
Anotace 

       Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout dům s prodejnou na parcele č.p. 21, která se nachází 

na okraji centra Bíliny.  

       Tří podlažní objekt je rozdělen na prodejní a bytovou část. Každá z částí má samostatný vstup. 

První a část druhého nadzemního podlaží je vyčleněna k provozním účelům. Zbylé prostory slouží 

k bydlení. Střecha je navržena, jako plochá jednoplášťová konstrukce. 

       Pro specializaci jsem si vybrala návrh interiérových nástěnných maleb, které budou ztvárněny za 

pomocí techniky airbruch. 

 

 

Annotation  

     The aim of this bachelor work is suggestion of the house with a store in building estate no. 21. The 

building estate is on the suburbs of Bilina.  

     The house has three floors and it is divided to the part of selling and the part of living. There is 

separate entry for each of the part. The first floor and the part of the second floor are for service 

purposes. The rest of the house is intended to living. The roof is designed as a flat single lean-to roof. 

I chose a design of wall paintings  

     for specialization of the bachelor work. These paintings will be realized by airbrush techniques. 
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ÚVOD 
     Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout dům s prodejnou chovatelských potřeb 
na okraji centra Bíliny na parcele č.p.21. Původní zadání, které vzniklo v rámci 
předmětu ateliérová tvorba jedna, znělo vytvořit nízkorozpočtový dům s prodejnou. 
Po dohodě s vedoucím mé bakalářské práce panem Doc.ing.arch.Josefem 
Šamánkem csc. bylo zadání rozšířeno.  
     Prodejna je určena pro tři stálé zaměstnance. Tip prodejny byl vybrána tak, aby 
byla zaplněna současná poptávka.   
     Hlavní rozdělení bakalářské práce je do čtyř hlavních částí A,B,C,D, přičemž 
složka B je složena ze dvou částí. Složka A obsahuje úvodní část jako jsou formální 
náležitosti, zadání,doplňující podmínky a prohlášení studenta. Hlavní část práce je 
označena písmenem B1,obsahující projektovou dokumentaci a textovou část, také 
jsou zde přílohy obsahující tepelně technické posudky a posudek spolehlivosti 
konstrukce. B2 obsahuje specializaci bakalářské práce, jejíž zadáním je vytvořit 
nástěnné malby, které budou vyjadřovat charakter daného místa. Projektová 
dokumentace i textová část jsou samostatně svázány a opatřené titulními listy. 
Firemní a jiné prvky  doplňující řešení jsou svázány do složky C . Poslední složka D 
obsahuje skici a návrhy, které vznikaly v průběhu.   
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B.1.1  Průvodní zpráva vedoucího k bakalářské práci 

 
 
Tato bakalářská práce na závěr bakalářského studia studijního programu a 

studijního oboru architektura a stavitelství podle publikace. Studijní plány studijních 
programů FAST pro akademický rok 2009/2010). Slouží k ověření vědomostí a 
dovedností, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při 
řešení technických a odborných problémů studovaného oboru“…. „Student 
prokazuje, že je schopen řešit, písemně prezentovat řešení zadaného úkolu a 
verbálně obhájit své přístupy k řešení a výsledky řešení“. Prokázat, že je schopen 
„samostatně zpracovat zadané téma, ovládá technický způsob vyjadřování a umí 
pracovat s odbornou literaturou a technickými normami“. Témata „vycházejí z…plánu 
… profilující katedry“. 

 

Předmětem oboru studijního oboru architektura a stavitelství na stavební fakultě 
je průkaz schopnosti porozumět architektonickému záměru po stránce provozu a 
estetiky a dopracovat jej v realizační dokumentaci. Nežádá se provést kompletní 
dokumentaci – k prokázání požadovaných dovedností a schopností byly zadány jen 
příslušné dílčí části stavby. 

Prokázat umělecko-architektonické schopnosti se požaduje pouze u 
absolventů, kteří hodlají dále studovat architekturu. U ostatních se požaduje prokázat 
ve speciální části schopnosti a dovednosti ve specializaci, které se chtějí nadále 
věnovat. 

 
Sandra Laněová je absolventem studijního oboru architektura a stavitelství se 

specializací architektura, ve které zpracovala dům s prodejnou. Absolvent 
v předložené samostatné bakalářské práci prokazuje na zadaných dílčích částech 
objektu dovednosti a invenci provést hlavní části stavební realizační dokumentace a 
realizační dokumentace vybrané specializace. Podkladem pro práci byly zadané 
části jeho vlastního návrhu provedeného v rámci klasifikovaného zápočtu v předmětu 
Ateliér I v roce 2008/9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ostrava 30. dubna 2010 
 
       Doc. Ing. arch. Josef Šamánek, CSc. 
       Vedoucí bakalářské práce 
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B.1.2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

a)  Identifikační údaje 

 Stavba: 
                                                      Název stavby: Dům s prodejnou 
                                                      Místo stavby: Wolkerova 21 

                                                                             Bílina 418 01 
                                                      Číslo parcely:  21 
                                                      Kraj:                       Ústecký kraj 
                                                      Stavební úřad:  Bílina 

 
           Investor:                            fyzická osoba 

 
          Dodavatel stavby:          Bude vybrán ve výběrové soutěži 

 
          Projektant:  
                                                      Jméno:                       Sandra Laněová 

                                             Studijní skupina:         VB4AST03 
 
 

          Stupeň projektové dokumentace: projektová dokumentace pro stavební  
                                                                          povolení 

 

b)  Základní  údaje o stávajících poměrech staveniště 

Jedná se o objekt, který je situován na stavební parcele číslo 21. Nachází se 
v katastrálním území Bílina, celková výměra pozemku činí 250 m2. Přístup na 
pozemek je možný z ulice Wolkerovy. Komunikace má pevný asfaltový povrch šířky 
6m. Rovinný pozemek je zatravněn, také částečně osázen křovinami a stromy.  
Základová půda je tvořena písčitou zeminou. Na základě geologického a 
hydrogeologického průzkumu byla vyloučena zvýšená hladina podzemních vod, také 
v rámci průzkumu bylo zjištěno, že v okolí není výskyt radonu. Pozemek bude 

opatřen oplocením pouze  v průběhu výstavby po dokončení bude odstraněn. 

Vodovod, ing.sítě, kanalizace, plynovod jsou přístupné . 

 

c) Členění stavby   

SO 01         Dům s prodejnou 
SO 02         Přípojka kanalizace 
SO 03         Přípojka vodovodu 
SO 04         Přípojka elektřiny 
SO 05         Přípojka plynovodu 
SO 06         Chodník 
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d) Podklady a provedené průzkumy 

 
Mapové podklady: katastrální mapa ČUZK 

                       výškopisné a polohopisné zaměření 
                     

Ostatní podklady:  inženýrsko-geologický a radonový průzkum 

                              vlastní  fotodokumentace 

                              zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  

                              vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu. 

e) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla zpracována pro stavební povolení. Veškeré 
doposud známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v dokumentaci, 
případně budou na základě jejich požadavků následně doplněny. 

f) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky 
na výstavbu – dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na 
výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

g) Údaje o splnění územních regulativů 

Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního 
plánu. 

h) Věcné a časové vazby 

V okolí stavby je uvažováno s další výstavbou. Okolní výstavby nebudou mít 
vliv na okolí .Stavba nevyvolá související investice. 

i) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby květen 2010 
Zahájení stavby červenec 2010 
Ukončení stavby září 2011 
 

        Postup výstavby: 
 
Zemní práce 

- Odstranění křovin a stromů 
- Sejmutí ornice 
- Úprava terénu 
- Vytvoření výkopů pro základy 
- Kontrola základové spáry  

 
Základy 
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- Příprava bednění 
- Betonáž základů včetně podkladního betonu 
- Odstranění bednění 
- Kontrola  základové desky 

 
Hydroizolace  

- Hydroizolace spodní stavby 
 
Svislé konstrukce 1.NP  

-  Zdění svislých konstrukcí 
-  Uložení překladů 

 
Vodorovné konstrukce 1.NP 

- Uložení nosníků POT 
- Uložení keramických dílců Miako 
- Uložení věncovky  
- Betonáž stropu a ztužujícího věnce 

 
 Svislé konstrukce 2.NP 

-  Zdění svislých konstrukcí 
-  Uložení překladů 

 
Vodorovné konstrukce 2.NP 

- Uložení nosníků POT 
- Uložení keramických dílců Miako 
- Uložení věncovky  
- Betonáž stropu a ztužujícího věnce 

 
Svislé konstrukce 3.NP 

-  Zdění svislých konstrukcí 
-  Uložení překladů 

 
Vodorovné konstrukce 3.NP 

- Uložení nosníků POT 
- Uložení keramických dílců Miako 
- Uložení věncovky  
- Betonáž stropu a ztužujícího věnce 
- Položení parozábrany opatřené asfaltovým nátěrem 
- Kompletace schodiště. 
- Osazení výplní otvorů. Instalace, rozvody TZB.  
- Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev. 
- Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy. 

j) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 192,1 m2 

Obestavěný prostor:  2005,55 m3 

Podlahová plocha celkem:     576,3 m2 
 
Celkové náklady stavby:  11 175 700 Kč 
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B.1.3 SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

        a) Údaje o stávajících poměrech a zhodnocení staveniště 

     Jedná se o objekt rodinného domu s prodejnou, který je situován na stavební 
parcele číslo 21. Nachází se v katastrálním území Bílina, celková výměra 
pozemku činí 250 m2. Přístup na pozemek je možný z ulice Wolkerovy. 

Komunikace má pevný asfaltový povrch šířky 6m. Rovinný pozemek je zatravněn, 
také částečně osázen křovinami a stromy.  Základová půda je tvořena písčitou 
zeminou. Na základě geologického a hydrogeologického průzkumu byla 
vyloučena zvýšená hladina podzemních vod, také v rámci průzkumu bylo 
zjištěno, že v okolí není výskyt radonu. Pozemek bude opatřen oplocením pouze  
v průběhu výstavby, po dokončení bude oplocení odstraněno. Vodovod, ing.sítě, 
kanalizace, plynovod jsou přístupné . 

 
 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt rodinného domu s prodejnou je umístěn v obytné zóně na okraji 
centra Bíliny. V dané lokalitě není možnost nákupu chovatelských potřeb, tudíž 
výstavbou bude vyřešena současná poptávka. Pozemek navazuje na 2 stání pro 
osobní auta, která jsou na jižní straně pozemku. Vstup je oddělen pruhem zeleně 
od komunikace ulice Wolkerovy.  

Dispoziční řešení objektu rodinného domu s prodejnou je ve tvaru 
obdélníka. Budova je třípodlažní, nepodsklepená s plochou jednoplášťovou 
střechou. Objekt je opatřen dvěma hlavními vchody, každý z nich umožňuje 

vstup do jiné části. Vstup první je z jihozápadní strany, slouží k přístupu do 
obytné části. Prodejní část je přístupná z jihovýchodní strany rodinného domu.    

Jihozápadní vstup umožňuje přístup do chodby rodinného domu. Čelně 
proti hlavním vchodovým dveřím leží technická místnost i pravotočivé schodiště. 
Po levé straně pří výstupu ze schodišťového ramene leží obývací pokoj, který je 
spojen s kuchyní a jídelnou. Též v tomto poschodí se nachází koupelna 
s toaletou. Obývací pokoj i koupelna jsou přístupné z chodby. Třetí nadzemní 
podlaží je navrženo jako soukromé, které disponuje dvěma dětskými pokoji, 
ložnicí se šatnou, pokojem, společenskou místností, koupelnou s toaletou. 

V chodbě je umístěn výlez na střechu. 

Jihovýchodní vstup zpřístupňuje prodejnu chovatelských potřeb. Prodejna 
je rozdělena na tři části. První nadzemní podlaží obsahuje dvě část a je určeno 
k prodeji krmiv a chovatelských potřeb pro drobná domácí zvířata. Druhé 
nadzemní podlaží nemá bezbariérový přístup. Z důvodů ztíženého přístupu byla 
zvolena prodejna jezdeckých potřeb a krmiv pro koně. 
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Celkové řešení budovy je v harmonickém souladu s charakterem okolní 
zástavby rodinnými a bytovými domy.  

 

c)   Technické řešení 

Základy 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu–C12/15. Návrh 

byl založen na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu, kterým 
byly zjištěny jednoduché a nenáročné podmínky pro zakládání objektu. Do 
základů jsou navrženy zemní pásky „hromosvod“. Základové pásy jsou 1,1m 
vysoké, tudíž jsou založeny řádně v nezámrzné hloubce. Podkladní beton je 
navržen z téhož betonu C12/15 tloušťky 100 mm, je uložen na zhutněný 
štěrkopískový podsyp v tloušťce 100 mm. 
 
Konstrukční systém 

Obvodové stěny z cihelných bloků Porotherm 44 Si jsou uloženy na tepelně 
izolační maltu Porotherm TM. Součástí obvodových stěn jsou doplňkové cihly 
poloviční, koncové a rohové. Porotherm 44K Si s drážkou pro umístění tepelné 
izolace XPS ti. 30 mm slouží k zamezení tepelného mostu. Vnitřní nosné stěny 
z cihel Porotherm 24 P+D, Porotherm 17,5 P+D, Porotherm. Vnitřní nenosné 
stěny  z cihel 14 P+D, Phorotherm 8 P+D na MC 5Mpa. Porotherm překlady 
23,8.(viz. výpis prefabrikátů) 

 
Stropy 

Stropní konstrukce ve všech podlažích je z keramobetonových nosníků 
Porotherm POT 160x175(230) a vložek Miako 15/50 PTH a 15/62,5 PTH. 
Tloušťka stropu je 190 mm a beton třídy C16/20. Upozornění: je nutné, aby byly 
dodrženy podmínky stanovené výrobcem-firmou Wienerberger-podklady pro 
navrhování 2010. Monolitický železobetonový ztužující věnec výšky 190 mm s 
Porotherm věncovkou VT 8/19,5 s vloženou tepelně izolační deskou EPS o 
celkové tloušťce 140 mm) je navržen v rámci stropů 1,2 a 3NP.  (výztuž 4 ø12, 
třmínky ø6 po cca 200 mm). 
 
Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena dvouramenným pravotočivým 
schodištěm. Schodiště je železobetonové s dřevěným obkladem mezi 1,2 a 3. 
NP. Madlo je dřevěné profilu 40 mm. 
 
Zastřešení 

    Střecha je plochá, jednoplášťová, půdorysného tvaru obdélníka. Nosná 
konstrukce je konstruována z nosníků firmy Wienerberger keramicko-betonových 
POT 160/175 a vložek Miako 15/625;15/500PTH, beton C16/20. Dešťová voda je 
odvedena pomocí dvou vtoků ze střešní plochy. Střecha je řešena různým 
spádováním=>střecha je u atiky ve stejné výšce= snadnější řešení. Střešní 
krytina je navrhnuta asfaltovými pásy SBS. Střešní plocha je zpřístupněna 
pomocí střešního výlezu a skládacími schody Alutrag 3005, který je umísten ve 
3. NP   
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Střešní plášť ploché střechy je navržen ve skladbě:elastek combi (SBS) 
4,4mm; asfaltový pás 4mm; polydek EPS 150mm; asfaltový nátěr 4mm; tepelná 
izolace polystiren EPS 220mm; asfaltový nátěr 4mm; dorken Delta DAWI GPI 
2mm; železobeton 50mm; stropnice s vložek 190mm; omítka vápenocementová 
12mm; (viz výpis skladeb konstrukcí)  

 
      Vnější plochy 

 

           Přístup na pozemek, pěší komunikace a parkovací stání a je navrženo ze 
zámkové dlažby. Veškeré vnější plochy stavby budou osázeny nízkou i vzrostlou 
zelení.   

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě, které se v dané oblasti nachází. 
Vodovodní řád DN 80, který je v místní komunikaci v ulici Wolkerovy,odkud bude 
provedeno napojení.  

Dešťové vody budou svedeny do kanalizace. 
Splašková kanalizace bude svedena do kanalizačního řádu. 
Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umístěna HDS. 
Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici 

pozemku je umístěna skříň s HUP. 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu na místní 

komunikaci.  

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

       Objekt je navržen u veřejné komunikace ulice Wolkerovy není nutno úsek 
komunikace rozšiřovat. Pěší komunikace je přístupná z veřejné pěší 
komunikace. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Pokud bude stavba řízena dle projektu a stavebních norem. Stavba nebude 
ohrožovat životní prostředí. 

Dům s prodejnou bude vytápěn pomocí plynového kotle. Spaliny budou 
vyvedeny nad střechu. 

Splaškové vody budou svedeny do kanalizačního řádu. 
Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace. 
Stavební suť a jiné stavební odpady se budou odvážet na nejbližší skládku 

Štrbice. Odvoz stavebního odpadu bude zajišťovat dodavatelská stavební firma. 
Odpadní nádoba bude využita k likvidaci komunálního odpadu. 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

Okolí rodinného domu s prodejnou je řešeno bezbariérově. 

h) Průzkumy a měření 

Průzkumy a měření budou dodány v daném termínu. Před započetím 



_____________________________________________________________BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

  Stránka 

12 

 

  

projektové dokumentace byla pořízena fotodokumentace a zaměření 
projektantem. 

i) Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 2000,  
Výškopisné a polohopisné zaměření. 

 

j) Členění stavby 

SO 01         Dům s prodejnou 
SO 02         Přípojka kanalizace 
SO 03         Přípojka vodovodu 
SO 04         Přípojka elektřiny 
SO 05         Přípojka plynovodu 
SO 06         Pěší komunikace 

k) Vliv stavby na okolí 

Vliv na okolí stavby se předpokládá velice nízký. Pouze v průběhu výstavby 
bude mírně zvýšen provoz na místní komunikaci. 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

V průběhu výstavby je nutné dodržet platné normy, vyhlášky o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci (č. 309/2006 Sb.). Také je nutné, aby byly dodrženy 
technologické postupy. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní 
úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 
vykonávat. 

2)   Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita bude určena statickým výpočtem. 

3)   Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou 

4)   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na 
stavbě budou použity běžné technologie. Vzrostlé stromy nebude nutné kácet. S 
odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Vytříděný 
stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací 
nebo uložením na povolenou skládku, která se nachází v nedaleké vesnici 
Štrbice. Popřípadě předat odborné firmě k likvidaci.  

 
Zásady pro nakládání s odpady 
Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů  
- oddělovat  jednotlivé druhy odpadů 
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uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

5) Bezpečnost při užívání 

Bezpečnost při užívání stavby nebude negativně ovlivněna ani ohrožena. 
Pouze v průběhu stavby bude provedeno provizorní oplocení. 

6) Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován okny se standardní 
zvukovou izolací a obvodovými zdmi ze superizolačních cihel. 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

Zvolené tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. 
Vnější obálka objektu splňuje dle výpočtu v programu Teplo 2008, požadavky normy 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540, ČSN 73 
0540-2 a měrnou energetickou spotřebu dle Vyhlášky č. 291/2001. 

8) Bezbariérové řešení stavby 

Bezbariérové řešení je použito v prodejně chovatelských potřeb.  
 
 

9) Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 
Nevnikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

10) Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveniště. 

11) Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

Dešťové vody budou  zaústěny do kanalizace  
Splašková kanalizace bude svedena kanalizačního řadu 
Spotřeba vody: 

- množství odpadních vod:  Qsp = Qp = 0,007 l/s = 0,58 m3/den, 
- množství dešťové vody:  Qd = 3,85 l/s. 

b) zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k vodovodnímu řadu DN 80 v místní 
komunikaci  
Spotřeba vody: 

- průměrná spotřeba vody:             Qp= 920 l/den = 0,007 l/s, 
- maximální denní potřeba:  Qm = 0,007 x 1.5 = 0,01051/s, 
- maximální hodinová potřeba:            Qh = 0,0105 x 1.8 = 0,0189 l/s. 
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c) zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 
umístěna HDS. 

Spotřeba elektřiny: 
- instalovaný příkon cca 2 kW, soudobý výkon 3 kW, 
- roční spotřeba cca 3 000 kW. 

Napojení plynovodu STL PE DN 63 bylo již provedeno. Na hranici 
pozemku je umístěna skříň s HUP. 

Spotřeba plynu: 
- hodinová spotřeba plynu: cca 3,5 m3/hod, 
- roční spotřeba plynu bude činit cca 2 775 m3/rok. 

d) řešení dopravy 

Veřejná komunikace je v blízkosti objektu a není nutné řešit příjezdovou 
komunikaci. 

 
e)   povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevnění plochy bude provedeno ze zámkové dlažby uložené do 
štěrkového podloží. 

Plocha pro stání vozidel bude vydlážděna betonovou zámkovou 
dlažbou. 

f) elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí projektu 
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B.1.4   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) Charakteristika staveniště 

Jedná se o objekt, který je situován na stavební parcele číslo 21. Nachází se 
v katastrálním území Bílina, celková výměra pozemku činí 250 m2. Přístup na 
pozemek je možný z ulice Wolkerovy. Komunikace má pevný asfaltový povrch šířky 
6m. Rovinný pozemek je zatravněn, také částečně osázen křovinami a stromy.  
Základová půda je tvořena písčitou zeminou. Na základě geologického a 
hydrogeologického průzkumu byla vyloučena zvýšená hladina podzemních vod, také 
v rámci průzkumu bylo zjištěno, že v okolí není výskyt radonu. Pozemek bude 

opatřen oplocením pouze  v průběhu výstavby po dokončení bude odstraněn. 

Vodovod, ing.sítě, kanalizace, plynovod jsou přístupné . 

 

b) Inženýrské sítě a jiné zařízení 

Nebudou dotčeny. 

c) Napojení staveniště na energie 

Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky 
vody a elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, 
která bude součástí zápisu o převzetí staveniště. 

d) Bezpečnost a ochrana zdraví 

V důsledku bezpečnosti a ochrany zdraví bude zamezen přístup nepovolaných 
osob na staveniště. Je nutno dodržovat pravidla, která si bude určovat dodavatel 
stavby. 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat ustanovení nové vyhlášky č. 
362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 
591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve 
výškách. Všichni pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a 
jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle 
uvedených předpisů. 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, vydaných v té době, které zaručují bezpečnost a ochranu 
sousedních území. 

f) Zařízení staveniště 

Budou použity provizorní dočasné objekty - staveništní kontejner, chemické WC 
a kontejner na stavební suť. Část materiálu je skladována na vyhrazené ploše na 
paletách. Tento materiál bude uskladněn na staveništi krátkodobě, materiál bude 
chráněn před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným zajištěním 
proti poškození. Další část materiálu je uskladněna ve staveništním kontejneru. 
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery nevyžadující základy 
(nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou kontejnery 
odvezeny. stavební zařízení staveniště umístěné v areálu investora nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení. 

h) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Pracovat mohou jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru, také 
musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů. Každý  z pracovníků musí být 
vybaven pracovními ochrannými pomůckami, za dodržení této podmínky odpovídá 
dodavatel. Staveniště musí být zabezpečeno proti cizím osobám. Je třeba důsledně 
dodržovat bezpečnostní opatření při překládání materiálu apod. Pro zajištění 
bezpečnosti práce v průběhu výstavby je nutné dodržovat základní požadavky dle 
zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s možností nebezpečím pádu z výšky dle  
zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

i) Vliv stavby na životní prostředí 

Zastřešení a zateplení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů 
a technických norem. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je 
nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na 
povolenou skládku, která je v blízkém okolí, popřípadě předat odborné firmě k 
likvidaci. 

Případně znečištění přilehlých komunikací musí být odstraněno. Komunikační 
plochy, které nejsou součásti staveniště, musí být průjezdné a neznečištěné. Je 
zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší pálením. 

Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 
502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
pozdějších předpisů, dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve 
venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší 
přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 

j) Orientační lhůta výstavby 

 Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem dle finančních 
možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení staveniště je dodavatel 
povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

  Stránka 

17 

 

  

B.1.5   SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

V blízkosti pozemku nejsou evidována žádná ochranná, bezpečnostní ani 

hluková pásma. Bílina je lázeňské město s občanskou vybaveností. Například 

autobusové a vlakové nádraží, divadlo, kino, pošta, městský úřad, knihovna, radnice, 

zdravotnické zařízení, základní školy. Tato vybavenost je od objektu v docházkové 

vzdálenosti maximálně do pěti minut chůze.  

a) koordinační situace 

Výkresová dokumentace B.1-1c Výkres koordinační situace. 

b) souhrnné technologické schéma 

Nejsou neřešena, jelikož to charakter stavby nevyžaduje. 

c) návrh vytyčovací sítě 

Zdrojem těchto dat je bodové pole CUZK  

Výkresová dokumentace B.1-2 Výkres vytyčovací situace. 

 
B.1.6   DOKLADOVÁ ČÁST 

d) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace 

- mapy inženýrských sítí a územní plán města Čáslavi 

- informaci o územních regulativech – žádná nejsou vedena 

e) průkaz energetické náročnosti budovy 

Bude zpracován certifikovaným odborníkem. 
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 B.1.7   TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Účel a popis objektu 

Jedná se o objekt, který je situován na stavební parcele číslo 21. Nachází se 
v katastrálním území Bílina, celková výměra pozemku činí 250 m2. Přístup na 
pozemek je možný z ulice Wolkerovy. Komunikace má pevný asfaltový povrch šířky 
6m. Rovinný pozemek je zatravněn, také částečně osázen křovinami a stromy.  
Základová půda je tvořena písčitou zeminou. Na základě geologického a 

hydrogeologického průzkumu byla vyloučena zvýšená hladina podzemních vod, také 
v rámci průzkumu bylo zjištěno, že v okolí není výskyt radonu. Pozemek bude 

opatřen oplocením pouze  v průběhu výstavby po dokončení bude odstraněn. 

Vodovod, ing.sítě, kanalizace, plynovod jsou přístupné . 

b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
 

Urbanistické řešení 
Objekt rodinného domu s prodejnou je situován v obytné zóně: Bílina. Poloha 

budovy je určena regulační uliční čarou. Příčně s osou objektu (orientace S-J). 
Pozemek navazuje na 2 stání pro osobní auta, které navazují na jihozápadní straně 
pozemku. Pěší vstup je oddělen pruhem zeleně od komunikace ulice Wolkerovy. 
Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

      Architektonické a dispoziční řešení 
Dispoziční řešení objektu rodinného domu s prodejnou je ve tvaru 

obdélníka. Budova je třípodlažní, nepodsklepená s plochou jednoplášťovou 
střechou. Objekt je opatřen dvěma hlavními vchody, každý z nich umožňuje 
vstup do jiné části. Vstup první je z jihozápadní strany, slouží k přístupu do 
obytné části. Prodejní část je přístupná z jihovýchodní strany rodinného domu.    

Jihozápadní vstup umožňuje přístup do chodby rodinného domu. Čelně 
proti hlavním vchodovým dveřím leží technická místnost i pravotočivé schodiště. 
Po levé straně pří výstupu ze schodišťového ramene leží obývací pokoj, který je 
spojen s kuchyní a jídelnou. Též v tomto poschodí se nachází koupelna 
s toaletou. Obývací pokoj i koupelna jsou přístupné z chodby. Třetí nadzemní 
podlaží je navrženo jako soukromé, které disponuje dvěma dětskými pokoji, 
ložnicí se šatnou, pokojem, společenskou místností, koupelnou s toaletou. 

V chodbě je umístěn výlez na střechu. 

Jihovýchodní vstup zpřístupňuje prodejnu chovatelských potřeb. Prodejna 
je rozdělena na tři části. První nadzemní podlaží obsahuje dvě část a je určeno 
k prodeji krmiv a chovatelských potřeb pro drobná domácí zvířata. Druhé 
nadzemní podlaží nemá bezbariérový přístup. Z důvodů ztíženého přístupu byla 
zvolena prodejna jezdeckých potřeb a krmiv pro koně. 

Celkové řešení budovy je v harmonickém souladu s charakterem okolní 
zástavby rodinnými a bytovými domy.  
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c) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 192,1 m2 

Obestavěný prostor:  2005,55 m3 

Podlahová plocha celkem:     576,3 m2 
 
Celkové náklady stavby:  11 175 700 Kč 

d) Technické a konstrukční řešení 

Objekt je zděný, střecha plochá z nosníků a vložek Miako. Schodiště betonové. 
Příčky zděné z příčkovek.  

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 
doloženy ke kolaudaci stavby. 

1) Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice v 
mocnosti 0,2 m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno 
využít k následným rekultivacím. Území s ponechanou ornicí bude chráněno 
oplocením. Před zahájením výkopů je nutné vyznačit nebo provést sondy na polohu 
stávajících podzemních inženýrských sítí. Výkopové rýhy jsou svislé, nepažené do 
hloubky 1,10 m. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na zásypy), 
přebytek bude odvezen na skládku. Na zhutněné zásypy bude dovezen netříděný 
štěrkopísek.  

                2) Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky 
pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z 
prostého betonu - C12/15. Do základů budou vloženy zemnící pásky „ hromosvod“. V 
nepodsklepené části je minimální hloubka základové spáry 1,1 m od upraveného 
terénu. Podkladní betony (C12/15 tloušťky 100 mm) jsou navrženy na zhutněný 
štěrkopískový podsyp tloušťky 100 mm. 

3) Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny z cihelných bloků Porotherm 44 Si jsou uloženy na tepelně 

izolační maltu Porotherm TM. Součástí obvodových stěn jsou doplňkové cihly 
poloviční, koncové a rohové. Porotherm 44K Si s drážkou pro umístění tepelné 
izolace XPS ti. 30 mm slouží k zamezení tepelného mostu. Vnitřní nosné stěny 
z cihel Porotherm 24 P+D, Porotherm 17,5 P+D, Porotherm. Vnitřní nenosné stěny  
z cihel 14 P+D, Phorotherm 8 P+D na MC 5Mpa. Porotherm překlady 23,8.(viz. výpis 
prefabrikátů) 

4) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce v 1.NP, 2.NP a 3.NP je z nosníků Porotherm POT 
160x175(230) a vložek Miako 15/50 PTH a 15/62,5 PTH. Tloušťka stropu je 190 mm 
a beton třídy C16/20. Upozornění: je nutné, aby byly dodrženy podmínky stanovené 
výrobcem-firmou Wienerberger-podklady pro navrhování 2010. Monolitický 
železobetonový ztužující věnec výšky 190 mm s Porotherm věncovkou VT 8/19,5 s 
vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 140 mm) je navržen v 
rámci stropů 1,2 a 3NP.  (výztuž 4 ø12, třmínky ø6 po cca 200 mm). 
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5) Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným 
schodištěm. Železobetonové Schodiště je uloženo na 3 POT nosnících, schodiště je 
obložené dřevem. Madlo je dřevěné. 

               6) Střecha 

    Střecha je plochá, jednoplášťová, půdorysného tvaru obdélníka. Nosná 
konstrukce je konstruována z nosníků firmy Wienerberger keramicko-betonových 
POT 160/175 a vložek Miako 15/625;15/500PTH, beton C16/20. Dešťová voda je 
odvedena pomocí dvou vtoků ze střešní plochy. Střecha je řešena různým 
spádováním=>střecha je u atiky ve stejné výšce= snadnější řešení. Střešní 
krytina je navrhnuta asfaltovými pásy SBS. Střešní plocha je zpřístupněna 
pomocí střešního výlezu a skládacími schody Alutrag 3005, který je umísten ve 
3. NP.   

Střešní plášť ploché střechy je navržen ve skladbě:elastek combi (SBS) 
4,4mm; asfaltový pás 4mm; polydek EPS 150mm; asfaltový nátěr 4mm; tepelná 
izolace polystiren EPS 220mm; asfaltový nátěr 4mm; dorken Delta DAWI GPI 
2mm; železobeton 50mm; stropnice s vložek 190mm; omítka vápenocementová 
12mm; (viz výpis skladeb konstrukcí)  

 
                 7) Komíny 

Komín od plynového kotle je proveden z keramických tvárnic Ciko 400x400 mm 
na MC 5 MPa. Vytápění objektu je navrženo turbokotlem, který je umístěn 
v technické místnosti  

                 8) Příčky 

Jsou navrženy příčky zděné z keramických příčkovek Porotherm 14,5 P+D na 
MC 5 MPa. 

9) Překlady viz výpis prefabrikátů 

Výplňové otvory jsou překryty překlady Porotherm PTH 23,8 (viz výpis 
prefabrikátů). Pro zamezení tepelného mostu jsou překlady doplněny tepelnou 
izolací. Na překlady bude připevněno pletivo pro zpevnění omítky. 

 10) Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku 
investora. Jednotlivé nášlapné povrchy podlah (dřevěná podlaha, keramická dlažba) 
jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy podlaží). Dilatační spáry v 
betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3 m (na vazbu). Před 
provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých 
profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace dřevěné plovoucí podlahy a 
dlažby bude upřesněna při realizaci. 

  11) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

a) Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 special (tl. 
4 mm) nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažena nad 
upravený terén minimálně 300 mm. 

b) Hydroizolace podlah koupelen, WC (místnosti 
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č.107A;106A;204;204A;205A;304): hydroizolační elastická 
stěrka s izolační rohoží (podél stěn vytažení izolace min. 200 mm na stěny) a 
koutovým dilatačním profilem. Separační vrstva PE fólie mezi betonovou mazaninou 
a tepelnou - zvukovou izolací podlah. 

    12) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
        Podlahy v přízemí: tvrzený pěnový polystyrén EPS 100 S tloušťky 50 mm. 

       Tepelná izolace EPS tloušťky 90 mm mezi překlady Porotherm 23,8. 

       Tepelná izolace EPS o celkové tloušťce 150 mm mezi věncovkou a 
železobetonovým věncem.  

       Tepelná izolace- souvislý pás XPS tloušťky 30mm nalepený do vybrání cihel 
v ostění a v parapetu. 

        Vnější líc vnějších základu je zateplen extrudovaným polystyrenem XPS 
tloušťky 80mm až po úroveň cihelného zdiva. 

    13) Omítky 

a) Vnitřní - zdiva a stropy Porotherm: omítka vápennocementová jádrová 
tloušťky 15 mm a vápenocementová štuková tloušťky 2 mm (železobetonový podklad 
natřít před omítáním neutralizačním nátěrem Prince color PPB, příruby ocelových 
nosníků - překladů obalit pletivem Keramid). 

b)  Vnější- pod fasádní mozaiková omítka je umístěna penetrace tloušťky 1mm.  
 
                   14) Obklady 

a) vnitřní - v místnostech hygienického zařízeni a v kuchyni navrženy keramické 
obklady. Ve všech koupelnách a toaletách je keramický obklad navržen do výšky 
2000mm. V Kuchyni je obklad navržen do výšky 1500mm. Přesné určení barevného 
řešení, velikost a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace stavby. 

     15) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

a) Používané materiály  

Ze tří lamel lepený hranol 68 mm x 80 mm (zajištěna tvarová stálost, nekroutí se). 
Rozšířené dveřní křídlo 68 mm x 120 mm. Použitým materiálem je smrk.  

b) Dveřní a okení kování  

Vchodové dveře mají umístěn hliníkový práh a bezpečnostní kování. U oken je 
čtyřpolohové kování s integrovanou mikroventilací, okenní kličky MACO černá.dveřní 
bezpečnostní kování HOPPE.  

c) Povrchová úprava  

Na povrchovou úpravu je použito čtyř vrstev. Barva je ředitelná vodou. Glasurit- 
akrylátové lazurovací barvy. Byl použit nátěr v černé barvě 

První vrstva: ošetření okenních komponentů impregnačním zpevňovačem dřeva.  
Druhá vrstva: nanesení základní barvy sloužící též k ochraně dřeva před plísní, 
dřevokazného hmyzu a houbám.  
Třetí a čtvrtá vrstva: konečná úprava středotlakým nástřikem 0,2-0,3mm laku. 
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d) Těsnění  

Celoobvodové DEVENTER  

e) Sklo  

zolační dvojsklo standardního provedení s tepelnou prostupností u=1.1 m2k-
1,útlum 32db. Sklo je použito ve variantě kouřové, zrcadlové.  

f) Nestandardní možnosti  

Bezbariérové posuvné kování je využito u interiérových dveří, které jsou navrženy 
jako posuvné. Zamykací okenní kliky jsou navrženy pouze v prodejně. 

 

16) Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku tloušťky 0,7 mm. Jedná se 
oplechování parapetů a střešní atiky, prostupů vystupujících nad střechu, dále 
střešní žlaby a svody atd. 

17) Malby a nátěry 

           Vnitřní - malby stěn a stropů 2x Primalex Plus. V prodejně chovatelských 
potřeb byla zvolena kombinace dvou barevných odstínů. Kombinují se sytě vínová 
s bílou, která je zvolena z důvodů podkladu pod nástěnnou malbu, která bude dělána 
technikou Airbrush. V dívčím pokoji byla zvolena sytě červená barva v kombinaci se 
světlou. Barvy zbylých místnosti budou určeny architektem interiérů. 

18) Větrání místnosti 

Je navrženo přirozeně - okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou 
mikroventilací) a vzduchotechnikou. Poloha větracích mřížek bude upřesněna po 
konzultaci s architektem interiérů. 

 19) Venkovní úpravy 

Podél objektu je navržen chodník z plošné betonové dlažby s obrubníkem 
2000x50 mm. Pouze na severozápadní stravě je okapový chodník šíře 500 mm s 
betonovým obrubníkem. 

Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 50 mm 
uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 50 mm. Podkladem pod 
kamennou drť, pak bude zhutněná štěrkodrť. Chodník je lemován obrubníkem.  

e)   Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Zvolené tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. 

Vnější obálka objektu splňuje dle výpočtu v programu Teplo 2008, požadavky normy 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540, ČSN 73 
0540-2 a měrnou energetickou spotřebu dle Vyhlášky č. 291/2001. 

 

 
f) Způsob založení objektu 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu–C12/15. Návrh 
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byl založen na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu, kterým 
byly zjištěny jednoduché a nenáročné podmínky pro zakládání objektu. Do 
základů jsou navrženy zemní pásky „hromosvod“. Základové pásy jsou 1,1m 
vysoké, tudíž jsou založeny řádně v nezámrzné hloubce. Podkladní beton je 
navržen z téhož betonu C12/15 tloušťky 100 mm, je uložen na zhutněný 
štěrkopískový podsyp v tloušťce 100 mm. 

 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na 

stavbě budou použity běžné technologie. Vzrostlé stromy nebude nutné kácet. S 
odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Vytříděný 
stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací 
nebo uložením na povolenou skládku, která se nachází v nedaleké vesnici 
Štrbice. Popřípadě předat odborné firmě k likvidaci.  

 
Zásady pro nakládání s odpady 
Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů  
- oddělovat  jednotlivé druhy odpadů 

uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

h)   Dopravní řešení 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby 
napojeny na stávající pěší komunikaci. 

2 stání pro osobni auta, které je na jihozápadní straně objektu. Pěší 
komunikace je od příjezdové komunikace oddělen pruhem zeleně. 

i)    Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
V okolí stavby nejsou evidované žádné vnější vlivy omezující daný objekt.  

j)    Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavebních je třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  

 
 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením 

prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky. 

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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ZÁVĚR 
 
      Cílem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby. 
Předmětem bylo vyřešit samostatně stojící třípodlažní dům s prodejnou na okraji 
centra Bíliny. Obchod je navrhnut přes dvě podlaží.   
      Hlavním cílem bylo vytvořit obchod s chovatelskými potřebami, který v dané 
lokalitě chybí. 
      Myšlenkou bylo  navrhnout v prvním nadzemním podlaží bezbariérově přístupnou 
prodejnu nejen pro handicapované spoluobčany, kteří využívají pomoci vodících či 
slepeckých psů nebo společnosti domácích zvířat. 
      Mou architektonickou specializaci jsem  taktéž směřovala na vytvoření 
příjemného prostředí v prodejně. Především jsem navrhovala nástěnné malby 
s motivy zvířat, aby byla podpořena myšlenka souznění člověka se zvířetem. 
     V druhém nadzemním podlaží jsem zvolila prodej chovatelských a jezdeckých 
potřeb pro koně. 
     V textové části je vyřešena technická stránka návrhu objektu v podobě průvodní a 
technické zprávy a dalších přiložených podkladů. 
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B.1.8   PŘÍLOHY 
     
 

 1.  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
        POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 

     1.1 Posouzení podlady v 1.NP 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok zhora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Dlažba keramic   0.0090    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Lepící tmel F  0.0030    0.7000   840.0   1300.0        40.0   0.0000 
  3  Baumit lep. st   0.0030    0.8000   920.0   1300.0        50.0   0.0000 
  4  Železobeton 1   0.0500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  5  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  6  EPS-100S   0.0500    0.0410  1270.0     17.0        40.0   0.0000 
  7  Gelastek 40 s   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  8  Beton hutný 1   0.1000    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   32.2   800.4    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   34.3   852.6    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   38.5   956.9     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   44.4  1103.6     7.7   77.5   814.1 
    5        31    21.0   53.0  1317.4    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    21.0   59.5  1478.9    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    21.0   63.0  1565.9    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    21.0   61.9  1538.6    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    21.0   54.1  1344.7    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   45.3  1126.0     8.3   77.1   843.7 
   11        30    21.0   38.3   952.0     2.9   79.5   597.9 
   12        31    21.0   34.7   862.5    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.59 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.36 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.38 / 0.41 / 0.46 / 0.56 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         51.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.88 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.913 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1     7.0   0.401     3.8   0.264    19.0   0.913    36.5 
    2     7.9   0.402     4.7   0.255    19.1   0.913    38.6 
    3     9.6   0.368     6.3   0.186    19.4   0.913    42.4 
    4    11.8   0.305     8.4   0.054    19.8   0.913    47.7 
    5    14.5   0.213    11.1  ------    20.3   0.913    55.4 
    6    16.3   0.072    12.8  ------    20.6   0.913    61.1 
    7    17.2  ------    13.7  ------    20.7   0.913    64.2 
    8    16.9  ------    13.4  ------    20.7   0.913    63.2 
    9    14.8   0.193    11.4  ------    20.3   0.913    56.4 
   10    12.1   0.296     8.7   0.033    19.9   0.913    48.5 
   11     9.5   0.367     6.3   0.186    19.4   0.913    42.2 
   12     8.1   0.402     4.8   0.252    19.1   0.913    39.0 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         

 tepl.[C]:   17.9   17.8   17.7   17.7   17.2   17.2  -13.2  -13.5  -14.5 
 p [Pa]:   1367   1357   1357   1356   1349   1270   1248    148    138 
 p,sat [Pa]:   2047   2033   2026   2020   1965   1964    194    189    173 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.1651    0.1651   1.080E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.094 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.066 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  15.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 

  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.1651    0.1651   1.20E-0009     0.0031 
  12   0.1651    0.1651   1.98E-0009     0.0084 
   1   0.1651    0.1651   2.17E-0009     0.0142 
   2   0.1651    0.1651   2.01E-0009     0.0191 
   3   0.1651    0.1651   1.19E-0009     0.0223 
   4   0.1651    0.1651  -2.28E-0010     0.0217 
   5   0.1651    0.1651  -2.17E-0009     0.0159 
   6   0.1651    0.1651  -3.82E-0009     0.0060 
   7    ---       ---    -4.81E-0009     0.0000 
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0223 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2008 
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1.1.1   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název konstrukce:   Podlaha - 1.NP 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Lepící flexibilní tmel  0,003       0,700  40,0 
   3  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   4  Železobeton 1  0,050       1,430  23,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  EPS 100S  0,100       0,041  40,0 
   7  Glastek 40 speciál  0,004       0,210  50000,0 
   8  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,913 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,36 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,085 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,085 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0935 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0665 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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1.2   ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
     POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 

 Název úlohy :  Podlaha - 2.NP+3.NP 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Dřevovláknité   0.0150    0.1700  1630.0   1000.0        12.5   0.0000 
  2  Železobeton 1   0.0500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  3  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  4  Rokwool stepr   0.0400    0.0330  1270.0     35.0        70.0   0.0000 
  5  Železobeton    0.0400    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  6  Stropní konstr   0.1500    0.6000   960.0    710.0        18.0   0.0000 
  7  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   45.3  1098.6    -1.5   81.1   437.2 
    2        28    20.6   47.5  1152.0     0.1   80.4   494.4 
    3        31    20.6   49.2  1193.2     3.9   79.0   637.6 
    4        30    20.6   53.4  1295.0     8.8   76.9   870.5 
    5        31    20.6   59.8  1450.2    13.8   73.7  1162.3 
    6        30    20.6   65.0  1576.4    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6   67.5  1637.0    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    9        30    20.6   60.2  1460.0    14.0   73.6  1175.9 
   10        31    20.6   53.5  1297.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   47.7  1156.8     0.4   80.4   505.3 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         1.62 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.55 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.57 / 0.60 / 0.65 / 0.75 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         76.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        16.29 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.869 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.7   0.597     8.4   0.446    17.7   0.869    54.2 
    2    12.4   0.600     9.1   0.437    17.9   0.869    56.1 
    3    12.9   0.542     9.6   0.340    18.4   0.869    56.4 
    4    14.2   0.458    10.8   0.170    19.1   0.869    58.8 
    5    16.0   0.318    12.5  ------    19.7   0.869    63.2 
    6    17.3   0.076    13.8  ------    20.1   0.869    66.9 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.3   0.869    68.7 
    8    17.6  ------    14.1  ------    20.2   0.869    67.8 
    9    16.1   0.313    12.6  ------    19.7   0.869    63.5 
   10    14.2   0.456    10.8   0.165    19.1   0.869    58.8 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    18.4   0.869    56.4 
   12    12.5   0.598     9.1   0.432    18.0   0.869    56.2 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   16.3   14.6   14.0   14.0   -8.9   -9.3  -14.0  -14.2 
 p [Pa]:   1367   1357   1295    514    362    292    146    138 
 p,sat [Pa]:   1851   1664   1595   1594    287    276    180    177 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.1051    0.1051   4.458E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.003 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.649 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
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Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2008 
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1.2.1   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

 Název konstrukce:   Podlaha - 2.NP+3.NP 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dřevovláknité desky lisované 3  0,015       0,170  12,5 
   2  Železobeton   0,050       1,430  23,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rokwool-steprock  0,040       0,033  70,0 
   5  Železobeton  0,040       1,740  32,0 
   6  Stropní konstrukce   0,150       0,600  18,0 
   7  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,869 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   96,25 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,55 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,070 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 5 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,070 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0033 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,6495 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software  
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1.3   ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
     POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 

 Název úlohy :  Fasáda 
  
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 

 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Vápenocemen   0.0020    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Omítka vápenoc   0.0150    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Porotherm 44 S   0.4400    0.1100  1000.0    650.0         5.0   0.0000 
  4  Potěr cementov   0.0020    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  5  Porotherm TO   0.0200    0.1300   840.0    400.0         8.0   0.0000 
  6  Porotherm Univ   0.0050    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  7  Silikátová omítka   0.0030    0.7000   920.0   1700.0        37.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   45.3  1098.6    -1.5   81.1   437.2 
    2        28    20.6   47.5  1152.0     0.1   80.4   494.4 
    3        31    20.6   49.2  1193.2     3.9   79.0   637.6 
    4        30    20.6   53.4  1295.0     8.8   76.9   870.5 
    5        31    20.6   59.8  1450.2    13.8   73.7  1162.3 
    6        30    20.6   65.0  1576.4    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6   67.5  1637.0    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    9        30    20.6   60.2  1460.0    14.0   73.6  1175.9 
   10        31    20.6   53.5  1297.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   47.7  1156.8     0.4   80.4   505.3 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.18 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.23 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1999.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.99 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.944 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.7   0.597     8.4   0.446    19.4   0.944    48.9 
    2    12.4   0.600     9.1   0.437    19.5   0.944    51.0 
    3    12.9   0.542     9.6   0.340    19.7   0.944    52.1 
    4    14.2   0.458    10.8   0.170    19.9   0.944    55.6 
    5    16.0   0.318    12.5  ------    20.2   0.944    61.2 
    6    17.3   0.076    13.8  ------    20.4   0.944    65.8 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.5   0.944    68.0 
    8    17.6  ------    14.1  ------    20.4   0.944    66.9 
    9    16.1   0.313    12.6  ------    20.2   0.944    61.6 
   10    14.2   0.456    10.8   0.165    19.9   0.944    55.7 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.7   0.944    52.1 
   12    12.5   0.598     9.1   0.432    19.5   0.944    51.2 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   19.0   19.0   18.8  -13.3  -13.4  -14.6  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1357   1236    300    283    215    186    138 
 p,sat [Pa]:   2195   2192   2175    192    192    171    170    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3443    0.4570   7.140E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.114 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       5.306 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
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Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2008 
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1.3.1   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

 Název konstrukce:   Fasáda 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Vápenocementová  0,002       0,800  12,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   3  Porotherm 44 Si na maltu Porot  0,440       0,110  5,0 
   4  Potěr cementový  0,002       1,160  19,0 
   5  Porotherm TO  0,020       0,130  8,0 
   6  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
   7            Silikátová omítka (Sili  0,003       0,700  37,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,200 kg/m2,rok 
  (materiál: Potěr cementový). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,200 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1135 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,3065 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software  
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1.4   ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
     POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 

 Název úlohy :  Střešní konstrukce 
  
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Porotherm Univ   0.0010    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Stropní konstr   0.1500    0.6000   960.0    710.0        18.0   0.0000 
  3  Železobeton    0.0400    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  4  PE folie   0.0020    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  5  Asfaltový nátě   0.0040    0.2100  1470.0   1400.0      1200.0   0.0000 
  6  Baumit EPS-F   0.2200    0.0410  1270.0     17.0        40.0   0.0000 
  7  Asfaltový nátě   0.0040    0.2100  1470.0   1400.0       280.0   0.0000 
  8  Polidek EPS   0.1500    0.0410  1270.0     17.0        40.0   0.0000 
  9  Elastek kombi   0.0044    0.2100  1470.0   1200.0     12507.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   45.3  1098.6    -1.5   81.1   437.2 
    2        28    20.6   47.5  1152.0     0.1   80.4   494.4 
    3        31    20.6   49.2  1193.2     3.9   79.0   637.6 
    4        30    20.6   53.4  1295.0     8.8   76.9   870.5 
    5        31    20.6   59.8  1450.2    13.8   73.7  1162.3 
    6        30    20.6   65.0  1576.4    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    20.6   67.5  1637.0    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    9        30    20.6   60.2  1460.0    14.0   73.6  1175.9 
   10        31    20.6   53.5  1297.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   47.7  1156.8     0.4   80.4   505.3 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         9.36 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.11 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        871.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.07 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.974 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.7   0.597     8.4   0.446    20.0   0.974    46.9 
    2    12.4   0.600     9.1   0.437    20.1   0.974    49.1 
    3    12.9   0.542     9.6   0.340    20.2   0.974    50.5 
    4    14.2   0.458    10.8   0.170    20.3   0.974    54.4 
    5    16.0   0.318    12.5  ------    20.4   0.974    60.5 
    6    17.3   0.076    13.8  ------    20.5   0.974    65.4 
    7    17.9  ------    14.4  ------    20.5   0.974    67.7 
    8    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.974    66.6 
    9    16.1   0.313    12.6  ------    20.4   0.974    60.8 
   10    14.2   0.456    10.8   0.165    20.3   0.974    54.5 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    20.2   0.974    50.5 
   12    12.5   0.598     9.1   0.432    20.1   0.974    49.3 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         

 tepl.[C]:   20.1   20.1   19.1   19.0   19.0   19.0   -1.1   -1.1  -14.8  -14.9 
 p [Pa]:   1367   1367   1358   1354    391    375    346    342    322    138 
 p,sat [Pa]:   2347   2346   2214   2202   2199   2190    559    556    168    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.5710    0.5710   6.582E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.002 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.033 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2008 
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 1.4.1   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název konstrukce:   Střešní  konstrukce 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,001       0,800  14,0 
   2  Stropní konstrukce 0,150       0,600  18,0 
   3  Železobeton 3  0,040       1,740  32,0 
   4  PE folie  0,002       0,350  144000,0 
   5  Asfaltový nátěr  0,004       0,210  1200,0 
   6  Baumit EPS 0,220       0,041  40,0 
   7  Asfaltový nátěr   0,004       0,210  280,0 
   8  Polidek EPS  0,150       0,041  40,0 
   9  Elaste kombi SBS  0,0044       0,210  12507,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,077 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,077 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0018 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0334 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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 2.   DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
       A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 2.1 Area 2008 
 
    KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 

 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     73 
 Počet vodorovných os:    127 
 Počet prvků:  18144 
 Počet uzlových bodů:   9271 
 
      Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
 0.00000 0.00300 0.00800 0.03800 0.04000 0.12000 0.18000 0.27000 0.48000 0.48011  
 0.48052 0.49000 0.49200 0.53000 0.53011 0.53052 0.58000 0.58011 0.58052 0.63000  
 0.63011 0.63052 0.68000 0.68011 0.68052 0.73000 0.73011 0.73052 0.78000 0.78011  
 0.78052 0.83000 0.83011 0.83052 0.88000 0.88011 0.88052 0.93000 0.93011 0.93052  
 0.98000 0.98011 0.98052 1.03000 1.03011 1.03052 1.08000 1.08011 1.08052 1.13000  
 1.13011 1.13052 1.18000 1.18011 1.18052 1.23000 1.23011 1.23052 1.28000 1.28011  
 1.28052 1.33000 1.33011 1.33052 1.38000 1.38011 1.38052 1.43000 1.43011 1.43052  
 1.48000 1.48011 1.48052  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
 0.00000 1.00000 1.01200 1.20700 1.21900 1.32950 1.33046 1.33446 1.33450 1.33541  
 1.33941 1.33950 1.34036 1.34436 1.34450 1.34531 1.34931 1.34950 1.35026 1.35426  
 1.35450 1.35521 1.35921 1.35950 1.36016 1.36416 1.36450 1.36511 1.36911 1.36950  
 1.37006 1.37406 1.37450 1.37501 1.37901 1.37950 1.37996 1.38396 1.38450 1.38491  
 1.38891 1.38950 1.38986 1.39386 1.39450 1.39481 1.39881 1.39950 1.39976 1.40376  
 1.40450 1.40471 1.40871 1.40950 1.40966 1.41366 1.41450 1.41461 1.41861 1.41950  
 1.41956 1.42356 1.42450 1.42451 1.42851 1.48127 1.48446 1.48527 1.48622 1.48941  
 1.49022 1.49117 1.49436 1.49517 1.49612 1.49931 1.50012 1.50107 1.50426 1.50507  
 1.50602 1.50921 1.51002 1.51097 1.51416 1.51497 1.51592 1.51911 1.51992 1.52087  
 1.52406 1.52487 1.52582 1.52901 1.52982 1.53077 1.53396 1.53477 1.53572 1.53891  
 1.53972 1.54067 1.54386 1.54467 1.54562 1.54881 1.54962 1.55057 1.55376 1.55457  
 1.55552 1.55871 1.55952 1.56047 1.56366 1.56447 1.56542 1.56861 1.56942 1.57037  
 1.57356 1.57437 1.57532 1.57851 1.57932 1.57958 1.96900  
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 2.1.1   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 

 Název úlohy:                                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,918 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) 
kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických 
výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném 
vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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2.1.1   zobrazení výsledků 
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3.   VYŠETŘENÍ NÁMI ZVOLENÉHO KONSTRUKČNÍHO PRVKU NA 
MEZNÍ STAV ÚNOSTNOSTI POMOCÍ PRAVDĚPODOBNOSTINÍ 

METODY 
 

 

3.1 Úvod 
 

Předmětem seminární práce bylo vyšetřit námi zvoleného  prvku  na mezní stav únosnosti 
pomocí pravděpodobnostní  metody. Pomocí softweru Anthill sloužící při posouzení spolehlivosti 
konstrukce. 

 

 

 

3.2 Zadání  
Prvek, který jsem si zvolila je stropní keramický nosník POT 60x160x3500mm;celková tloušťka 
stropu 190mm=>beton třídy C16/20,výztuž BSt500M; Miako15/50; 
Tepelně technické vlastnosti: Tepelný odpor stropu 0,23m²K/W 

Osová vzdálenost nosníků:500mm=> Miako15/50 

Hodnoty jsou z katalogu výrobků firmy Porotherm. 
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3.3Statické schéma  

 
Obr.1 : statické schéma nosníku   

 

 Výpočet prostého nosníku v příčné úloze ( ve svislé hlavní rovině xz ) 

 

L=3,5m 

1/8xl²x(q1+q2) 
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3.4 Výpočet reakcí 

Raz=
2

21 QQ +
=

2

*2*1 lqlq + (↑)[kN]                                                                                    

 Rbz=
2

21 QQ +
=

2

*2*1 lqlq + (↑)[kN]                                                                                    

 

3.5 Posouvající síla 

V(a)= 
2

ql
 

V(b) = 
2

ql
 

 

 

3.6 Ohybový moment 
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3.7 Zatížení  působící na nosník   
 Stálé zatížení 

 

Dřevěná podlaha 0,015 * 6,6*0,5 0,1337 

Betonová mazanina 0,005 * 18,5*0,5 1,248 

Separační vrstva -------------------- 
 

Kročejová izolace tl.40 mm 0,04 * 0,2*0,5 0,0108 

Porotherm universal 0,1*18,5*0,5 
 

  ∑ 1,1685 kN / m 

 

gk = 1,1685 kN / m 
2 

                                  (hodnota pro pravděpodobnostní výpočet) 

 

Součinitel spolehlivosti…..1,35 
 

gd = 1,1685 * 1,35 = 1,5775 kN / m                                           

 

   Nahodilé zatížení 

 

Bytové prostory Dle ČSN 73 00 35  2,0 kN/m
2 

 

qk = 2*0,5=1,00 kN / m                                                 (hodnota pro pravděpodobnostní výpočet) 

 

Součinitel spolehlivosti….1,5 

qd = 2 * 1,5 = 3 kN / m                                                        
  
 

 

Celkové zatížení 

 

  Charakteristické hodnoty  
  Gk = gk+ qk = 1,168 + 2,00 = 3,168 kN / m  

 

  Výpočtové hodnoty  
  Gd = gd+ qd = 1,5775 + 3= 4,5775 kN / m  

 

 

 

Kde :  

gk  je charakteristická hodnota stálého zatížení  

            (uvažována pro pravděpodobnostní výpočet) [kN/m] 

gd  je výpočtová hodnota stálého zatížení 

            (uvažována pro deterministický výpočet) [kN/m] 

qk  je charakteristická hodnota užitná zatížení 

            (uvažována pro pravděpodobnostní výpočet) [kN/m] 
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qd  je výpočtová hodnota užitná zatížení  

            (uvažována pro deterministický výpočet) [kN/m] 

Gk  je charakteristická hodnota celkového zatížení  

            (uvažována pro pravděpodobnostní výpočet) [kN/m] 

Gd  je výpočtová hodnota celkového zatížení  

            (uvažována pro deterministický výpočet) [kN/m] 

 

3.8 Výpočet maximálních momentů  
(dle Kadlčák J, Kytýr J, Statika stavebních konstrukcí I) 
 

  Mmax  z charakteristických hodnot  

 

  Mmax (+) = 1/8 * qxl
2
 = 1/8 * 3,168 * 3,5

2
 = 4,851 kN/m 

   

  Mmax  z výpočtových hodnot 

 

  Mmax (+) = 1/8 * q*l
2
 = 1/8 * 4,5775 *3, 5

2
 = 7,009kN/m 

 

3.9 Vlastní zápis do programu Anthill 
 
SF=R-S 

R=qmax*0,5 

S=1/8*3,5^2*(1,168*DL+1*LL) 

 

Kde :  

 

S   je účinek zatížení [kNm] 

R  je odolnost konstrukce [kNm] 

SF  je funkce spolehlivosti [kNm]  
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3.10 Použité histogramy : 
 

 

5%kvantilq-max-Histan 

 
 

Tabulková Hodnota 9,22KN/m 

 

Histogram DL – stálé zatížení 

 
                                                       Obrázek č.1 
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Histogram qmax-maximální zatížení 

 
                                                    Obrázek č.2 

Histogram LL – nahodilé zatížení 

 
                                              Obrázek č.3 
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Zadávané hodnoty do programu Anthil 
 

 

 

                                                  Obrázek č.4 

 
                                                Obrázek č.5 

 

 

                                               Obrázek č.6 
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 3.11 Výstupní data z programu Anthill 

 
Výstupní histogram funkce spolehlivost 

 
                                                            Obrázek č.7 

 

 
                                                                Obrázek č.8 
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3.12 Posudek spolehlivosti dle ČSN 73 1401 přílohy A 
 

Softwarem Anthill: byla vypočtena hodnota pravděpodobnosti poruchy Pf = 0,0000000, z čehož 
plyne , že navržený nosník vyhoví z pohledu spolehlivosti i na úroveň zvýšenou. 
 

 

Úroveň spolehlivosti Mezní stav použitelnosti 

Snížená 0,0005 

Obvyklá 0,00007 

Zvýšená 0,000008 

 

<   

 

0,0000000 < 0,000008 

Vyhovuje úrovni spolehlivosti zvýšené 

 

3.13Závěr  

Z výpočtu návrhu vyplývá, že pro mnou navržený prvek, a to stropní keramický nosník POT, 

navržený na mezní stav únosnosti mi vyhovuje. Jedná se o bytové prostory  kde lze předpokládat 
nízkou koncentraci zatížení a odolá i zvýšené podmínce spolehlivosti vymezené hodnotou 
0,000008. 
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B.2.1.1   Průvodní zpráva. 

a) Zařízení a provedení pokoje 

    Dívčí pokoj je pro dospívající dívku mezi lety 15. až 20. 

    Pokoj je zařízen jednoduchým moderním nábytkem dostupným v běžném prodeji. Nábytek, je snadno 

čistitelný a udržovatelný. Zařízení obsahuje (šatní skříň se zrcadlem, závěsný regál z dřevotřískové 
desky potažené melaninem „omyvatelná umělá dýha“, kancelářské křeslo z umělé kůže, postel ½ 
lůžkového provedení s kovovým rámem, psací stůl s kovovými stojkami). Kovové prvky jsou natřeny na 

bílo. Stěny jsou kombinací sytě červené a bílé barvy, aby v něm nábytek výrazně vynikal a s tím, že 

obraz větších rozměrů na stěně bude méně kontrastní. Celý pokoj dělá dojem většího tím, že plocha 
skříně je opatřena zrcadly.  

    Dřevěná podlaha je se vzorem nazývaným buk rošáda. Strop je po obvodu pokoje snížen pomocí 
sádrokartonové desky, které bude umístěno bodové osvětlení. Snížená část je sytě červená. Původní 
strop je bílý. Na rozdíl od sytých částí dobře prosvěcuje místnost. Ostatní bytové textilie interiér doplňují: 
Záclony jsou bílé síťové, bez vzorů, přes ně lze zatáhnout neprůhledné závěsy červené barvy. Přikrývky 
postelí jsou taktéž v kombinaci bílé a červené, ostatní přikrývky jsou vzorované podle příležitostí.  

   Plocha pracovního stolu je skleněná, samotná konstrukce stolu je také natřena bíle. Zvláštní efekt 
tvoří křeslo bílé barvy z umělé kůže.  

b) Zařízení a provedení prodejny 

Chovatelské potřeby 

       Prodejna je vybavena jednoduchým moderním nábytkem vyrobeným na zakázku. Nábytek je 
povrchově upraven, aby byla zjednodušena údržba. Vybavení v prodejně obsahuje především 
skladovací, výstavní regály. Stěny jsou sytě vínové v kombinaci s bílou barvou, která je navržen 
z důvodů kontrastního podkladu pod nástěnnou malbu. Nástěnné malby jsou navrženy s motivy zvířat, 
které vyplívají z účelů prodejny. 

     Podlaha je navržena z keramické dlažby světlé barvy. Strop je v kontrastní bílé barvě na rozdíl od 
vínových stěn. Při volbě vertikálních žaluziích, byla vybrána bílá barva. 

     Plocha prodejního pultu je skleněná s úložným prostorem, který slouží jako vystavovací plocha na 
zboží. 

c) Autorské obrazy 

   Zcela zvláštním velmi individuálním prvkem jsou obrazy, které mají někdy povahu jen obrazů, jindy 
vytvářejí dojem velké tapety. Obyvatel domu si je sama může vytvářit jako originály, nikoli jako kopie 
podle obrazových předloh, a také je mohou obměňovat  (v této bakalářské práci jsou její součástí). 
Obrazy jsou vytvářeny zvláštní aktuální technikou v poslední době velmi rozšířenou v Americe, 

založenou na technologii zv. Airbrush. 
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   Obrazy mohou naplňovat malířskou zálibu obyvatel, kteří mají zálibu také v drobných, spíše 
domácích, zvířatech – tzv. „miláčcích“. Upoutává na nich jemnost, hebkost a neurčitost obrysu, které 
tvoří jejich kožich i bohatost barev. Dále uvedená technologie pastelové povahy, ale trvanlivá a 
omývatelné. Podkladem pro malbu v dívčím pokoji je velkorozměrové šepsové plátno, které je zvoleno 

z důvodů možnosti výměny motivu. Ovšem v prodejně, byla zvolena varianta kreslení na stěnu.  
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B.2.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 B.2.1.2.1 VÝZNAM A VLASTMOSTI 

  Americkou retuš (airbrush), známe v dnešní době jako důmyslný nástroj pro nanášení barev s 
 maximální přesností. Díky této technice lze dosáhnout efektivního ztvárnění až téměř ve fotografické 
realitě. 

   Doklady o existenci této techniky nás zavádějí, až do dávných dob pravěku, kdy lidé při primitivních 
metodách používali rákos nebo duté kosti, kterými přestříkávali své ruce a jimi zakryté plochy následně 
dopracovávali. 

   Předpokládá se, že Americká retuš jako taková se považuje za vynalezenou roku 1893, kdy začal tuto 
techniku používat akvarelista Charles Burdick, který  pravděpodobně hledal rychlejší metodu  pro své 
kresby.  Z výtvarného hlediska se jedná o velice rychlou metodu. Umožňuje dodat obrázkům velké 
množství konečných úprav a unikátní odstupňování odstínů. Nejčastější použití spočívá v retušování 
fotografií a vytvoření efektu fotografie. 

Ve 30. letech se touto metodou vytvářely velkoplošné plakáty, které se také využívaly v reklamách. Plně 
se však americká retuš začala využívat ve 40. letech během druhé světové války, kdy dimenze třetího 
rozměru, nabyla velký význam v odreagování a jako zpestření šedých a ponurých dnů války. Tento 
zájem o krásné umění upadá hned po válce a metody se zase navrací pouze k funkci retušování 
fotografií a v málo případech jako pomůcka při výrobě knih a knižních obalů. Nárůst popularity přinesla 
výroba vědecko-fantastických filmů 60. let, kdy se celé umění pokoušelo o nové myšlenky a způsoby. 
Díky potřebě nového grafického vyjádření se Americká retuš vrací do povědomí a objevují se umělci, 
kteří se intenzivně věnují této obdivované technice. 

 

a) Michael English____________________________________________________ 

     Tvorba Michaela Englishe byla velice novodobá a dvojice Michael English a Nigel Waymouth 
upozorňovala na sebe svou originalitou a způsobem ztvárnění. Umělci, společně s Martinem Sharpem, 
jsou nevymazatelní z londýnské scény pozdních 60. let. Plakáty byly často uvolněny ve tvarech a 
barvách. Hapshash, tak si zmínění umělci nechávali říkat. Plakáty byly pečlivé a do detailu zpracované, 
díla byla tvořena z mnoha elementů vypůjčených z uměleckého slohu secese. Zvláště inspirující pro M. 
Englishe a společníky byl A. Mucha i další umělci. Jejich práce dokonale naplňovaly tehdejší atmosféru 
Londýna, která několik hektických let zaznamenala vznik nových skupin.  Malíř se roku 1970 stává 
realistou, který se věnoval reklamám například: potravin a jiného spotřebního zboží. Realistická tvorba 
plakátů přivedla Michaela k práci návrháře. Veřejnost obrazy obdivovala, ale někteří je považovali za 
příliš nevyrovnané. Odborníci dávají přednost pracím z pozdějších let jeho tvorby. V roce 1979 
publikoval knihu„vidění 3D“, která soustřeďuje nejlepší práce plakátového umění.  
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Vrchní část vlevo:   Coca (1970);   Vrchní část vpravo:   Zubní pasta (1974). spodní část vlevo:   List 
padá (1972);   spodní část vpravo:   Červené číslo 3 (1978). Michael Englisch 
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levý:   strojová otočení (1967); pravý:   UFO nadcházející (1967).  

 

b) David Willardson______________________________________________ 

Po promocích v Los Angeles na umělecké škole, David vstoupil do světa umění. Jeho nadšení pro 
práci, detail a přirozená tvořivost mu otevřela dveře k vytvoření mezinárodně známých obrazů , které 
známe z podání Disneye, kde vytvořil  filmové logo a většinu kreslených postaviček. Willardsonsova 

cesta pokračovala na poli animace, vytvořil obrazy celých příběhů. Disney potřeboval umělce, který 
grafice rozuměl a byl vášnivým výtvarníkem, také si předností Willarsna velice cenil. Společnost využívá 
Davidových předností po dobu patnácti let, během kterých vdechl život, svoji osobnost a emoce do 

mnoha postaviček rodinných pohádek, jako jsou Bambi, Malá mořská víla, Aladin a Lví král. V průběhu 
své tvorby vyvinul energický, dynamický, stylizovaný, grafický styl, který zachycuje duši.   

 



__________________________________________________________________BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

  
Stránka 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

  
Stránka 8 

 

  

c) Philip Castle___________________________________________________ 
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d)  Peter Sato____________________________________________________ 
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e) Steve Nunez_______________________________________________________ 
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B.2.1.2.3   Technické parametry____________________________________________ 

a)    Airbrushová pistole      

      Americká retuš je založena na způsobu lakovací pistole, která je běžně používána v lakýrnách. 
Těleso samotné pistole je duté a vnitřním prostorem je přiváděna barva pomocí stlačeného vzduchu. 

Díky regulátoru (ovládací páčce) i vzdálenosti pistole od plochy můžeme určovat intenzitu barvy a 

poměr vzduchu. Bohužel pomocí airbrushové pistole nelze vytvořit hranu, ale jsou využívány šablony, 

které nám umožní vytvořit ostrý přechod barev. Šablony jsou vyráběny v mnoha tvarových a obrazových 
provedení.   

 

 

 

 

     Sestavení airbrushové pistole se v průběhu svého vývoje příliš nezměnilo, především výrobci 
zdokonalují kvalitu materiálů technologie výroby. Výrobci airbrushových pistolí se snaží co nejvíce 
napodobit podobu pera, tím je zjednodušena výtvarníkova práce. Nástavce (krytů trysky) lze měnit 
podle potřeby a požadavků na kresbu. Proud vzduchu je možné ovládat páčkou, která je umístěna 
přímo nad přívodovou trubicí. Proud vzduchu je ovládán páčkou, která je na hřbetu nástroje přímo proti 

přívodu vzduchu. Vzhledem k umístění ovládací páčky je nutné, aby byla nádobka s barvou umístěna 
před páčkou. V ose pistole probíhá jehla, která je zajištěna v zadní části pistole kotvícím šroubem. 
Pokud bude páčka stisknuta, osová jehla se odsune, tím se otevře otvor trysky a působení tlaku 

vzduchu nám umožní vytvořit paprsek barvy. Barva, vycházející z pistole , je úzký paprsek ve tvaru 
kužele. Čím kratší je vzdálenost pistole od plátna, tím je paprsek užší a přesnější. Paprsek se 
exponenciálně zvětšuje s rostoucí vzdáleností. 
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b)    Kompresory 

Kompresor je elektrický přístroj, který nasává vzduch z prostředí a ukládá jej v tlakové nádrži. Pomocí 
redukčního ventilu, filtru a dalších komponentů je dodáván do pistole potřebný vzduch. Kompresor je 
možné vybírat z velké škály, záleží na dané situaci a potřebě výtvarníka. Volba může záležet na 
velikosti vzduchojemu, který může prodloužit dobu bez nutnosti zapnutí samotného zařízení. Pokud 
výtvarník zvolí menší nádobu, je možné, že kompresor je spuštěn po celou dobu kresby. 
Nejdůležitějším parametrem je požadovaný tlak vzduchu od 0,5 - 3Bar. 
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c) Pomocné prvky 

 

 

Pomocné prvky, jako jsou akrylové tužky, slouží k dokreslování detailů a nepřesností. Tužky se dají 
koupit v mnoha barevných variantách a různých tloušťkách. Zdravotnické pipety můžeme použít 
k přenášení malého množství barvy. Štětce jsou vhodné k dokončování, nebo k vytvoření zvláštních 
efektů . 

d) Šablony 

Šablony jsou jednou z nejdůležitějších pomůcek používaných v arbrushové technice. Jsou nezbytnou 
součástí, bez kterých není možné díla vytvořit. Šablony jsou vyráběny v mnoha tvarech a provedení, ale 
také v různých cenových škálách. Cena šablon bývá často vysoká. Křivítka se k této technice také dají 
velice dobře využít. 
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B.2.1.2.4  MATERIÁL A POUŽITÉ BARVY 

 

 Výrobce:FASKOLOR   Katalogové číslo:fas-40202                                      

Určeno pro čištění barvy ze stříkací pistole, štětců, případně již nanesené barvy z 
povrchu.                                                                  Balení obsahuje:60ml barvy 

 

 Výrobce:FASKOLOR    Katalogové číslo: fas-40000                                      

Barva je odolná vůči zbytkům paliva.        Balení obsahuje:60ml barvy 

 

  Výrobce:FASKOLOR   Katalogové číslo:fas-40002                                       

Barva je odolná vůči zbytkům paliva.        Balení obsahuje:60ml barvy 

 

 Výrobce:FASKOLOR   Katalogové číslo: fas-40012                                       

Barva je odolná vůči zbytkům paliva.         Balení obsahuje:60ml barvy                                                          

  

                               Výrobce:FASKOLOR   Katalogové číslo: fas-40003  

                               Barva je odolná vůči zbytkům paliva.          Balení obsahuje:60ml barvy   

  

                                Výrobce:FASKOLOR  Katalogové číslo: fas-40007  

                                Barva je odolná vůči zbytkům paliva.          Balení obsahuje:60ml barvy   

 

 

 Výrobce:FASKOLOR   Katalogové číslo:fas-40005                                        

Barva je odolná vůči zbytkům paliva.          Balení obsahuje:60ml barvy     
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Použité barvy__________________________________________________ 

 

 

 Výrobce:FASKOLOR   Katalogové číslo: fas-40191                                       

Vhodné pro barvení oken, průhledná.Pro změnu odstínu barvy oken lze jako další 
vrstvu použít barvy z řady FasLucent 

 

 Výrobce:FASKOLOR   Katalogové číslo: fas-40056                                       

Barva je odolná vůči zbytkům paliva.                                                                 
Balení obsahuje:60ml barvy      

   

 Výrobce:FASKOLOR   Katalogové číslo: fas-40301                                   

Barva je odolná vůči zbytkům paliva.                                                              
Balení obsahuje:60ml barvy       

 

 Výrobce:FASKOLOR   Katalogové číslo: fas-40301                                   

Barva je odolná vůči zbytkům paliva.                                                              
Balení obsahuje:60ml barvy       

 

     Barvy mohou být kombinovány dle výrobce. Zvolené kombinace jsou taktéž očíslovány výrobním 
číslem. 

  

     Podkladem pro malbu v dívčím pokoji je velkoformátové šepsové plátno, které je zvoleno z důvodů 
možnosti výměny motivu. Ovšem v prodejně, byla zvolena varianta kreslení na stěnu. 
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B.2.1.2.5 POUŽITÉ PODKLADY Webové stránky 

 

1. http://www.airbrush-shop.cz/0,24,Kompresory.html 

2. http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-modding/12004-casemodding-airbrush-

americky_kyc?start=3 

3. http://www.airbrush-fengda.cz/store/airbrush-barvy-faskolor-8-1-1-airbrush-fengda.html 

4. http://www.idragons.cz/view.php?cisloclanku=2003021405 

5. http://www.flickr.com/photos/gatochy/sets/72157594197469422/ 

6. http://www.barkeranimation.com/thumbnail_page.asp?CID=1641-2-0 

7. http://davidwillardson.com/ 

8. http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2009/10/03/michael-english-1941%E2%80%932009/ 

9. http://media.bloguje.cz/449928-airbrush-technika.php 

10. http://www.airnews.cz.web4ce.cz/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=39&func=detail&

catid=46&id=1008 

 

 

Knihy 

1.  Americká retuš-Airbrush    Miquel Ferron 

 

 

 


