8 Řez C – C‘ 1:50 A1 

     9 Pohledy: Východ a západ 1:50 A0 

    10 Pohledy: Sever a jih 1:50 A1 

    11 VZT potrubí 1.NP 1:50 A1 

    12 VZT potrubí 2.NP 1:50 A1 

    13 VZT potrubí 1.PP 1:50 A1 

    14 VZT přívodní potrubí - rozvinuté řezy 1:50 A1 

    15 VZT odpadní potrubí - rozvinuté řezy 1:50 A1 

    16 VZT cirkulační potrubí - rozvinuté řezy 1:50 A1 
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