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Anotácia 

  

Témou mojej bakalárskej práce bol návrh rodinného dvojdomu, pričom v jednom z nich sa 

bude nachádzať ateliér pre architekta. Lokalitou výstavby je obec Janovice. Jedná sa o územie 

s plánovanou zástavbou rodinných a bytových domov v chránenej oblasti Beskydy. Preto som 

sa snažil i mojím návrhom o čo najcitlivejší zásah do prírody. Stavba je rozdelená na dva 

samostatné nezávislé objekty bytového charakteru s garážami a plošnými terasami. Dom je 

dvojpodlažný a zastrešený plochou strechou. Murovací materiál  budú použité presné tvárnice 

POROTHERM. Obytné miestnosti sú orientované prevažne na juhozápad. 

 

Annotation  

 

The theme of my work is the proposal Semi-Detached Family House, one of them will be 

found for studio architect. Construction site is located Janovice. It is a territory of the planned 

residential area of family and housing in the protected area Beskydy. So I tried and my 

proposal for intervention into the most sensitive nature. The building is two floors and 

covered with a flat roof. Masonry material blocks will be used POROTHERM accurate. 

Residential rooms are mainly oriented to the southwest. 
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1. Úvod 
Zadaním mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť rodinný dvojdom s ateliérom architekta 

v Janoviciach časti Bystré na pozemku č. 1874/1  a 1874/2. Jedná sa o nezastavanú oblasť 

s plánovanou výstavbou rodinných a bytových domov v hornatej oblasti Beskýd. Svoj návrh 

som sa snažil koncipovať s ľahkými prvkami modernej architektúry, avšak zachovať jeho 

hlavnú podstatu a to je jednoduchosť, praktickosť a vytvoriť tak útulné miesto na bývanie.  

Hlavnou prílohou tejto bakalárskej práce je realizačný projekt rodinného dvojdomu. 

Tento projekt sa zaoberá celkovým riešením stavby z architektonického a konštrukčného 

hľadiska. Táto práca sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvá časť je venovaná sprievodnej a 

technickej správe k tomuto objektu. Zaoberal som sa tu konštrukčným a dispozičným 

riešením a technickým riešením objektu. Druhá časť je riešená ako výkresová časť tohto 

objektu s  detailmi konštrukcií, ktoré sú nutné pre  riešenie danej časti.  

.  
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2. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÁ ČASŤ 
 

2.1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE STAVBY 

2.1.1.  Identifika čné údaje stavby 

Názov stavby :    Rodinný dvojdom s ateliérom architekta  

Miesto stavby : Janovice - Bystré č.p 1874/1  a 1874/2 

Okres : Frýdek Místek 

Charakter stavby :  novostavba 

Plocha parcely : 1463,85m2  

Zastavaná plocha : 611,50m2     

Percento zastavania : 40,84 % 

 

2.1.2. Charakteristika staveniska  

  

 Rodinný dvojdom s ateliérom architekta  bude postavený na parcele číslo 1874/1  a 

1874/2 v katastrálnom území obce Janovice. Pozemok je vo vlastníctve investora obec 

Janovice a všetky majetkoprávne vzťahy sú vysporiadané. V blízkosti pozemku je plánovaná 

výstavba všetkých inžinierskych sietí. Napojenie na tieto inžinierske siete bude 

zdokumentované v technických správach daných sieti. Pozemok je   zložitého oblého tvaru s  

plochou 1463,85m2 so sklonom cca 7% smerom na západ. Na pozemku nie sú žiadne 

stávajúce budovy ani žiadne kroviny a stromy.  

Stavenisko bude využité v celej svojej ploche a to tak, že prvý riešený objekt bude 

umiestnený v juhovýchodnej časti parcely a druhý objekt v zadnej časti orientovanej na 

západ. 

 

2.1.3. Umiestnenie stavby 

 

 Daný rodinný dvojdom je umiestnený s prednej časti parcely, jeho umiestnenie je 

riešené s rešpektovaním vyhlášky č.137/1998Zb. o všeobecných technických požiadavkách  

na výstavbu. Pôdorysne bude tento objekt zaberať 611,50m2, čo predstavuje asi okolo 40% 

z celkového územia parcely. Zadné  časti parcely budú zastavané terasami. Oba objekty  
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(S01 a S02) dvojdomu sú rovnakého pôdorysného tvaru s rozdielnou orientáciou obytných 

miestností k svetovým stranám. 

 

 

2.2. ARCHITEKTONICKO -  DISPOZI ČNÉ RIEŠENIE OBJEKTU 

 

2.2.1. Architektonicko – urbanistické riešenie 

 

 Základným predmetom tohto projektu bolo vytvoriť rodinný dvojdom s ateliérom 

architekta tak aby plne vyhovoval požiadavkám jeho budúceho užívateľa (mladá rodina 

s dvoma deťmi poprípade s jedným ďalším rodinným príslušníkom), jeho potrebám 

a komfortu. 

 Objekt je umiestnený do prednej až strednej časti pozemku s rešpektovaním jeho 

zložitého oblého tvaru a zároveň dodržaním minimálnych vzdialeností od cestnej 

komunikácie. Súčasťou prvého objektu S01 je ateliér a garáž pre dve osobné vozidlá. Vstup 

do domu a taktiež do garáže je z prístupovej komunikácie. Obytná časť domu je riešená ako 

dvojpodlažná, garáže a ateliér s foyerom sú jednopodlažné. Garáže sú prístupné z exteriéru ale 

i zo vstupnej siene. 

Obytné miestnosti objektu S01 sú orientované prevažne na južnú stranu, u S02 sú obytné 

miestnosti orientované na západ prípadne východ v závislosti od dispozície  daného podlažia. 

Dom je zastrešený odstupňovanou plochou strechou. Garáž i ateliér sú taktiež ukončené 

plochou strechou nepochôdzneho charakteru. 

 Fasáda rodinného domu je bielej farby, drevené prvky fasády sú okrovo-hnedé. Celý 

objekt je navrhnutý podľa požiadaviek miestneho stavebného úradu. Zapadá teda do 

urbanistického plánu danej lokality, do ktorej je naplánovaných viacero novostavieb bytového 

či nebytového charakteru.  

 

   

2.2.2. Dispozičné riešenie  

  

 Rodinný dvojdom s ateliérom pre architekta je riešený ako dvojpodlažný objekt 

s konštrukčnou výškou 3,0m v 1.NP a aj v 2.NP. V ateliéri a vo foyeru konštrukčná výška 

4,05m viď. výkres  č.8 REZ A-A. Tvar objektu je členitý pozostávajúci z 3 obdĺžnikov  
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(obytná časť objektu, garáž a ateliér) Objekt má dva vchody a jeden vjazd do garáže. Hlavný 

vchod je situovaný ku komunikácií na východnej strane. Vstup na terasu je orientovaný na 

juhozápadnej strane a prístupný je z obývacej miestnosti. 

 

• Prvé nadzemné podlažie 

  

 1.N.P. je riešené ako denná a administratívna časť objektu. Hlavný vstup do objektu  je  

prístupný z juhovýchodnej strany od pripojovanej komunikácie. Po vstupe do domu sa 

ocitneme vo vstupnej sieni, z ktorej sa môžeme priamo dostať do garáže, do foyeru a z neho 

potom ďalej do ateliéru architekta alebo do chodby - hlavnej komunikačnej zóny. Tá 

sprístupňuje všetky miestnosti daného podlažia. Po ľavej strane danej chodby sa nachádza  

WC a technická miestnosť. Na opačnej strane teda vpravo sa nachádza šatník.. Z chodby sa 

dostaneme priamo do obytnej časti domu - do haly ktorá združuje kuchyňu, jedáleň a  

obývaciu miestnosť s ktorej je priamy vstup na záhradnú terasu ktorá je prístupná chodníkom 

i z kuchynskej časti. V obývačke je umiestnené hlavné zvislé komunikačné jadro teda 

schodisko. Presvetlenie schodiska je zabezpečené svetlíkom nad medzipodestou. Celé prvé 

nadzemné podlažie je presvetlené množstvom okien s veľkými sklenými plochami.  

 

    

• Druhé nadzemné podlažie  

  

 Podlažie je riešené ako nočná časť objektu, je sprístupnené hlavným schodiskom. 

V tomto nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve detské izby situované na západ, respektíve na 

východ. Na severnej strane je umiestnené schodisko a na severozápadnej strane spálňa 

rodičov. Na južnej strane je umiestnená spoločná kúpeľňa s a samostatné  WC. Na 

juhovýchodnej strane hosťovská izba .Jednotlivé miestnosti sú prepojené chodbou, z ktorej sa  

dostaneme do jednotlivých miestností. Chodba je presvetlená oknom nachádzajúcim sa nad 

medzipodestou schodiska . Presvetlenie jednotlivých miestností je riešené veľkoplošnými 

francúzskymi oknami ktoré sú opatrené poistným zábradlím. 
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2.3. STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE OBJEKTU 

2.3.1. Hrubé terénne úpravy  a zemné práce  

   

 Na parcele nie sú umiestnené žiadne stávajúce objekty, ktoré by museli byť odstránené 

ale nachádzajú sa tu stromy listnatého a ihličnatého charakteru ktoré musia byť odstránené pre 

vykonávanie stavby. Zemina je tu dostatočne vyhovujúca pre výstavbu. Hladina podzemnej 

vody je v dostatočnej hĺbke a teda môžu byť využité klasické stavebné technológie a postupy. 

K spracovaniu projektovej  dokumentácie nebol k dispozícií inžiniersko-geologický prieskum 

staveniska, z ktorého by bol znateľný geologický profil skladby podlažia. Pred začatím 

výkopových prác bude v ploche budúceho objektu a spevnených plôch odobraná ornica 

v hĺbke 300mm, ktorá bude po dobu výstavby uložená na stavenisku a použitá pri konečných 

terénnych úpravách. Najnižšia úroveň základovej škáry pod základom bude stanovená na kóte 

-2,1m0 od urovnávacej  roviny ± 0,000 = 370,400 B.p.v, tj. úroveň čisté podlahy 1.NP. 

Všetky výkopové práce sa budú prevádzať strojne s ručným dočistením. Na stavenisku bude 

ponechaná iba zemina potrebná na úpravu terénu a spätné zásypy, prebytočná zemina sa 

odvezie na vopred určenú skládku. 

 

 

2.3.2. Základy 

  

 Základy budú tvorené Ž.B. monolitické pásmi a Ž.B. monolitickými pätkami. Základy 

budú realizované do nezamrznej hĺbky, ktorá v danej lokalite činí 1000 mm. Jedná sa 

o zakladanie vo svahu preto je potrebný geotechnický prieskum na určenie hladiny podzemnej 

vody. Pásy pre obvodové steny  budú  rozšírené smerom do vnútra minimálne o 150mm. Pri 

nosných múroch hr. 300mm sú obojstranne rozšírené o 150mm proti hrúbke stien. Pod 

priečkami treba podkladovú dosku zosilniť karisieťou. Základové pätky pod stĺpy majú 

štvorcový tvar o rozmeroch 750/750 mm. Betón použitý pre základy je pevnostnej triedy 

C15/20, oceľ triedy R 10 505. Základy budú budované na podkladovom betóne hr. 150mm. 

Ako izolácia proti zemnej vlhkosti sú navrhnuté bitúmenové pásy HYDROBIT+NP chránené 

voštinovou fóliou. Pod podkladným betónom sa bude nachádzať zhutnené štrkové lôžko hr. 

150m. Pred betonážou základových konštrukcií pri spodnom líci bude treba vykonať zemné 

jímacie  vedenie FeZn 30x4mm s vývodmi. 
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 Debnenie  a uložená výstuž musí byť pred betonážou riadne  skontrolovaná. O 

kontrole je uskutočnený zápis do stavebného denníku.  Zemné práce budú vykonané podľa 

ČSN 73 30 50 Zemné práce. 

 

 

2.3.3. Izolácie proti zemnej vlhkosti 

  

 Podkladový betón bude pred uložením hydroizolácie ošetrený epoxidovým náterom. 

Vodorovná i zvislá izolácia proti zemní vlhkosti bude zaistená použitím asfaltových 

modifikovaných pásov Foalbit Al S 40.   

 V úrovní upraveného terénu bude hydroizolácia vytiahnutá do výšky 300mm nad 

upravený terén a bude chránená tvárnicami POROTHERM 38 P+D. Izolácia proti zemnej 

vlhkosti bude taktiež plniť funkciu izolácie proti radónu. Jednotlivé spoje budú výhradne 

vykonané podľa propozície výrobcu.  

 

 

2.3.4. Zvislé konštrukcie 

 

• Obvodové konštrukcie 

Zvislý nosný obvodový plášť bude riešený pomocou kompletného sortimentu firmy 

POROTHERM. Obvodové steny budú murované z tvaroviek POROTHERM 44 P+D 

(440x250x238 U=0,333 W/m2K) na MVC 1,5 MPa. Prvý rad obvodového plášťa bude 

murovaný z tvárnic  POROTHERM 38 P+D kvôli izolácií základu a následného vytiahnutiu 

tepelnej izolácie (STYRODUR hr. 60mm) až na úroveň obvodového plášťa. V úrovní 

upraveného terénu bude hydroizolácia vytiahnutá do výšky 300mm nad upravený terén a bude 

chránená tvárnicami POROTHERM 38 P+D.  

 

• Vnútorné nosné konštrukcie  

Vnútorné nosné konštrukcie sú realizované z tvaroviek POROTHERM 250 P+D 

(250x250x238 U=0,79 W/m2K ) na MVC = 1,5 MPa. 
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• Priečky 

Vnútorné priečky budú navrhnuté z presných tvárnic  porotherm 140 P+D na MVC 1,5 

MPa (140x500x238 U=2,336 W/m2K ).  

 

 

2.3.5. Vodorovné konštrukcie  

•  Stropné konštrukcie  

  Stropné konštrukcie bude tvoriť komplexný polomontovaný keramický stropný systém 

s predpätými nosníkmi pre malé a stredné rozpätia od 2,25 do 7,00m. Po zmonolitnení 

vznikne  predpätý rebrový strop ktorý ktorý v sebe spája všetky výhody predpätého betónu. Je 

to strop s vysokou únosnosťou a s prakticky žiadnym priehybom. Jeho súčasťou sú stropné 

nosníky KPN 120x65mm a stropné keramické vložky KSV 45 a KSV 60.Po osadení vložiek 

a nosníkov sa strop ešte vystužuje karisieťami a zabetónuje betónom C 16/20 hrúbke 60mm. 

Hrúbka stropu po zabetónovaní bude 250mm. Po obvode sa strop vystuží a scelí ŽB vencom.  

 

 

• Preklady 

 Pre otvory v obvodových a vnútorných stenách a priečkach budú preklady navrhnuté 

z keramických predpätých prekladov POROTHERM KPP 120x65mm. V prípade otvorov 

v obvodových a vnútorných nosných s rozpätím väčším ako 3,0m budú navrhnuté preklady 

tvorené oceľovými valcovanými profilmi I 240.  

 

 

2.3.6. Schodisko  

 
 Na prekonávanie výškových úrovní nám bude slúžiť samostatné schodisko. V každom 

objekte sa budú nachádzať po jednom samostatnom schodisku. Schodisko je dvojramenné 

pravotočivé so sklonom výstupu α = 27° (normálne, bežné schodisko). Na prekonanie 

konštrukčnej výšky 3000mm je vypočítaných 18 stupňov (9 stupňov v jednom ramene) 

s medzipodestou v polovici výstupu. Šírka schodiskového ramena je 1000mm. Hrúbka 

podesty ako i hrúbka ramien je 184mm. Zábradlie bude nerezové od  firmy CONET s.r.o. 

Nášlapnú vrstvu každého schodiskového stupňa vrátane medzipodesty tvorí drevený obklad 
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uvedený v prílohe B2 –výpis stolárskych prvkov. Po konštrukčnej stránke bude schodisko 

monolitické, jeho nosnou časťou bude pozváraná rámová konštrukcia tvorená lisovanými 

oceľovými U-nosníkmi (U=140mm). Ako stratené debnenie bude slúžiť trapézový plech do 

ktorého sa uloží viazaná výstuž triedy R 10505 a následne sa zabetónuje betónom C 20/26. 

Prvý schodiskový stupeň je založený na základovom páse rozšírenom o 150mm na každú 

stranu a uloženom v nezamrznej hĺbke. Schému schodiska ako i jeho nosný systém možno 

vidieť na obrázkoch č.1-č.4  

 

                

Obr. č.1 – Pôdorys schodiska    Obr. č.2 – Zvislý rez schodiskom 

 

 

           

 

Obr. č.3 Nosný systém (U-nosníky)   Obr. č.4  
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2.3.7. Podlahy 

 
 Skladby podláh sú  v jednotlivých podlažiach rôzne. Bližšie a podrobne sú spracované 

vo výkrese č.A4. 

 

• Povrchové úpravy prvého nadzemného podlažia 

 Nad zhutneným štrkovým lôžkom o mocnosti 150mm sa nachádza podkladný betón  

C 16/20 do ktorého je vložená karisieť 8/10/10. Nasleduje hydroizolačná vrstva tvorená 

asfaltovým pásom SBS 2x – FOALBIT + penetračný náter. Ďalej nasleduje tepelná izolácia 

tvorená extrudovaným polystyrénom BASF styrodur – 60mm. Parozábranná fólia ELASTEK 

mineral 40. Ďalšou vrstvou je betónová mazanina o hr.30mm, nasleduje vyrovnávajúca 

samonivelačná stierka – 5mm. Ako povrchová úprava bude položené drevené vlysy príp. 

keramická dlažba (v kúpeľni a WC) o rozmeroch 300x300x8mm. 

 

• Povrchové úpravy druhého nadzemného podlažia 

 Na montovaný  strop v druhom nadzemnom podlaží bude položena kročejova izolácia 

o hr. 30mm na ktorej bude položená separační vrstva  v podobe napr. asfaltových pásov. Na 

takto ošetrený povrch sa vybetónuje betónová mazanina triedy C 16/20 o hrúbke 50mm. Ako 

povrchová úprava bude položené drevené vlysy príp. keramická dlažba (v kúpeľni a WC) o 

rozmeroch 300x300x8mm.  

 

2.3.8. Výplne otvorov  

 
 Okenné otvory budú vyplnené plastovými oknami HOCO Premium HX 80. Okná 

rôznych veľkostí ktoré sú otváravé, sklápacie a pevne zasklené sú bližšie definované 

a podrobne spracované v prílohe B1 – výpis okien a dverí. Jedná sa o okná s izolačným 

trojsklom U =(0,7-0,5). Parapet plastový bielej farby. Oplechovanie okna je z pozinkovaného 

plechu hr. 0,7 LINDAB bielej farby. 

 Vstupné dvere do objektu sú dreveného masívu od firmy HOCO s oceľovou rámovou 

zárubňou (EUROPROFIL). Bližšie spracované v samostatnej prílohe B1 – výpis okien 

a dverí.  
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2.3.9.  Úpravy povrchov 

 
 V hygienických priestoroch je navrhnutý keramický obklad 250x250x4,8mm firma 

Keramika SOUKUP.  Ostatné povrchy sú z univerzálnej omietky Porotherm a sú opatrené 

bielom náterom PRIMALEX v troch vrstvách. 

 

2.3.10.  Tepelné izolácie  

 
 Základy a všetky ŽB vence v styku s exteriérom budú zateplené extrudovaným 

polystyrénom BASF styrodur hr. 60mm. Plochá strecha bude zateplená expandovaným 

polystyrénom EPS 2x 100mm. Podlaha na prvom podlaží bude zateplená extrudovaným 

polystyrénom BASF styrodur hrúbky 60mm.  

 

2.3.11.  Strecha 

 
 Zastrešenie objektu bude riešené formou jednoplášťovej plochej strechy. Na stropnej 

konštrukcii bude vytvorená spádová vrstva v podobe ľahčeného perlitbetónu, na ňom bude 

položená parozábranná – pás SBS z modifikovanou asfaltovou vložkou – GLASTEK 40 

Special mineral. Tepelnú pohodu bude zabezpečovať tepelnoizolačná vrstva zhotovená 

expandovaným polystyrénom EPS 100mm realizovaná v dvoch vrstvách. Hlavnú 

hydroizolačnú vrstvu bude zabezpečovať  hydroizolačná fólia ALKORPLAN 35 176 

s nakašírovanou PES rohožou. Hydroizolácia je nalepovaná v dvoch vrstvách. Pri návrhu 

plochej strechy  boli použité skriptá Solař, J.:Pozemní stavitelství IV. Časť 1: Strechy – 

všeobecne, ploché strechy, Ostrava, Fast VŠB-TUO 2005. 

 Odvodenie dažďovej vody zo striech bude pomocou strešných vpustí SV ktoré sú 

podrobnejšie spracované prílohe B3 – Detail strešnej vpusti . 

 

2.3.12.  Klampiarske konštrukcie   

 
 Všetky klampiarske konštrukcie, ktoré budú súčasťou strechy a okenných parapetov 

budú prevedené z pozinkovaného oceľového plechu a budú opatrené syntetickým náterom 

šedej respektíve bielej farby.  
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2.3.13.  Konštrukcie stolárske 

 
 V objektu sú zabudované typové stolárske výrobky. Detailne spracované v prílohe  

B2 -  Stolárske výrobky. 

 

2.3.14.  Konštrukcie zámočnícke 

 
 V objektu sú zabudované typové zámočníčke výrobky. Zábradlia sú  riešené v kapitole 

2.2.6. Schodisko a podrobne spracované  v prílohe B 2  - Zámočnícke výrobky. 

 

 

2.4. TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU 

2.4.1. Vnútorná kanalizácia  a kanalizačná prípojka 

 
 Tato časť nie je obsiahnutá  v tomto projektu. Nebola predmetom tohto projektu.  

 

2.4.2. Vnútorné rozvody plynu a prípojka plynovodu 

 
Tato časť nie je obsiahnutá  v tomto projektu. Nebola predmetom tohto projektu.  

 
 
2.4.3. Vnútorné rozvody elektriny a elektrická prípojka 

 
 Tato časť nie je obsiahnutá  v tomto projektu. Nebola predmetom tohto projektu. 

  

2.4.4. Vykurovanie objektu 

 
Teplovodné, klasické, elektrické. Priamovýhrevný automatický elektrokotol 

PROTHERM 15 K, s menovitým výkonom 15 kW. Vykurovacie telesá – Oceľové, doskové 

typ KORAD P 90, výrobca US STEEL Košice. 
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2.4.5. Sanitárna keramika 

 
Sanitárna keramika je navrhnutá bežnej tuzemskej výroby podľa platných katalógov 

výrobcov.  Sanitárna zdravotechnika  vo farbe bielej – firma JIKA.  

 

2.5. SPEVNENÉ PLOCHY 

 
 Okolo celého objektu bude vyhotovený okapový chodník z betónových dlaždíc. 

Vonkajšie parkovacie plochy budú taktiež z betónových dlaždíc spolu s ďalšími 

komunikáciami, vedúcimi k objektu. Terasy budú vyhotovené rovnako z betónových dlaždíc. 

 

2.6. PROTIRADONOVÉ OPATRENIA 

 
 Vzhľadom k tomu, že investor nepredložil ku pracovaniu projektovej dokumentácie 

protokol o meraniu radonového rizika na mieste stavby, bolo navrhnuté opatrenie strednému 

radonovému riziku. Tento návrh bude po zmeraní stupňa radonového rizika  prípadne 

upravený  podľa skutočného stupňa radonového rizika. Funkciu ochrany plní izolácia proti 

zemnej vlhkosti z asfaltových modifikovaných pásov Foalbit AL S 40. 

 

2.7. VPLYV OBJEKTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
Objekt nebude mať žiadne nepriaznivé vplyvy na prostredie. Pretože bude vybudovaný 

v už existujúcej zástavbe, ktorá ma vypracované širšie urbanistické riešenie. Pri ktorého 

tvorbe sa eliminovali nepriaznivé vplyvy na prostredie. 

 

2.8. POŽIARNA OCHRANA 

 
Preventívne opatrenia požiarnej ochrany sú zakotvené v návrhu objektu a jeho 

dispozičnom riešení. Preventívne opatrenia požiarnej ochrany musí zabezpečovať majiteľ 

a užívateľ v zmysle príslušných vyhlášok a smerníc. 
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3. STAVEBNÁ FYZIKA 
 
Tepelne technický posudok 

 

 Predmetom posudku sú charakteristické konštrukcie obvodového plášťa a rizikové 

miesta skúmanej konštrukcie. Na výpočet tepelne technického posudku boli použité programy  

TEPLO 2007 a AREA 2007z balíku STAVEBNÍ FYZIKA 2007. 

 

 Tepelne technické posúdenie skladby stavebných konštrukcií obsahuje: 

a) posúdenie súčiniteľa prestupu tepla U [W/m2.K] 

b) posúdenie požiadavku na šírenie vlhkosti v konštrukcií Mc [kg/m2.rok] 

c) posúdenie teplotného faktoru na vnútornom povrchu konštrukcie fRSi,n   

 

Konštrukcia musí spĺňať požiadavky ČSN 73 0540 – 2, Tepelná ochrana budov časť 2: 

Požiadavky 

a) U ≤ UN [W/m2.K] 

b) Mc ≤ Mc.N [kg/m2.rok] 

c)  fRSi  ≤ fRSi,n   
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3.1. POSUDOK STREŠNÉHO PLÁŠŤA 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Strešný plášť 
 
 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  0,012       0,990  19,0 
   2  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   3  Perlitbeton 3  0,060       0,160  16,0 
   4  Bitalbit S  0,0035       0,210  300000,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil 0,100       0,034  100,0 
   6  Rigips EPS 200 S Stabil 0,100       0,034  100,0 
   7  Alkorplan 35 177  0,0015       0,160  20000,0 
   8  Alkorplan 35 177  0,0015       0,160  20000,0 
 
 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 hodnota: f,Rsi =   0,963 
  
  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. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 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: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Alkorplan 35 177). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0313 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 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
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3.2. POSUDOK PODLAHY NAD 1.NP 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Podlaha 
 
 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  Vlysy  0,012       0,180  157,0 
   2  Stomix AlfaFORM SCE  0,003       0,780  45,0 
   3  Beton hutný 1  0,030       1,230  17,0 
   4  Radonelast  0,0035       0,210  428570,0 
   5  BASF Styrodur 3000 S  0,060       0,030  100,0 
   6  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210  188240,0 
   7  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210  188240,0 
   8  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
   9  Štěrk  0,150       0,650  15,0 
 
 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 hodnota: f,Rsi =   0,911 
  
  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. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 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: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF Styrodur 3000 S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0021 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   26 

3.3. POSUDOK TEPLOTNÉHO FAKTORU NA VNÚTORNOM 

POVRCHU KONŠTRUKCIE – U ZÁKLADU 

 

                              
Obr. č.1 – detail základu 

 
 

 
Obr. č.2 – priebeh teplôt 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:  základ                         
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =  20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =  20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,03 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =  1,000 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 

 
 Area 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
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3.4. POSUDOK TEPLOTNÉHO FAKTORU NA VNÚTORNOM 

POVRCHU KONŠTRUKCIE – U ATIKY 

 
 

                            
Obr. č.3 – detail atiky 

 
 
    

      
Obr. č.4 – priebeh teplôt 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:  atika                          
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =  20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =  20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -14,98 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =  1,000 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
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4. ZÁVER 
 

Pri spracovaní bakalárskej práce som riešil problematiku zakladania objektu do 

svahových pomerov a taktiež v chránenej krajine oblasti. Mojím návrhom som sa snažil 

o rešpektovanie tuzemského folklóru a len veľmi jemnými prvkami modernej architektúry 

naznačiť, že akým smerom by sa mohla v budúcnosti uberať tamojšia výstavba v danom 

regióne.  

Návrh prešiel množstvom zmien a úprav kým dostal svoju terajšiu podobu pretože 

mojou snahou bolo o čo najvýhodnejšie usporiadanie obytných miestností vzhľadom 

k svetovým stranám. 
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6. PRÍLOHY 
 

PRÍLOHY  A – VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA  

  

1. VYTYČOVACÍ VÝKRES (1:200) 

2. SITUÁCIA  NAPOJENIA  NA INŽ. SIETE (M 1:200) 

 3. PÔDORYS 1.NP (M 1:50) 

 4. PÔDORYS 2.NP (M 1:50) 

 5. VÝKRES STRECHY  (M 1:50) 

 6. VÝKRES TVARU STROPU - STROP 1.NP  (M 1:50) 

 7. ZÁKLADY  (M 1:50) 

 8. ZVISLÝ REZ A-A  (M 1:50) 

9. POHĽADY - SEVERNÝ A JUŽNÝ  (M 1:50) 

 10. POHĽADY - ZÁPADNÝ A VÝCHODNÝ  (M 1:50) 

 

 

PRÍLOHY  B – VÝPIS PRVKOV A PRÍSLUŠNÉ DETAILY 

  

 11. DETAIL 1 - DETAIL STREŠNEJ VPUSTI (M 1:10) 

12. DETAIL 2 - DETAIL U ATIKY (M 1:10) 

13. DETAIL 3 - DETAIL ZÁKLADU  (M 1:10) 

 

B1 ZOZNAM  DVERÍ A OKIEN 

B2  ZOZNAM  ČASTÍ PRE  KLAMPIARSKÉ,  ZÁMOČNÍCKE A 

STOLÁRSKE VÝROBKY 

  

 

PRÍLOHY  C –  PRÍPRAVA 

C1 PROSPEKTY POUŽITÉHO MATERIÁLU 

 

 


