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Anotace 

 

 

 Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnout bytový dům s bezbariérovým 

užíváním v Petřvaldě u Karviné. Toto město se v současné době zařadilo k rychle se 

rozrůstajícím celkům regionu. Prudký rozvoj zaznamenává především výstavba rodinných 

domů.  

Hlavní ideou tohoto projektu bylo vytvořit komfortní bydlení, s úsporou stavební 

plochy a možností bezbariérového využití některých bytů.  

Bytový soubor byl situován do klidové zóny města, jež je v docházkové vzdálenosti 

centra a je napojena na dopravní infrastrukturu. 

Tato práce má rozsah 190 stran, o formátu velikosti A4. 

 

 

Symposis 

 

 

The subject of this thesis was to design a residential building with wheelchair use in 

Petřvald in Karviná. This city is currently ranked among the fast-growing units of the 

region. A rapid development can be seen especially in the construction of houses. 

The main idea of this project was to create a comfortable way of living, space-saving 

construction with the possibility of barrier-free use of some flats. 

The flat-complex was located in a quiet area of town, which is within the walking 

distance of the towncentre and is connected to the transport infrastructure. 
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1 Úvod 

 

 Zadáním této bakalářské práce bylo navrhnout bezbariérový bytový dům v Petřvaldu u 

Karviné.  

 

1.1 Historie města 

 
Toto město má bohatou historii. První zmínky o Peterswaldu, jenž byl původním 

názvem, se objevují již v roce 1305. Avšak, prudký rozvoj města začíná až po nálezu uhlí a 

začátku jeho hlubinného dobývání. Bylo to na přelomu 19-20. století, v roce 1833. Od tohoto 

data také můžeme zaznamenat prudký nárůst počtu obyvatel, což vede k výraznému rozvoji 

města. Vznikají především hornické kolonie, podobné těm, jež se dochovaly v mnoha dalších 

částech regionu.  

Po druhé světové válce a nástupu komunismu k moci, můžeme zaznamenat největší 

nárůst stavební činnosti na území města. Jedná se především o industriální celky a hornické 

kolonie. To však vede k tomu, že je opomíjena stránka urbanismu města. V podstatě dodnes 

nedošlo k ucelení centra města a vytvoření důstojného centra, jaké by si město jistě 

zasloužilo. Pokus o funkční sjednocení jsem se snažil vyjádřit ve své semestrální 

práci ateliérové tvorby II., kde jsem se zabýval právě návrhem radnice a centrálního náměstí, 

s napojením a ostatní správní celky města. 

V roce 2000 dochází k útlumu těžby, začíná se tak psát nová kapitola města Petřvaldu 

bez hlubinného dobývání uhlí. Od tohoto roku opět výrazně vzrostla stavební činnost na 

území města. Jedná se především o výstavbu rodinných domů. Díky výhodné poloze 

Petřvaldu, jenž se nachází v blízkosti okresních a krajských měst, jako je například Ostrava a 

Karviná, se z Petřvaldu stává satelit těchto měst. Což má za následek kobercovou výstavbu 

rodinných domů, i se všemi svými negativy. Jedná se především o neefektivitu využívání 

stavebních parcel a ekologický dopad na přírodu, která je již i bez těchto zásahů výrazně 

zasažena těžbou uhlí a industriální činností v přilehlých velkých městech. 

Svůj projekt jsem se snažil směrovat tak, abych se vyvaroval právě oněch negativ 

neefektivní výstavby rodinných domů. Rád bych ukázal směr, jímž by se mohla stavební 

činnost vyvíjet pro efektivnější hospodaření se stavební plochou a pro zmírnění ekologických 

dopadů stavební činnosti na životní prostředí. 
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1.2 Popis pozemku 

 

Navrhovaný objekt jsem umístil na parcelu č. 4439/2 o rozloze zhruba 1630 m2, jež se 

nachází v katastrálním území Petřvald. Pozemek je situován v klidové zóně města, která je 

však v docházkové vzdálenosti centra města. Významnou roli při výběru tohoto pozemku 

hrála rovněž dostupnost dopravní infrastruktury a všech inženýrských sítí. Orientace pozemku 

vzhledem ke světovým stranám je velmi výhodná, neboť komunikace prochází na jeho 

severní hraně. Což umožňuje orientaci stavby na jih, jihovýchod a jihozápad. 

V okolí pozemků se nachází v menší hustotě zástavba rodinných domů, na které 

navrhovaný objekt přímo nenavazuje. Je však v blízkosti základní školy a hasičské zbrojnice, 

bylo tedy nutné volit citlivě formu objektu tak, aby nenarušovala ráz okolní zástavby.  

 

1.3 Popis objektu 

 

Bytový dům zabírá na parcele plochu o rozloze zhruba 277 m2. Do tohoto objektu 

jsem umístil pět bytů. Z těchto bytů jsou dva navrženy bezbariérově, jeden byt je mezonetový 

a zbylé dva jsou standardní 2+kk. Bezbariérový byt o ploše 67 m2, mezonetový o ploše 95 m2 

a 2+kk o ploše 73m2. 

V suterénním podlaží se nachází podzemí parkování bezbariérových bytů, sklepní 

boxy jednotlivých bytů a technické zázemí objektu. 

Na zahradě, jež je obyvatelům bytů volně přístupná, se nachází zahradní altán. Při 

hraně komunikace jsem umístil celkem 7 parkovacích stání pro obyvatele objektu. Na 

pozemku jsou provedeny sadové úpravy. 
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2 Průvodní zpráva 

 

Průvodní zpráva je zpracována dle vyhlášky 466/2006sb [2] o dokumentaci staveb. 

Dále odpovídá standardům ČKAIT a ČKA.  

 

 

2.1 Identifikační údaje 

 

Název akce:  BYTOVÝ DŮM S BEZBARIÉROVÝM UŽÍVÁNÍM V 

PETŘVALDĚ 

Místo stavby:  Závodní 1478, Petřvald 735 41 

Parcela číslo:   č. 4439/2 

Plocha parcely:   1630 m2 

Zastavěná plocha:   1067 m2 

Plocha objektu:   277 m2 

Procento zastavění:   65,46 % 

Stupeň PD:  dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Kraj:  Moravskoslezský  

Stavební úřad:  Petřvald 

Investor:  VŠB-TU Ostrava 

  17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba 

Dodavatel stavby:  bude vybrán ve veřejném výběrovém řízení 

Projektant:  Radim Seidler 

Spolupráce na projektu: 

 

Stavební část:  Doc. Ing. Martina Peřinková Ph.D., Ing. Marie Wolfová PhD. 

Statika:   Ing. Martin Krejsa PhD. 

Technika prostředí staveb: 

Požární ochrana: 

Elektroinstalace: 
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2.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

 

Objekt bude vystavěn na stavební parcele č. 4439/2 o celkové výměře 1630 m2 v 

katastrálním území Petřvald. Pozemek má rovinatý charakter, mírný sklon stavebního 

pozemku je orientován směrem k jihu s převýšením 0,3 m na 10 m. 

 Jedná se o stavební parcelu, která je ve vlastnictví investora VŠB-TU Ostrava a 

všechny majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Na pozemek se nevztahují žádná věcná 

břemena ani zástavy. 

Na pozemku se v minulosti nenacházela žádná zástavba, a nebyl ani jinak využíván. Na 

pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň ani žádné další rostlinstvo, jež by bylo předmětem 

ochrany přírody.  

 

 

2.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

 

 Pro zjištění poměrů na staveništi, vzhledem k problematickému zakládání a 

radonovému nebezpečí, charakteristické pro Moravskoslezský kraj, byly na parcele provedeny 

následující průzkumy. 

 Hydrogeologický průzkum prokázal přítomnost dostatečné únosné zeminy, 

v dostatečné mocnosti vrstvy, která je nutná pro přenesení napětí na základové spáře. Zároveň 

nebyla zjištěna výška hladiny spodní vody. Není tedy nutné provádět speciální izolace proti 

tlakové vodě. Pro zajištění dobré funkce hydroizolace byly navrženy drenáže, jež odvádí 

srážkovou vodu z podzákladí [25]. 

 Rovněž byl proveden radonový průzkum, který neprokázal radonové nebezpečí. Není 

tudíž nutné provádět protiradonové opatření. 

 Parcelu č. 4439/2 je možné napojit na silniční síť díky komunikaci, jež probíhá na 

severní hraně pozemku. Jedná se o místní komunikaci (ul. Závodní).  

 Inženýrské sítě se nacházejí v těsné blízkosti pozemku. Podzemní vedení nízkého 

napětí, kanalizace, vodovod i plyn vedou v ose komunikace přiléhající k pozemku (ul. 

Závodní) na severní hraně parcely. 
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2.4 Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Veškeré známé požadavky všech dotčených orgánů jsou již zapracovány do této 

dokumentace. Jelikož se jedná o dokumentaci pro provedení stavby (DPS), všechny 

náležitosti a požadavky byly řešeny v předešlém stupni projektové dokumentace, tedy 

v dokumentaci pro stavební povolení (DSP). 

 

 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 

dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. [13] ze dne 9. června 1998 – a obecné technické požadavky na 

výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. [2] ze dne 10. listopadu 2006. 

 

 

2.6 Údaje o splnění územních regulativů 

 

 Navrhovaný objekt i úpravy stavebního pozemku jsou v souladu s regulativy pro dané 

území a v souladu s územním plánem města Petřvaldu. Pro lokalitu stavby místní stavební 

úřad ani dotčené orgány nevydaly žádná závazná regulativa. 

 

 

2.7 Věcné a časové vazby 

 

 V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související 

investice. Nebudou prováděna žádná opatření v dotčeném území. 

 

 

2.8 Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

 

Dokončení projektu stavby: květen 2010 

Zahájení stavby: březen 2011 

Ukončení stavby: září 20012 
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Postup výstavby: 

- Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pro základy. Převzetí základové spáry. 

- Betonáž základů a suterénu. Převzetí základů a monolitických svislých konstrukcí 

- Provedení hydroizolací 

- Zdění svislých nosných konstrukcí, osazení překladů, provedení stropu nad 1S 

- Kompletace monolitického schodiště 

- Zateplení spodní stavby, provedení drenáží 

- Zdění svislých nosných kcí v 1NP a osazení překladů 

- Sestavení stropu nad 1.NP, betonáž stropů a ztužujícího věnce. 

- Zdění svislých konstrukcí ve 2. NP vč. osazení překladů 

- Sestavení stropu na 2 NP, betonáž stropů a ztužujícího věnce 

- Provedení jednotlivých vrstev ploché střechy 

- Kontaktní zateplení celého objektu 

- Osazení výplní otvorů. Instalace, rozvody TZB 

- Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev. 

- Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy, osazení zařizovacích předmětů 

- Terénní a dokončovací práce výstavba zahradního altánu 

- Sadové úpravy 

 

 

2.9 Orientační statistické údaje o stavbě 

 

Zastavěná plocha celkem: 1020  m2 

Obestavěný prostor: 2720  m3 

Podlahová plocha celkem: 516  m2 

Podlahová plocha 1S: 141 m2 

Podlahová plocha 1NP 186 m2 

Podlahová plocha 2NP: 187 m2 

Celkové náklady stavby: 16 000 000 Kč  

  

 Celková cena stavebního díla, zahrnující veškeré stavební objekty, byla stanovena dle 

předběžného propočtu na základě cenových ukazatelů pro rok 2010. [30] 
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3 Souhrnná technická zpráva 

 

Souhrnná technická zpráva je zpracována dle vyhlášky 466/2006 Sb. [2] o 

dokumentaci staveb. Dále odpovídá standardům ČKAIT a ČKA.  

 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

3.1.1 Zhodnocení staveniště 

 

Objekt je situován na stavební parcele č. 4439/2 o celkové výměře 1630 m2 v 

katastrálním území Petřvald. Parcela je situována v mírně svažitém území (jižní svah s 

převýšením 0,3 m na 10 m).  Pozemek není oplocen a nenachází se na něm vzrostlá zeleň ani 

žádné jiné stavební objekty. 

Inženýrské sítě probíhají v těsné blízkosti pozemku. Plyn, vodovod, podzemní vedení 

nízkého napětí i kanalizace jsou vedeny v ose komunikace, která těsně přiléhá k severní hraně 

pozemku. 

 Vjezd na pozemek z ulice Závodní (místní komunikace), je realizován sjezdem do 

podzemních garáží (sjezdová rampa o sklonu 15°) a vjezdem na parkovací stání umístěné 

přímo na pozemku.  

Základová půda je dostatečně únosná a v dostatečné mocnosti vrstvy, aby zajistila 

přenos napětí na základové spáře. Na daném území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. 

Stavební parcela se nachází na poddolovaném území, je tedy nutné provést opatření, aby bylo 

zamezeno degradaci stavby důlními vlivy. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna 

hladina podzemní vody.  

 

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Objekt bytového domu je situován v klidové zóně města Petřvald. Poloha budovy je 

určena uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace S-J) je kolmá k ose komunikace (ul. 

Závodní). Vjezd na pozemek navazuje na 7 stání pro osobní auta, které je na východní straně 

pozemku. Sjezd do podzemních garáží o sklonu 15° je rovněž z ulice Závodní. Pěší vstup je 

od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Objekt splňuje závazné pokyny zadané 

regulačním plánem. 
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Půdorys objektu rodinného domu je ve tvaru lichoběžníka. Budova je dvoupodlažní, 

částečně podsklepená. Vstup do objektu je umístěn na severní straně budovy. Vcházíme do 

vstupní haly se schodišťovým prostorem (místnost č. 101). V této místnosti je umístěn i 

výtah.  

V Prvním podlaží se nachází 3 bytové jednotky. Bezbariérový byt o ploše 67 m2, 

mezonetový byt o ploše 95 m2 a 2+KK o ploše 73 m2. 

Bezbariérový byt je členěn co nejpřehledněji s otevřenou dispozicí, pro usnadnění 

pohybu obyvatel. Z haly se schodišťovým prostorem (místnost č. 101) se dostáváme do 

zádveří (místnost č. 102), zde je umístěn výklenek pro zabudování vestavěného nábytku, pro 

uschování svršků a obuvi. Ze zádveří pokračujeme do chodby (místnost č. 103), odtud lze 

pokračovat do koupelny (místnost č. 104), nebo dobývacího pokoje s kuchyní (místnost č. 

105). Koupelna je navržena plně bezbariérově. V obývacím pokoji je umístěna kuchyňská 

linka, jejíž realizací tak, aby splňovala parametry bezbariérového užívání, bude pověřena 

specializovaná firma. Z obývacího pokoje pokračujeme do ložnice (místnost č. 106). 

Vybavení bezbariérového bytu bude předmětem dodávky specializované firmy. [9] 

Další byt je řešen jako mezonet. Z haly se schodišťovým prostorem vstupujeme do 

vstupní haly (místnost č. 114). Zde můžeme pokračovat do komory se šatnou (místnost č. 

115), do koupelny s WC (místnost č. 116) či do obývacího pokoje s kuchyní (místnost č. 

117). Z obývacího pokoje lze vyjít na terasu. Také se zde nachází komora, či spíž (místnost č. 

118). Vystoupáme-li po schodech do 2NP, vcházíme na podestu (místnost č. 214). Zde je 

možné pokračovat do pokoje dětí (místnost č. 217), do koupelny s WC (místnost č. 216) nebo 

do pokoje rodičů (místnost č. 215). Vstoupit na terasu je možné jak z pokoje dětí, tak 

místnosti rodičů. 

Třetí byt je řešen jako 2+KK. Vstup do něj je realizován z haly se schodištěm 

(místnost č. 101). Z této místnosti vcházíme do zádveří (místnost č. 107). Odtud do chodby 

(místnost č. 108), tato chodba tvoří zároveň centrální uzel bytu. Lze odtud pokračovat do 

koupelny s WC (místnost č. 109), na WC (místnost č. 110), do ložnice (místnost č. 111), do 

komory (místnost č. 112) nebo do obývacího pokoje s kuchyní (místnost č. 113).  

Bezbariérový byt a byt 2+KK je ve stejném provedení i v druhém podlaží bytového 

domu. Jedná se o identické byty s naprosto stejnou dispozicí [9] 

Hmotové řešení budovy s plochou střechou je v harmonickém souladu s charakterem 

okolní zástavby rodinnými a bytovými domy a protilehlému objektu ZŠ. Nedílnou součástí 

stavby jsou zahradní úpravy s drobnou architekturou. 
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3.1.3 Technické řešení 

 
3.1.3.1 Základy 

 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání výhodné. Je však nutné přihlédnout k problematice důlních vlivů, která na daném 

území působí na objekty degradačními vlivy. Návrh železobetonového základového roštu, 

zabezpečuje dostatečnou tuhost základů, a tedy eliminuje poškození důlními vlivy. Objekt je 

založen na ŽB základovém roštu. V nepodsklepené části je minimální hloubka základové 

spáry 1,4 m od upraveného terénu. Podkladní beton (C20/25 tloušťky 100 mm) je navržen na 

hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm. Podsklepená část objektu je navržena rovněž na 

ŽB roštu, stěny suterénu jsou také z ŽB, což společně s železobetonovou deskou stropu tvoří 

tuhý celek, výrazně odolný proti deformačnímu zatížení důlními vlivy. Na základě 

geologického průzkumu bylo zjištěno, že podzemní voda nedosahuje hloubky základové 

spáry, proto není nutné navrhovat izolaci proti tlakové vodě. Suterén bude zateplen (viz Obr. 

1) a temperován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1- Zateplování spodní stavby [26] 

 

3.1.3.2 Konstrukční systém 

 

Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků POROTHERM 40 Si na tepelně izolační 

maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a 

rohové). Vnitřní nosné stěny jsou z cihelných tvárnic POROTHERM 30 CB DF a 11,5 P+D 

na MC 5 MPa. Celý objekt bude pro omezení tepelných ztrát kontaktně zateplen. [26] Průběh 
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teplot na zatepleném plášti budovy je patrný z obr. 2. Suterén je proveden z železobetonu, 

jako ochrana proti důlním vlivům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2- Průběh teplot na plášti kontaktně zatepleného objektu [26] 

 

3.1.3.3 Stropy 

 

Stopní konstrukce nad 1S je tvořena ŽB deskou tloušťky 130 mm. Statický výpočet této 

konstrukce je přiložen v oddíle konstrukce. 

Stropní konstrukce 1. NP je tvořena z nosníků POROTHERM POT 160x175 (viz obr. 

3) a vložek MIAKO 19/62 PTH a 19/50 PHT (viz obr. 3). Tloušťka stropu je 250 mm, 

zálivkový beton C20/25. Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm, po obvodu s 

věncovkou Porotherm 19,5, s vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 50 

mm, je navržen v rámci stropů 1. NP a 2NP. [25] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3- Nosník POT společně se stropní tvarovkou Miako [24] 
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3.1.3.4 Schodiště 

 

Vertikální komunikace v objektu je řešena dvojicí monolitických dvouramenných 

schodišť, umístěných nad sebou. Obě schodiště mají stejné parametry. V každém rameni 

schodiště je navrženo 9 schodišťových stupňů. S výškou stupně 160 mm a šířkou stupně 310 

mm. Schodiště dosahují sklonu 27°. Jako nášlapná vrstva bude provedena keramická dlažba 

vyhovující z hlediska minimálního součinitele tření, pro zajištění bezpečnosti. 

Madlo zábradlí bude umístěno ve výšce 800 mm nad hranou schodiště, součástí bude 

kované zábradlí, které bude předmětem dodávky specializované firmy např. Jiří Trdý Hlinsko 

nebo Kovoservis (viz obr. 4 a 5).  

 

Obr. 4- Zábradlí firmy Jiří Trdý Hlinsko[27] Obr. 5- Zábradlí firmy Kovoservis[28] 

  

Vedlejší schodiště, které se nachází v mezonetovém bytě, v místnosti č. 117, je 

dřevěné. Toto schodiště je předmětem výroby specializované firmy. Součástí dodávky tohoto 

schodiště jsou i madla zábradlí (ve výšce 800 mm). Nášlapnou vrstvu tvoří dřevěná lakovaná 

prkna vyhovující z hlediska minimálního součinitele tření, pro zajištění bezpečnosti. 

 

3.1.3.5 Zastřešení 

 

Střecha je provedena jako plochá, jednoplášťová nevětraná. Střecha je odvodňována 

gravitačně do vtoků dovnitř dispozice. Skladba střechy, viz výkres výpis skladeb. Hlavní 

hydroizolační vrstvu střešního pláště tvoří modifikovaný pás SBS Elastek 50 solo. [11] [10] 

Tento pás je obousměrně vyztužen skleněnými vlákny. Na povrchu je pás opatřen břidličným 

posypem. (viz obr. 6). 
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Obr. 6- Modifikovaný pás SBS Elastek 50 solo[31]. 

 

3.1.3.6 Výtah 

 

Pro zajištění bezbariérového přístupu je v objektu umístěn výtah. Tento výtah je 

umístěn ve vstupní hale (místnost č. 101). Výtahová šachta má rozměry 1600x1650 mm. 

Šířka dveří je 900 mm, rozměry kabiny výtahu jsou 1000x1200 mm. Kabina je pro 6 osob. 

Výtah je tedy vhodný k přepravě osob s omezenou schopností pohybu. Ovládací panely 

výtahu, jak nástěnný, tak ovládací panel umístěný v kabině výtahu, budou přizpůsobeny pro 

bezbariérové užívaní. Výtah bude předmětem dodávky specializované firmy např. Kone, typ 

výtahu monospace R7. [9] [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7- Výtah Kone monospace R7[23] Obr. 8- Detail výtahu Kone [23] 
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3.1.3.7 Podlahy 

 

Skladby podlah jsou uvedeny ve výkrese skladby konstrukcí. Při kladení jednotlivých 

vrstev podlah je nutné postupovat dle technologického předpisu výrobce. 

  

3.1.3.8 Výplně otvorů 

 

Typy oken a dveří, které byly v projektu použity, jsou uvedeny v jednotlivých výpisech 

oken a dveří. Celkovou dodávku výplní otvorů zajišťuje specializovaná firma např. Finstal. 

Bezpečnostní dveře jsou předmětem samostatného dodavatele např. firmy Next. Montáž a 

osazení zajišťuje dodavatelská firma. [29] 

 

3.1.3.9 Úpravy povrchů 

 

Vnitřní malby jsou provedeny na vápenocementové vnitřní omítce. Nátěr je proveden ve 

třech vrstvách v požadované kvalitě provedení. Odstín zvolí investor. 

Vnitřní obklady jsou provedeny především v hygienických prostorách. Veškeré obklady 

budou keramické, rozměr a barevný odstín zvolí investor. Provedením vnitřních obkladů a 

maleb bude pověřena specializovaná firma např. Rako.  

Vnější omítky budou součástí dodávky společně se zateplovacími pracemi. Tyto práce 

provede specializovaná firma, např. Finstal. [29] 

Vnější obklad fasády, jenž bude žulový o rozměrech 2000x2000x22 mm, bude upevněn 

na upevňovacích kotvách s trny. Obvodová konstrukce pod obkladem bude rovněž zateplena, 

tepelnou izolaci bude představovat minerální vlna Rockwool v tloušťce 10 mm. Vnější 

obkladové práce budou rovněž součástí dodávky společně se zateplovacími pracemi. Tyto 

práce rovněž provede specializovaná firma např. Finstal. [29] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9- Detail uložení obkladu do nosné konstrukce fasády[31] 
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Obr. 10- Detail upevňovací kotvy fasádního obkladu[31] 

 

3.1.3.10 Klempířské prvky 

 

Klempířské prvky jsou podrobně popsány ve výkrese klempířských prvků. Osazení 

těchto prvků připadá částečně na dodavatele výplní otvorů, protože součástí dodávky oken 

jsou vnitřní i vnější parapety. Ostatní klempířské prvky osazuje specializovaná firma. Je nutné 

ověřit zejména správné spádování a ukotvení těchto prvků 

 

3.1.3.11 Vnější plochy 

 

Součástí navrhovaného objektu jsou terénní úpravy, provedení komunikací pro pěší, 

provedení parkovacích stání a sjezdové rampy do podzemních garáží. Nedílnou součástí jsou 

také sadové úpravy, a výsadba menších dřevin na pozemku. Tyto práce jsou předmětem 

dokončovacích úprav a budou prováděny specializovanou firmou. 

 

3.1.4 Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu nebylo předmětem řešení tohoto projektu. 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní komunikace 

na ulici Závodní. 

 

3.1.5 Řešení dopravní a technické infrastruktury 

 

Řešení technické infrastruktury nebylo předmětem řešení  



 

23 
 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní komunikace 

na ulici Závodní. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Na pozemku 

je situováno 7 parkovacích stání. 

 

3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí 

 

Vytápění bytového domu bude provedeno za pomoci tepelného čerpadla systému 

vzduch-voda (viz obr. 11). Dodávkou tohoto zařízení bude pověřena odborná firma, jež zajistí 

prováděcí dokumentaci a realizaci tepelného čerpadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11- Princip funkce tepelného čerpadla vzduch-voda[33] 

 

Jako záložní zdroj vytápění pomocí plynového kotle s max. výkonem 30 kW. Kouřovod 

bude vyveden nad střechu, sopouch komína bude zapečetěn a připraven pro užívání. Hlavice 

komína nebude provedena, její snadná realizace se provede v případě potřeby vytápění 

plynovým kotlem. 

Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku dle 

příslušných předpisů, odvoz zajistí dodavatelská stavební firma. 

Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry. 

K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci 

likvidace pevného domovního odpadu ve městě. 

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
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3.1.7 Bezbariérové řešení okolí stavby 

 

Okolí stavby není bezbariérově řešeno, avšak průzkum ukázal, že se v jeho okolí 

nevyskytují žádné překážky, které by zabraňovaly v pohybu osob se sníženou schopností 

pohybu. 

Bezbariérový přístup do objektu je vyřešen zmenšenou výškovou úrovní komunikace 

před vchodem (-0,015 m). [9] 

 

3.1.8 Průzkumy a měření 

 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

 

3.1.9 Geodetické podklady 

 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

 

3.1.10 Členění jednotlivé stavební objekty 

 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 - Novostavba objektu bytového domu 

SO 02 – Terénní úpravy 

SO 03 – Zahradní altán 

SO 04 – Zpevněné plochy a kanalizace 

SO 05 - Přípojka plynu 

SO 06 - Přípojka kanalizace 

SO 08 - Přípojka NN 

SO 09 – Sadové úpravy 
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3.1.11 Vliv stavby na okolí 

 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. Charakter stavby a 

hmotové členění nenarušuje nijak okolní zástavbu. 

 

3.1.12 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Při realizaci musí být dodržovány platné normy a předpisy, ČSN. Dále vyhlášky o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (č. 309/2006 Sb.) [14], včetně všech souvisejících 

předpisů. Je rovněž nutné dodržovat technologické postupy dané výrobcem jednotlivých 

výrobků a materiálů. V průběhu stavby se budou provádět speciální pracovní úkony a 

manipulace se složitými zařízeními, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé 

mohou tuto činnost vykonávat. 

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010) [4], ČSN ISO 3864 (01 8010) [15], ČSN 26 

9030. [16] 

Pro kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. [17] v platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

 

 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 

V samostatné části této bakalářské práce v oddíle Konstrukce (samostatný dokument) 

bude řešen návrh spojité ŽB desky stropu nad 1NP a pravděpodobnostní posouzení ŽB 

spojitého průvlaku. 

Zbylé části stavby nebyly předmětem řešení této práce. 

 

 

3.3 Požární bezpečnost 

 

Požární bezpečnost není předmětem řešení této práce. 
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3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

[18] 

Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací 

nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci.  

 

3.4.1 Zásady pro nakládání s odpady 

 

Při provozu je nutné postupovat, aby se co nejvíce minimalizoval vznik odpadů. 

Jednotlivé druhy odpadu je nutné separovat, pro uplatnění zásad maximální recyklace. Je 

rovněž nutné minimalizovat odpady, které jsou nebezpečné, a k jejich likvidaci je nutné 

povolávat specialisty. 

 

3.4.2 Kategorizace odpadů 

 

Kategorizace odpadů nebyla předmětem řešení tohoto projektu. 

 

 

3.5 Bezpečnost při užívání 

 

K zajištění bezpečnosti při užívání je nutné provizorní oplocení staveniště. Hotový 

objekt již nebude vykazovat žádná nebezpečí při užívání 

 

 

3.6 Ochrana proti hluku 

 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován výplněmi otvorů se standardní 

zvukovou izolací. Jako odstínění hluku bude sloužit rovněž odsazení objektu od uliční čáry a 

použití zklidňujících prvků. 

 



 

27 
 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001 [19]. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 [20] a měrnou energetickou spotřeby 

dle Vyhlášky č. 291/2001. [21] 

 

 

3.8 Bezbariérové řešení stavby 

 

Bezbariérový přístup do objektu je vyřešen zmenšenou výškovou úrovní komunikace 

před vchodem (-0,015 m), dveře jsou opatřeny prahy s bezbariérovou úpravou. Dveře 

v bezbariérovém bytě jsou ve většině případů provedeny bezprahově. Bezbariérový 

horizontální pohyb po objektu je realizován za pomoci výtahu. Výtah má tři stanice a 

parametry, jejž dovolují přepravu osob s omezenou schopností pohybu. [9] 

 

 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

 

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

 

 

3.10 Ochrana obyvatelstva 

 

Bude zajištěna provizorním oplocením staveniště. Na stavbě nevzniknou žádná 

potencionální rizika, která by ohrožovala obyvatelstvo přilehlých objektů. 

 

 

3.11 Inženýrské stavby (objekty) 

 

3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

 

Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch není předmětem řešení této 

práce. 
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3.11.2 Zásobování vodou 

 

Není předmětem řešení tohoto projektu. 

 

3.11.3 Zásobování energiemi 

 

Není předmětem řešení tohoto projektu. 

 

3.11.4 Řešení dopravy 

 

Bude řešeno napojením na místní komunikaci (ul Závodní). 

 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby 

 

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové plošné dlažby do štěrkového podloží. 

Na plochách, které nebyly dlážděny, jsou provedeny sadové úpravy. 

 

3.11.6 Elektronické komunikace 

 

Elektronické komunikace se v projektu nevyskytují. 

 

 

4 Situace stavby 

 

Situace stavby je předmětem výkresové dokumentace, je zařazena do oddílu 7. Tohoto 

dokumentu. 
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5 Dokladová část 

 

5.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování PD 

 

Stanoviska a posudky nebyly předmětem řešení tohoto projektu. 

 

 

5.2 Průkaz energetické náročnosti budovy 

 

Nebylo předmětem řešení tohoto projektu. 
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6 Zásady organizace výstavby 

 

6.1 Charakteristika staveniště 

 

Objekt je situován na stavební parcele č. 4439/2 o celkové výměře 1630 m2 v 

katastrálním území Petřvald. Vjezd na pozemek je z ulice Závodní (místní komunikace) 

Parcela je situována v mírně svažitém území (jižní svah s převýšením 0,5 m na 10m).  

Nepředpokládají se žádné zásadní úpravy staveniště. Staveniště bude provizorně 

oploceno, pro zabránění přístupu neoprávněných osob. Mezideponie ornice a zeminy se 

budou nacházet na stavebním pozemku. Na skládku bude odvezeno pouze minimum vytěžené 

zeminy, zbytek bude použit pro terénní a dokončovací práce. Příjezd na staveniště bude 

zabezpečen struskovou provizorní komunikací. Vjezd bude opatřen bránou, pro zabránění 

vstupu neoprávněných osob. 

 

 

6.2 Inženýrské sítě a jiné zařízení 

 

Nebudou dotčeny. 

 

 

6.3 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. 

 

 

6.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Nepovolaným osobám musí být po celou dobu výstavby vzhledem k charakteru prací 

zamezen přístup.  

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 [6]. Pro omezení pojednávající o nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je 
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nutné se řídit zákonem č. 309/2006 [14] Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP) a NV č. 591/2006 [22]  o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat 

zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Pracovníci pohybující se po stavbě 

musí být řádně proškoleni, a používat ochranné pracovní pomůcky dle předpisů BOZP. 

 

 

6.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů 

 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

 

 

6.6 Zařízení staveniště 

 

Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty - staveništní 

kontejner, chemické WC a kontejner na stavební suť. Část materiálu je na staveništi 

skladována na vyhrazené ploše na paletách či pásech. Tento materiál bude uskladněn na 

staveništi pouze krátkodobě a bude chráněn bude před povětrnostními vlivy. Další část 

materiálu je uskladněna ve staveništním kontejneru, kterou určí správce objektu. Tato 

místnost bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu. 

 

 

6.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

Použité stavby zařízení staveniště budou staveništní kontejnery nevyžadující základy 

(nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou kontejnery odvezeny. Stavby 

zařízení staveniště vzhledem ke svému charakteru nevyžadují stavební povolení a ohlášení. 
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6.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Práci na stavbě mohou provádět pouze pracovníci, jenž jsou vyučeni či zaučení v daném 

oboru. Je nutné, aby všichni pracovníci prošli školením BOZP a školením o používání 

mechanizací. Je rovněž nutné všechny mechanizace zabezpečit proti manipulaci 

neoprávněných osob. Při jednotlivých pracovních výkonech je nutné se řídit předpisy BOZP a 

normami vztahující se na dané druhy pracovního výkonu. Zvláštní pozornost je nutné věnovat 

dodržování technologických předpisů a jednotlivých technických listů výrobců. 

 

 

6.9 Vliv stavby na životní prostředí 

 

Materiály a postupy na stavbě používané nejsou ekologicky závadné a nemají negativní 

dopad na životní prostředí. 

 S vzniklými odpady bude nakládáno dle normy č. 185/2001 Sb. [18]  o odpadech ve 

znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným 

způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat 

odborné firmě k likvidaci. 

Dle vyhlášky je zakázáno znečišťování přilehlých komunikací a přilehlých ploch, 

v opačném případě musí být znečištění neprodleně odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, 

které nejsou součásti staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během 

výstavby znečišťovat ovzduší pálením odpadu, gumy či ropných produktů apod. 

Při provádění stavebních prací musí být respektováno normy č. 502/2000 [7] 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. 

 

6.10 Orientační lhůta výstavby 

 

Lhůta výstavby je 19 měsíců. Termín začátku výstavby je určen investorem a podmíněn 

získáním stavebního povolení. Po vyklízení staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit 

tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace.  
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7 Dokumentace objektů 

 

Dokumentace stavby je v tomto případě řešena samostatnou složkou obsahující 

jednotlivou výkresovou dokumentaci.  

 

Jednotlivé výkresy DPS jsou řazeny takto: 

 

 1.  PŮDORYS A ŘEZY ZÁKLADŮ 

 2.  PŮDORYS 1S 

 3.  PŮDORYS 1NP 

 4.  PŮDORYS 2NP 

 5.  ŘEZ 

 6.  POHLEDY (SEVERNÍ A JIŽNÍ) 

 7.  POHLEDY (VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ) 

 8. SITUACE PŘIPOJENÍ K INŽENÝRSKÝM SÍTÍM A PŘIPOJENÍ NA  ¨ 

  KOMUNIKACE 

 9. VYTYČOVYCÍ VÝKRES 

 10.  DOPLŇKOVÉ VÝKRESY (PERSPEKTIVA) 

 11.  VÝPISY PRVKŮ  
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8 Závěr 

 
V této bakalářské práci na téma bytový dům s bezbariérovým užíváním, jsem chtěl 

prokázat svoji kreativitu a tvůrčí schopnosti, které jsem se snažil přenést na stránky této práce. 

Mým cílem bylo rovněž předvést svůj cit pro architektonický návrh a celkovou kompozici.  

Při tvorbě tohoto projektu jsem se snažil zohlednit všechny faktory, vycházející jak 

z urbanistických tak z uživatelských požadavků na výstavbu v dané lokalitě. Šlo mi o to 

navrhnout funkční celek, jenž by vyhovoval požadavkům uživatelů, ale zároveň působil 

esteticky a zapadal do okolní zástavby.  

Na stavební ploše, která obyčejně připadne pro výstavbu jediného rodinného domu, jsem 

navrhl obytný soubor o pěti bytových jednotkách. Předností tohoto návrhu s větší 

využitelností objektu, je efektivita výstavby, která činí daný objekt více rentabilním. Plocha je 

smysluplněji využívána, což má za následek zmírnění ekologického dopadu výstavby na 

životní prostředí. 

Předmětem mého zájmu bylo tento projekt zpracovat co nejsmysluplněji, a s využitím 

veškerých znalostí, kterých jsem studiem nabyl.  
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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 : OBVODOVY PLAST
Zpracovatel : Radim
Zakázka : BC
Datum : 29.4.2010

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 Omítka vápenoc  0.0150   0.9900  790.0  2000.0       19.0  0.0000
 2 Porotherm 40 S  0.4000   0.1100 1000.0   650.0        5.0  0.0000
 3 Pěnový polysty  0.1000   0.0330 1270.0    35.0       70.0  0.0000
 4 Ytong omítka v  0.0100   0.1900 1000.0   800.0       35.0  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   21.0  54.0 1342.2   -2.3  81.1  409.0
   2       28   21.0  56.5 1404.4   -0.6  80.7  468.9
   3       31   21.0  56.9 1414.3    3.3  79.4  614.3
   4       30   21.0  58.0 1441.6    8.2  77.2  839.1
   5       31   21.0  61.4 1526.1   13.3  74.1 1131.2
   6       30   21.0  64.5 1603.2   16.4  71.5 1332.9
   7       31   21.0  66.0 1640.5   17.8  70.1 1428.0
   8       31   21.0  65.5 1628.1   17.3  70.6 1393.5
   9       30   21.0  61.7 1533.6   13.6  73.9 1150.4
  10       31   21.0  58.4 1451.6    9.0  76.8  881.2
  11       30   21.0  56.9 1414.3    3.8  79.2  634.8
  12       31   21.0  56.7 1409.3   -0.4  80.5  475.5

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

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

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

Tepelný odpor konstrukce R :        6.73 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.14 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 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 :   5.1E+0010 m/s



 

Teplotní útlum konstrukce Ny* :      6394.4
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         0.4 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.72 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.964

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   14.8  0.732   11.3  0.586   20.2  0.964   56.8
   2   15.5  0.743   12.0  0.585   20.2  0.964   59.2
   3   15.6  0.693   12.1  0.499   20.4  0.964   59.2
   4   15.9  0.599   12.4  0.330   20.5  0.964   59.6
   5   16.8  0.450   13.3 ------   20.7  0.964   62.4
   6   17.5  0.248   14.1 ------   20.8  0.964   65.2
   7   17.9  0.033   14.4 ------   20.9  0.964   66.5
   8   17.8  0.131   14.3 ------   20.9  0.964   66.0
   9   16.8  0.438   13.4 ------   20.7  0.964   62.7
  10   16.0  0.581   12.5  0.294   20.6  0.964   60.0
  11   15.6  0.684   12.1  0.485   20.4  0.964   59.1
  12   15.5  0.744   12.1  0.583   20.2  0.964   59.4

 

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    e

 

tepl.[C]:  19.7  19.6   1.0 -14.5 -14.8
p [Pa]:  1367  1331  1076   183   138
p,sat [Pa]:  2297  2286   657   172   168

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  0.4150  0.4843  5.205E-0008

Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.107 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      0.967 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C.

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]
 

 12  0.4150  0.4339  3.84E-0009    0.0103
  1  0.4150  0.4402  5.52E-0009    0.0251
  2  0.4150  0.4402  4.24E-0009    0.0353
  3  0.4150  0.4150 -1.17E-0008    0.0039
  4   ---     ---   -3.30E-0008    0.0000
  5   ---     ---       ---         ---  
  6   ---     ---       ---         ---  
  7   ---     ---       ---         ---  
  8   ---     ---       ---         ---  
  9   ---     ---       ---         ---  
 10   ---     ---       ---         ---  
 11   ---     ---       ---         ---  

 

Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.0353 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

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  OBVODOVY PLAST

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

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Omítka vápenocementová 0,015      0,990 19,0
  2 Porotherm 40 Si na maltu Porot 0,400      0,110 5,0
  3 Pěnový polystyren 5 (po roce 2 0,100      0,033 70,0
  4 Ytong omítka vnější 0,010      0,190 35,0

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 =  0,964
 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 =  0,14 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 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: 0,175 kg/m2,rok
(materiál: Pěnový polystyren 5 (po roce 2).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,175 kg/m2,rok

Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1072 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,9669 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

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  OBVODOVY PLAST

Rekapitulace vstupních dat

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



 

Skladba konstrukce

Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Omítka vápenocementová 0,015      0,990 19,0
  2 Porotherm 40 Si na maltu Porot 0,400      0,110 5,0
  3 Pěnový polystyren 5 (po roce 2 0,100      0,033 70,0
  4 Ytong omítka vnější 0,010      0,190 35,0

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 =  0,964

 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 =  0,14 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

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

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

Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 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: 0,175 kg/m2,rok
(materiál: Pěnový polystyren 5 (po roce 2).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,175 kg/m2,rok

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

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1072 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,9669 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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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 1NP
Zpracovatel : Radim
Zakázka : BP
Datum : 12.10.2009

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 Dlažba keramic  0.0400   1.0100  840.0  2000.0      200.0  0.0000
 2 Beton hutný 1  0.5000   1.2300 1020.0  2100.0       17.0  0.0000
 3 Bitalbit S  0.0035   0.2100 1470.0  1140.0   300000.0  0.0000
 4 Rockwool Stepr  0.7000   0.0430  840.0   100.0        2.0  0.0000
 5 Železobeton 1  0.1300   1.4300 1020.0  2300.0       23.0  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   21.0  54.0 1342.2   -2.3  81.1  409.0
   2       28   21.0  56.5 1404.4   -0.6  80.7  468.9
   3       31   21.0  56.9 1414.3    3.3  79.4  614.3
   4       30   21.0  58.0 1441.6    8.2  77.2  839.1
   5       31   21.0  61.4 1526.1   13.3  74.1 1131.2
   6       30   21.0  64.5 1603.2   16.4  71.5 1332.9
   7       31   21.0  66.0 1640.5   17.8  70.1 1428.0
   8       31   21.0  65.5 1628.1   17.3  70.6 1393.5
   9       30   21.0  61.7 1533.6   13.6  73.9 1150.4
  10       31   21.0  58.4 1451.6    9.0  76.8  881.2
  11       30   21.0  56.9 1414.3    3.8  79.2  634.8
  12       31   21.0  56.7 1409.3   -0.4  80.5  475.5

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

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

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

Tepelný odpor konstrukce R :       16.83 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.06 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.08 / 0.11 / 0.16 / 0.26 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 :   5.7E+0012 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :    556048.2
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        18.8 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       20.47 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.985

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   14.8  0.732   11.3  0.586   20.7  0.985   55.1
   2   15.5  0.743   12.0  0.585   20.7  0.985   57.6
   3   15.6  0.693   12.1  0.499   20.7  0.985   57.8
   4   15.9  0.599   12.4  0.330   20.8  0.985   58.7
   5   16.8  0.450   13.3 ------   20.9  0.985   61.8
   6   17.5  0.248   14.1 ------   20.9  0.985   64.8
   7   17.9  0.033   14.4 ------   21.0  0.985   66.2
   8   17.8  0.131   14.3 ------   20.9  0.985   65.7
   9   16.8  0.438   13.4 ------   20.9  0.985   62.1
  10   16.0  0.581   12.5  0.294   20.8  0.985   59.0
  11   15.6  0.684   12.1  0.485   20.7  0.985   57.8
  12   15.5  0.744   12.1  0.583   20.7  0.985   57.8

 

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    e

 

tepl.[C]:  20.5  20.4  19.5  19.5 -14.7 -14.9
p [Pa]:  1367  1358  1348   143   142   138
p,sat [Pa]:  2406  2394  2271  2266   169   166

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  2.295E-0010 kg/m2s

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

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  PODLAHA 1NP

Rekapitulace vstupních dat

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

Skladba konstrukce

Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Dlažba keramická 0,040      1,010 200,0
  2 Beton hutný 1 0,500      1,230 17,0



 

  3 Bitalbit S 0,0035      0,210 300000,0
  4 Rockwool Steprock HD 0,700      0,043 2,0
  5 Železobeton 1 0,130      1,430 23,0

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 =  0,985

 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 =  0,06 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).

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

 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software
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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 : STRESNI PLAST
Zpracovatel : Radim
Zakázka : BP
Datum : 25.12.2009

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 Miako 19.5 PHT  0.1950   0.1800 1000.0   830.0        5.0  0.0000
 2 Beton hutný 1  0.6000   1.2300 1020.0  2100.0       17.0  0.0000
 3 Keramzitbeton  0.0050   0.2800  880.0   700.0        8.0  0.0000
 4 Glastek 40 Spe  0.0001   0.3500 1470.0   700.0  1000000.0  0.0000
 5 Pěnový polysty  0.2000   0.0330 1270.0    35.0       70.0  0.0000
 6 Elastek 50 SOL  0.0035   0.2100 1470.0  1345.0    14000.0  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   21.0  54.0 1342.2   -2.3  81.1  409.0
   2       28   21.0  56.5 1404.4   -0.6  80.7  468.9
   3       31   21.0  56.9 1414.3    3.3  79.4  614.3
   4       30   21.0  58.0 1441.6    8.2  77.2  839.1
   5       31   21.0  61.4 1526.1   13.3  74.1 1131.2
   6       30   21.0  64.5 1603.2   16.4  71.5 1332.9
   7       31   21.0  66.0 1640.5   17.8  70.1 1428.0
   8       31   21.0  65.5 1628.1   17.3  70.6 1393.5
   9       30   21.0  61.7 1533.6   13.6  73.9 1150.4
  10       31   21.0  58.4 1451.6    9.0  76.8  881.2
  11       30   21.0  56.9 1414.3    3.8  79.2  634.8
  12       31   21.0  56.7 1409.3   -0.4  80.5  475.5

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

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

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

Tepelný odpor konstrukce R :        7.67 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.13 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 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 :   9.3E+0011 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :    136421.4
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         7.4 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.87 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.969

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   14.8  0.732   11.3  0.586   20.3  0.969   56.5
   2   15.5  0.743   12.0  0.585   20.3  0.969   58.9
   3   15.6  0.693   12.1  0.499   20.4  0.969   58.9
   4   15.9  0.599   12.4  0.330   20.6  0.969   59.5
   5   16.8  0.450   13.3 ------   20.8  0.969   62.3
   6   17.5  0.248   14.1 ------   20.9  0.969   65.1
   7   17.9  0.033   14.4 ------   20.9  0.969   66.4
   8   17.8  0.131   14.3 ------   20.9  0.969   66.0
   9   16.8  0.438   13.4 ------   20.8  0.969   62.6
  10   16.0  0.581   12.5  0.294   20.6  0.969   59.8
  11   15.6  0.684   12.1  0.485   20.5  0.969   58.8
  12   15.5  0.744   12.1  0.583   20.3  0.969   59.1

 

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    e

 

tepl.[C]:  19.9  15.0  12.8  12.7  12.7 -14.7 -14.8
p [Pa]:  1367  1360  1288  1288   583   484   138
p,sat [Pa]:  2318  1701  1474  1466  1466   169   168

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  1.0001  1.0001  1.790E-0009

Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.009 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      0.040 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C.

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  1.0001  1.0001  2.59E-0010    0.0007
 12  1.0001  1.0001  7.95E-0010    0.0028
  1  1.0001  1.0001  9.09E-0010    0.0052
  2  1.0001  1.0001  8.15E-0010    0.0072
  3  1.0001  1.0001  3.33E-0010    0.0081
  4  1.0001  1.0001 -4.83E-0010    0.0068
  5  1.0001  1.0001 -1.65E-0009    0.0024
  6   ---     ---   -2.61E-0009    0.0000
  7   ---     ---       ---         ---  
  8   ---     ---       ---         ---  
  9   ---     ---       ---         ---  
 10   ---     ---       ---         ---  

 

Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.0081 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

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  STRESNI PLAST

Rekapitulace vstupních dat

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

Skladba konstrukce

Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Miako 19.5 PHT 0,195      0,180 5,0
  2 Beton hutný 1 0,600      1,230 17,0
  3 Keramzitbeton 1 0,005      0,280 8,0
  4 Glastek 40 Special mineral 0,0001      0,350 1000000,0
  5 Pěnový polystyren 5 (po roce 2 0,200      0,033 70,0
  6 Elastek 50 SOLO 0,0035      0,210 14000,0

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 =  0,969

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

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

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

 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,13 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: 0,141 kg/m2,rok
(materiál: Elastek 50 SOLO).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok

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

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0090 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0402 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.
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1 Úvod 
 

 

Do této části své bakalářské práce jsem zařadil výpočet spojité desky metodou konečných 

diferencí (finite diference method), výsledky jsem srovnal s výpočetním softwarem. Celou 

desku jsem rovněž navrhl dle platné normy pro navrhování betonových konstrukcí (ČSN EN 

1992-1). Dále jsem posoudil spojitý průvlak z hlediska pravděpodobnostní analýzy, metodami 

přímého optimalizovaného pravděpodobnostního výpočtu (POPV) a SBRA (simulation 

bassed reliability assessment). 

 Na daných částech této práce jsem chtěl dokázat, že jsem schopen všestranně a 

různými způsoby řešit a navrhovat složité stavební konstrukce. Do své práce jsem zahrnul jak 

tvorbu vlastních algoritmů pro výpočet desky, tak výpočet dle platné normy. Rovněž jsem se 

zabýval progresivními metodami návrhu stavebních konstrukcí pravděpodobnostními 

analýzami. 

 

 

The calculation of continuous slabs by the help of the finite difference method was 

included into this section of my bachelors thessis, the results were compared with computer 

software. The board was also designed according to the valid standards for the design of 

concrete structures (ISO 1992-1). I examined the continuous girder in terms of probabilistic 

analysis, probabilistic methods optimized direct calculation (POPV) and SBRA (simulation 

bassed reliability assessment) as well. 

In particular parts of the work I wanted to prove that I was able to solve the complex 

design and building construction comprehensively and in various ways.  I included both my 

own algorithms for the board calculation and the calculation according to the current 

standards into my work. I also dealt with the progressive methods of probabilistic analysis of 

structures. 

 

  












































































































