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ANOTACE 

 

Diplomová práce se zabývá stavebně energetickou přestavbou víceúčelového domu 

v Ostravě na ulici Pelclova v rozsahu pro dokumentaci pro provádění stavby. V práci se 

nachází souhrnná technická zpráva, situace stavby, stavební část, stavební tepelná 

technika, posouzení akustické a posouzení denního osvětlení. 

 

Cílem diplomové práce bylo posoudit původní stav a stav po navrhnutých opatřeních tak, 

aby vyhověly tepelně technickým a akustickým požadavkům. Dále tato budova byla 

posouzená na denní osvětlení. Veškeré tyto posudky byly vyhotoveny tak, aby byly v souladu 

s platnou legislativou a navrhovaná opatření byla ekonomicky přijatelná. Diplomová práce je 

vypracována v rozsahu 66 stran 

 

 

ANNOTATION 

 

This diploma thesis deals with a multipurpose building’s reconstruction in Ostrava, 

Pelclova st. and improving its energy efficiency within the laid down parameters. It includes a 

general technical overview, current condition of the building, reconstruction guidelines, 

heating equipment, evaluation of day light and the acoustics of selected structures. 

 

The aim of this thesis is to evaluate the building’s current condition and its condition after 

the suggested changes which must comply with the set standard for a building’s heat loss 

level and the requirements for day light and acoustic levels. All assessments were carried out 

in a way to comply with current legislation and that suggested changes were economically 

viable. This thesis has 66 pages. 
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1. ÚVOD 

 

Víceúčelový dům se nachází v okrese Ostrava-město v městské části Moravská Ostrava na 

ulici Pelclova. Objekt je součástí uliční zástavby a tvoří nároží této ulice. Je rozdělen na dvě 

části. Objekt A, kterým se zabývá tato diplomová práce a objekt B. Obě tyto části jsou 

spojeny komunikačním centrem, které je také součástí řešení. Objekt je podsklepený, 

pětipodlažní s plochou střechou. Část stavby se využívá jako bytový dům s osmi bytovými 

jednotkami a zbytek domu pro administrativní činnost. V rámci rekonstrukce byl byt v prvním 

patře zrekonstruován tak aby vyhovoval osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Tento objekt byl postaven před rokem 1960 a nynější stav neodpovídá tepelně technickým 

požadavkům. Jelikož v dnešní době je cena energií nezanedbatelná a má rostoucí tendenci je 

potřeba provést opatření ve formě zateplení všech ochlazovaných konstrukcí a tím snížit jeho 

celkovou náročnost na vytápění. 

Cílem diplomové práce: 

− stavební úpravy bytu, tak aby vyhovoval potřebám osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

− posouzení stávajících ochlazovaných konstrukcí a následný návrh opatření, aby 

vyhovovaly tepelně technickým požadavkům 

− posouzení a splnění požadavků energetické náročnosti budovy 

− posouzení vybraných místností na denní osvětlení 

− akustické posouzení vybraných konstrukcí a případný návrh opatření 

 

Během zpracovávání všech návrhu opatření bude bráno na zřetel jejich proveditelnost a 

ekonomická náročnost. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

2.1 Identifikační údaje stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu 

stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo 

stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod 

kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializace jeho 

autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a 

její účel 

 

- název stavby:  Víceúčelový dům (The Multifunctional Building) 

- druh stavby:   rekonstrukce  

- místo stavby: Moravská Ostrava 

- okres: Ostrava-město 

- stavební úřad:  Moravská Ostrava a Přívoz 

- katastrální území:  Moravská Ostrava 713520, parc. č. 1101/22  

- katastrální úřad:  Ostrava 

- kraj:  Moravskoslezský 

- investor:  Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava         

- zodpovědný projektant:  Bc. Jan Horehleď, Slezského odboje 106, 747 92 Háj ve Sl. 

- stavební náklady:  nehodnoceno 

- datum:  2009-2011 

- projektant: Bc. Jan Horehleď, Slezského odboje 106, 747 92 Háj ve Sl. 

- zadavatel:  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 

Katedra prostředí staveb a TZB, Ludvíka Podéště 

1875/17, Ostrava – Poruba, 708 33 
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2.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích  

 

 Objekt je součástí uliční zástavby, přičemž tvoří nároží ulice Pelclovy. Je rozdělen na 

objekt A a objekt B. Objekt je ve vlastnictví investora. Dokumentace bude zpracována na 

rekonstrukci objektu A. 

 

2.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

 

2.3.1 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

− kopie katastrální mapy 

− konzultace 

− průzkum stavby 

− příslušné technické normy a předpisy 

− výkresová dokumentace stávajícího stavu 

 

2.3.2 Členění stavby 

SO.1 A  Víceúčelový dům č.p.: 2500 

SO.1 B  Víceúčelový dům č.p.: 2500 – není součástí řešení PD 

 

2.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Tato dokumentace je vypracována pro realizaci stavby. 

 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 

Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb. v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích na stavby a vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
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Rekonstrukce stavby bude provedena takovým způsobem, že neohrozí životní 

podmínky budoucích uživatelů a uživatelů okolních staveb. Rekonstrukcí nebudou ohroženy 

limity životního prostředí (například znečištění vzduchu, hlučnost, nedostatečný odvod 

dešťových vod a pod.) a nebude škodlivě působit v daném prostředí. 

 

2.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popř. územně plánovací informace dle § 104, odst. 1 stavebního zákona. 

 

Navržená rekonstrukce je řešena v souladu s územním plánem města. 

 

2.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

 

Na vlastním pozemku nejsou sítě, které by bylo nutno kvůli stavbě překládat. 

 

2.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

 

Projekt byl zadán jako diplomová práce. Projekt nebude realizován.  

 

2.9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 

a o počtu bytů 

 

− Zastavěná plocha:  309 m2  

− Zastavěná plocha celkem: 1328 m2 

− Obestavěný prostor:  5386 m3 

− Podlahová plocha celkem: 1327 m2 

 

Rekonstrukce víceúčelového domu ani jeho provoz nemá žádný negativní vliv na 

životní prostředí. Rekonstrukce nevyžaduje speciální ochranu proti hluku. Při rekonstrukci 

nedochází k narušení žádných ochranných pásem a nevznikají ani nároky na zřízení nových. 

Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. 

Speciální stavební práce bude provádět specializovaná stavební firma, určená investorem. Dle 
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zákona o odpadech č.185/2001 Sb. se odpadní materiál vzniklý při realizaci odveze na řízenou 

skládku. 

 

 

3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

3.1.1 Identifikační údaje, zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby vyhodnocení 

součastného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou, 

je v památkové rezervaci nebo zóně  

- název stavby:  Víceúčelový dům (The Multifunctional Building) 

- druh stavby:   rekonstrukce  

- místo stavby: Moravská Ostrava 

- okres: Ostrava-město 

- stavební úřad:  Moravská Ostrava a Přívoz 

- katastrální území:  Moravská Ostrava 713520, parc. č. 1101/22  

- katastrální úřad:  Ostrava 

- kraj:  Moravskoslezský 

- investor:  Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava         

- zodpovědný projektant:  Bc. Jan Horehleď, Slezského odboje 106, 747 92 Háj ve Sl. 

- stavební náklady:  nehodnoceno 

- datum:  2009-2011 

- projektant: Bc. Jan Horehleď, Slezského odboje 106, 747 92 Háj ve Sl. 

- zadavatel:  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 

Katedra prostředí staveb a TZB, Ludvíka Podéště 

1875/17, Ostrava – Poruba, 708 33 

 

Objekt A je podsklepený o pěti nadzemních podlažích. Jedná se o konstrukční systém 

stěnový, podélný, třítaktový, zastřešený plochou střechou. Okna jsou plastová s izolačním 

dvojsklem, dřevěná zdvojená, dveře jednokřídlové a dvoukřídlové otočné, osazené do 

typizované ocelové zárubně.  
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3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

Objekt je součástí uliční zástavby, přičemž tvoří nároží ulice Pelclovy. Je rozdělen na 

objekt A a objekt B. Parkování nájemníků je zajištěno garážemi, které jsou situovány 

v suterénu domu. Dostupnost je zajištěna blízkou zastávkou MHD. Výhodnost lokality je 

dána blízkosti magistrátu města Ostravy a zdravotního zázemí Hutní polikliniky. 

 

3.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch  

SO.1 A  Víceúčelový dům č.p.: 2500 

 

Jedná se o konstrukční systém stěnový, podélný, třítraktový, zastřešený plochou 

střechou s krytinou z asfaltových pásů. 

 

  Svislé konstrukce jsou zděné z cihel CDm, případně z cihel plných pálených. Stropní 

konstrukce jsou provedeny ŽB monolitické. Tato stropní konstrukce tvoří rovněž nosnou 

konstrukci střechy. Schodiště je dvojramenné betonové, opatřené keramickou dlažbou. 

 

 Okna jsou v 1.S až 2.NP a v komunikačních prostorách ve všech patrech dřevěná 

zdvojená. V 3.NP až 5.NP jsou plastová s izolačním dvojsklem. Dveře jednokřídlové a 

dvoukřídlové otočné, osazené do typizované ocelové zárubně. 

 

 Podlahy objektu jsou dle účelu jednotlivých místností betonové, z keramických 

dlažeb, PVC a koberce. Povrch stěn je opatřen převážně vápennou hladkou omítkou, resp. 

keramickými obklady v místnostech sociálního zařízení. Fasáda je vápenocementová 

škrábaná. 

 

 Pro odvod spalin z plynové kotelny byl instalován fasádní plechový třívrstvý 

komínový systém. Komín je veden po dvorní fasádě objektu. 

 

S ohledem na navržené dispoziční úpravy dojde k odstranění některých nenosných 

příček nebo jejich částí a nášlapných vrstev podlah. 
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 Rovněž budou demontovány dřevěné výplně otvorů - stávající okna v 1.S až 2.NP a 

v komunikačních prostorách ve všech patrech, vstupní dveře a dveře v rekonstruovaném bytě 

dle projektové dokumentace. Dále budou demontovány stávající zařizovací předměty včetně 

keramických obkladů stěn. 

 

 Dále bude demontována před zateplením stříška nad garáží a po následném zateplení, 

upravená a znovu nainstalována. 

 

Obecně platí, že bourací práce budou prováděny dle zásad pro provádění bouracích 

prací šetrně k zachovávaným částem.  

 

Provádění svislých konstrukcí se omezuje na vyzdění příček z tvárnic Ytong P2-500 

na tmel Ytong dle PD. Pro zajištění otvorů v nových příčkách z tvárnic Ytong bude použito 

nenosných systémových překladů Ytong. 

 

Stávající venkovní třívrstvý plechový komínový systém odvodu spalin z plynové 

kotelny bude po zateplení obvodového zdiva přemístěn do nové vyhovující polohy. Po 

provedení opětovné montáže bude provedena revize komínu. 

 

Stávající svod bude po zateplení přemístěn do nové vyhovující polohy. 

 

Střešní konstrukce je plochá jednoplášťová s krytinou z asfaltových pásů. Tato střecha 

bude zateplená EPS 100 S Stabil v tl. 140mm ve spádu 3% a krytina bude ze systému 

Alkorplan 35 179. 

 

V rámci rekonstrukce je navrhnut kontaktní zateplovací systém s izolantem Rigips 

EPS 70 F Fasádní tl. 100mm. Špalety oken a dveří budou zatepleny z EPS tl. 30mm. 

Zateplení 1.NP bude provedeno v suterénu pomocí zateplovacího systému ISOVER 

ORSTROP tl. 60mm. 

 

Fasáda bude provedená z tenkovrstvé fasádní ušlechtilé omítky Baumit. 

 

Ve dveřních otvorech, které nejsou osazeny prahy, bude použito dilatačních 

přechodových lišt. 
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Stěny v sociálních místnostech budou opatřeny keramickými obklady do výše 2m. 

Rovněž u kuchyňské linky bude proveden keramický obklad v pruhu za linkou. 

 

V rekonstruovaném bytu budou provedeny podhledy Thermatex tl. 15mm kotveny 

k systémové kovové konstrukci roštu zavěšeného do stropní konstrukce. 

 

Nová osazená okna budou plastová bílá, zasklená izolačním dvojsklem, otevíravá a 

sklopná. Součástí oken je i dodávka vnitřních parapetů. 

 

Venkovní parapety budou osazeny u všech oken z Al plechu. 

 

U vstupu bude vybudována nájezdová rampa z prostého betonu dle PD a na vstupním 

schodišti bude nainstalována zdvihací plošina. 

 

V závěru realizace bude rekonstruovaný byt vymalován interiérovou malbou. 

 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Víceúčelový dům č.p.  2500 se nachází v k.ú. Moravská Ostrava a je dopravně napojen 

na místní komunikaci ul. Pelclova. Jednotlivé veřejné sítě vedou pod touto komunikací. 

Přípojky jsou připojeny na tyto veřejné sítě.  

 

3.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Víceúčelový dům č.p.: 2500 se nachází v k.ú. Moravská Ostrava a je dopravně 

napojen na místní komunikaci ul. Pelclova. Pozemek není poddolován – není součástí řešení 

projektu. 

 

3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Rekonstrukce bude provedena takovým způsobem, aby neohrozila životní podmínky 

budoucích uživatelů a uživatelů okolních staveb. Rekonstrukcí nebyly ohroženy limity 

životního prostředí (například znečištění vzduchu, hlučnost, nedostatečný odvod dešťových 

vod a pod.) a nepůsobí škodlivě v daném prostředí. 
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Práce spojené s rekonstrukcí bude provádět specializovaná stavební firma, určená 

investorem. Vybouraný materiál se odveze na řízenou skládku. S odpadovými materiály 

vzniklými během rekonstrukce bude nakládáno dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. Při 

realizaci rekonstrukce se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod.  

Nakládání s odpady při následném provozu objektu a o jeho svoz zajišťuje specializovaná 

firma dle smluvního zajištění. 

Splaškové vody a dešťové jsou napojeny do kanalizace.  

 

3.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Přístup do domu je řešen bezbariérově rampou dle projektové dokumentace. 

V blízkosti této rampy bude na parkovišti vyhrazeno místo pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

 

3.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Před zpracováním projektové dokumentace byla provedena vizuální prohlídka 

okolního terénu spolu se zaměřením stávajícího stavu.  

 

3.1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Před zahájením projekčních prací dodal stavebník snímek z pozemkové mapy a výpis 

z listu vlastnictví. Pro určení výškového bodu byla jako ± 0,000 určena podlaha 1.NP. 

 

3.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

SO.1 A  Víceúčelový dům č.p.: 2500 

SO.1 B  Víceúčelový dům č.p.: 2500 – není součástí řešení PD 
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3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Rekonstrukce víceúčelového domu ani její provoz nemá žádný negativní vliv na 

životní prostředí. Rekonstrukce nevyžaduje speciální ochranu proti hluku. Při rekonstrukci 

nedojde k narušení žádných ochranných pásem a nevznikly ani nároky na zřízení nových.    

 

3.1.12 Způsob ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při vykonávání stavebních prací bude dodržován zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.)  

 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 

Mechanická odolnost a stabilita terénu, na kterém objekt stojí je vyhovující, není zde 

žádné poddolování, či jiné nebezpečné jevy. 

 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek: 

3.2.1 Zřícení stavby nebo její části 

3.2.2 Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

3.2.3 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

3.2.4 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

3.3 Požární bezpečnost 

 

Požární bezpečnost objektů bude předmětem řešení požárního bezpečnostního 

technika. 
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3.3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

3.3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

3.3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

3.3.4 Umožnění evakuace osob a zvířat 

3.3.5 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Provoz rekonstrukce nevyžaduje žádná zvláštní opatření z hlediska hygieny a 

nevyžaduje speciální ochranu proti hluku. Rekonstrukce bytového domu ani její provoz nemá 

žádný negativní vliv na životní prostředí. Při rekonstrukci nedošlo k narušení žádných 

ochranných pásem a nevznikly ani nároky na zřízení nových.   

 

S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001Sb. Vytříděný odpad bude nutno 

likvidovat recyklací nebo uložením na skládkách. Během realizace dojde k produkci 

stavebního a demoličního odpadu.  

 

Stavební a demoliční odpady:  

 17 01 01 Beton  

 17 02 01 Dřevo  

 17 02 02 Sklo  

 17 02 03 Plasty  

 17 04 05 Železo ocel  

 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

 

3.5 Bezpečnost při užívání 

 

Objekt je navržen tak, aby při jeho užívání a provozu nedocházelo k úrazům 

uklouznutím, pádům, nárazům, popáleninám, zásahům elektrickým proudem, výbuchům 

uvnitř nebo v blízkosti stavby, nebo k úrazům způsobených pohybujícím se vozidlem. 

Víceúčelový dům jako celek i jeho části musí splňovat požadavky na jednotlivé provozy, 
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popř. zařízení, které se nesmějí vzájemně rušit nad přípustnou míru stanovenou obecními, 

zvláštními předpisy (např. nařízení vlády) a ČSN 73 4301. Současně víceúčelový dům jako 

celek i jeho části musí být dále užívány v souladu s obecně technickými předpisy a 

hygienickými požadavky (větrání, vytápění).  

 

3.6 Ochrana proti hluku 

 

Víceúčelový dům jako celek i jeho části musí splňovat požadavky na jednotlivé 

provozy, popř. zařízení, které se nesmějí vzájemně rušit nad přípustnou míru stanovenou 

obecními, zvláštními předpisy (např. nařízení vlády) a ČSN 73 4301. Pro ochranu vnitřních 

obytných prostorů proti hluku pronikajícího zvenčí platí ČSN 73 0532. 

 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 

3.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Po rekonstrukci budova splňuje energetickou náročnost budov a spadá do kategorie C 

s měrnou spotřebou energie budovy 156 kWh/m2·a. 

 

3.7.2 Stanovení celkové energetické náročnosti budovy 

V rámci rekonstrukce je navrhnut kontaktní zateplovací systém s izolantem Rigips 

EPS 70 F Fasádní tl. 100mm. Špalety oken a dveří budou zatepleny z EPS tl. 30mm. 

Zateplení 1.NP bude provedeno v suterénu pomocí zateplovacího systému ISOVER 

ORSTROP tl. 60mm. Střešní konstrukce bude zateplena EPS 100 S Stabil tl.140mm. Všechny 

konstrukce pak budou splňovat veškeré normativní nároky požadované příslušnými předpisy 

(pro podrobné popisy vlastností se odkazuji na Technické katalogy výrobního programu 

příslušných materiálů).  

 

 

 



13 
 

3.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

3.8.1 Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jeho prováděcích vyhlášek o 

obecných technických požadavcích na výstavbu, a zejména prováděcí vyhlášky č. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

Přístup imobilních občanů do objektu je bezbariérový v úrovni terénu bez 

vyrovnávacích stupňů z hlavního vstupu. Přístup všech prostorů v přízemí je zajištěn 

vodorovnými komunikacemi. Hygienické zařízení bezbariérového bytu je upraveno pro 

potřeby osob na vozíku (madla, speciální umyvadlo, WC..). Vybavenost sociálního zařízení 

včetně přístupových cest pro imobilní osoby je v projektové dokumentaci. 

 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Spodní agresivní vody se zde nevyskytují. Stavba byla realizována na 

nepoddolovaném území.  

 

3.10 Ochrana obyvatelstva 

 

Výstavba objektů byla prováděna v prostoru stavební parcely.   

 

3.11 Inženýrské stavby (objekty) 

 

3.11.1 Zneškodňování odpadních vod 

Splaškové vody jsou odvedeny do veřejného kanalizačního řádu, který vede pod 

komunikaci Pelclova. 
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3.11.2 Zásobování vodou 

 Budova je napojena na veřejný vodovod, který vede pod komunikaci Pelclova. 

 

3.11.3 Zásobování energiemi 

 Budova je napojena na veřejný plynovod, který vede pod komunikaci Pelclova. 

 

3.11.4 Řešení dopravy 

 Pěší přístup do objektu je z jižní strany z chodníku, který navazuje na místa pro stání a 

ulici Pelclova. Vjezd do objektu je ze severní strany přes bránu z ulice Hrušovská. 

 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 Po rekonstrukci bude zničená vegetace nahrazena za novou, tak aby zapadala do 

původního rázu okolí.  

 

Stávající parkovací místa před vstupem budou rozšířena o jedno parkovací stání pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

3.11.6 Elektronické komunikace 

Není součástí řešení. 

 

3.12 Výrobní a nevýrobní technologická zřízení staveb 

 

Objekt ani jeho provoz neobsahuje technologické zařízení budov. Je vybaven 

v souladu a v rozsahu staveb určených k občanskému vybavení. 

 

3.12.1 Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

 

3.12.2 Popis technologie výroby 

 

3.12.3 Údaje o počtu pracovníků 
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3.12.4 Údaje o spotřebě energie 

 

3.12.5 Bilance surovin, materiálů a odpadů 

 

3.12.6 Vodní hospodářství 

 

3.12.7 Řešení technologické dopravy 

 

3.12.8 Ochrana životního a pracovního prostředí 

 

 

4. SITUACE STAVBY 

 

4.1 Situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového 

podkladu zpravidla v měřítku 1:5000 až 1:50 000 s napojením na dopravní 

a technickou infrastrukturu a s vyznačením ochranných, bezpečnostních a 

hlukových pásem 

 

Objekt se nachází v území katastru Moravská Ostrava. Situace objekt je součástí 

výkresové části. 
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4.2 Koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 

1:1000 nebo 1:500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 

1:5000 nebo 1:2000; u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby 

v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200. Na 

koordinační situaci zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy se 

 vyznačují hranice pozemků a jejich parcelní čísla, zakresluje se umístění 

stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na 

nich, stávajících a navrhovaných pozemních a inženýrských objektů, 

přípojek na technickou infrastrukturu, s řešením dopravy včetně dopravy 

v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót, 

geologických sond, hranice staveniště a případných dalších záborů a úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích 

 

 Stavba není zahrnuta mezi památkově chráněné objekty. 

 

4.3 U výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma 

rozvodů energií, základní schéma rozvodu  vody a čistění odpadních vod  

 

Projektová dokumentace neobsahuje toto schéma, protože se nejedná o výrobní objekt. 

Pro určení výškového bodu byla jako ± 0,000 určena podlaha 1.NP. 
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5. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

5.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace 

 

Na rekonstrukci se nevztahují stanoviska posudky a výsledky správních orgánů 

 

5.2 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 

energií 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy je vyhotoven v příloze. 

 

 

6. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

6.1 Technická zpráva 

 

6.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště  

 Objekt je situován na stavební parcele č. 1101/22 o celkové výměře 1328m2 

v katastrálním území Moravská Ostrava. Objekt je součástí uliční zástavby, přičemž tvoří 

nároží ulice Pelclovy. Vjezd na pozemek je z ulice Hrušovská. Staveniště objektu je venkovní 

prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní 

prostor. Charakter stavby nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani 

nových příjezdů a přístupů. Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené plochy a 

přístupové komunikace. Vlastní práce budou prováděny z lešení, a proto bude stavební 

prostor ohraničen mobilním oplocením jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy 

potřebné pro zařízení staveniště si projedná a domluví investor sám s příslušným městským 

úřadem.  

 Materiál pro stavbu bude dopravován po místní komunikaci. Pro dopravu materiálu na 

stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. 
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6.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 

Objekt je napojen na inženýrské sítě (veřejný kanalizační řád, veřejný vodovod a 

veřejný plynovod), které vedou pod komunikaci Pelclova. Tyto sítě nebudou stavbou dotčeny. 

 

6.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 Pro rekonstrukci bude umožněno investorem dodavateli stavebních prací se napojit na 

stávající přípojky vody a elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné 

dohody, která bude součástí zápisu o převzetí staveniště. 

 

6.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu 

Za bezpečnost osob a práce bude odpovídat stavbyvedoucí po předání staveniště 

investorem. Staveniště bude zajištěno z hlediska ochrany zdraví třetích osob. Během realizace 

bude dbáno na dodržování postupů vypracovaných v projektu, příslušných ČSN, vyhláška o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické 

postupy dané výrobci. Dále je nutno dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

6.1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

V rámci uspořádání staveniště musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy, 

normy, vyhlášky a zákony, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

 

6.1.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Na staveništi budou použity kontejnery pro stavební suť a chemické WC, které budou 

umístěny na předem vyhrazeném prostoru na pozemku budovy. Část materiálu bude 

uschována ve sklepních prostorách objektu a část materiálu na paletách před objektem. Proti 
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povětrnostním vlivům bude tento materiál chráněn stavební fólií s dodatečným zajištěním 

proti poškozením větrem. 

 

6.1.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery nevyžadující 

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

Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení.  

 

6.1.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí 

být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizím 

osobám. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálů apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 

zařízení je třeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 

Sb. nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dle zákona č. 309/2006 Sb. zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 

6.1.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Projekt rekonstrukce objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a 

technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných 

negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební 

odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, např. recyklací nebo uložením na povolenou 

skládku popř. předat odborné firmě k likvidaci.  
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Během rekonstrukce je zakázáno znečišťování přilehlých komunikačních ploch a 

v případě znečištění musí dojít k nápravě a uvedení komunikačních ploch do původního 

stavu. Přilehlé komunikační plochy, které nespadají do zařízení staveniště, musí zůstat 

průjezdné a bez znečištění. Během výstavby není povoleno znečišťovat ovzduší pálením 

gumy, ropných produktů apod. 

 

Dodavatel prováděných prací musí respektovat NV č. 148/2006 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přístupné hodnoty hluku a vibrací musí být 

v souladu s tímto NV.  

 

6.1.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Lhůty budou přesně stanoveny ve smlouvě o dílo. 

 

6.2 Výkresová část 

 

6.2.1 Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště 

 

6.2.2 Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště 

Není součásti zadání práce. 
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7. DOKUMENTACE STAVBY 

 

7.1 Architektonické a stavebně technické řešení -Technická zpráva 

 

7.1.1 Účel objektu 

Objekt je situován na stavební parcele č. 1101/22 o celkové výměře 1328m2 

v katastrálním území Moravská Ostrava. Objekt je součástí uliční zástavby, přičemž tvoří 

nároží ulice Pelclovy. Vjezd na pozemek je z ulice Hrušovská. Na pozemku se vyskytuje šest 

stávajících listnatých stromů (stáří cca 5 let) a dva listnaté stromy (stáří cca 50 let). Nádvoří 

domu je oploceno pozinkovaným pletivem se sloupky výšky 2000mm a vjezdovou 

automatickou bránou s jedním pilířem ve kterém je zabudován stroj pro bránu. Toto nádvoří 

slouží jako soukromé parkoviště pro nájemce kancelářských prostor.  

 

7.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Urbanistické řešení 

 Objekt je součástí uliční zástavby, přičemž tvoří nároží ulice Pelclovy. Je rozdělen na 

objekt A a objekt B. Parkování nájemníků je zajištěno garážemi, které jsou situovány 

v suterénu domu. Dostupnost je zajištěna blízkou zastávkou MHD. Výhodnost lokality je 

dána blízkosti magistrátu města Ostravy a zdravotního zázemí Hutní polikliniky 

Architektonické a dispoziční řešení 

 Objekt je sestaven ze dvou budov – budovy A a budovy B, které situačně svírají úhel 

cca 102° a jsou ve všech podlažích vzájemně propojeny spojovacím krčkem. 

 

V suterénu se nacházejí čtyři garáže a ve zbývajících prostorách úložné místo pro 

uživatelé tohoto objektu.  

 

V 1.NP je spojovací chodba na které jsou jednotlivé vstupy do kancelářských prostor, 

sociální zázemí pro tyto kancelářské prostory a jeden byt, kterého se týká tato rekonstrukce. 
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Tento byt bude rekonstruován v takové míře, aby vyhovoval požadavkům zabezpečujících 

bezbariérové užívání.  

 

V 2.NP se nachází jednotlivé kancelářské prostory, které jsou spojeny chodbou a 

sociální zázemím pro tyto kanceláře.  

 

V 3.NP je jeden byt se sociálním zázemím a samostatným WC, kuchyní, obývacím 

pokojem, šatnou a dvěma pokoji. Ve zbývající části tohoto patra jsou kancelářské prostory.  

Ve 4.NP se nachází dva byty. Jeden z těchto bytů se skládá ze sociálního zázemí se 

samostatným WC, kuchyně, obývacího pokoje, šatny a dvou pokojů. Druhý byt má stejné 

složení pokojů s jednou šatnou navíc.  

 

V posledním 5.NP se nachází opět dva byty, kdy menší z nich se skládá z chodby 

s šatnou, koupelny s WC a obytnou místností s kuchyňským koutem. Větší z těchto bytů 

obsahuje kuchyň, obývací pokoj, sociální zázemí se samostatným WC, šatnu a dva pokoje. 

K tomuto bytu náleží i venkovní terasa, která je na pochůzné ploché střeše, která je přístupná 

z kuchyně. Všechny patra jsou propojena dvouramenný pravotočivým schodištěm nebo 

výtahem. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, dřevěná zdvojená, dveře jednokřídlové a 

dvoukřídlové otočné, osazené do typizované ocelové zárubně. 

 

7.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

− Zastavěná plocha:  309 m2  

− Zastavěná plocha celkem: 1328 m2 

− Obestavěný prostor:  5386 m3 

 

Výpočet denního osvětlení je proveden u nejnepříznivějších místností za pomoci 

program WDLS 4.1 – ASTRA 92 a.s. a protokol je přiložen v přílohách. 
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7.1.4 Technické a konstrukční řešení objektů, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

 Řešený objekt A je podsklepený o pěti nadzemních podlažích. Jedná se o konstrukční 

systém stěnový, podélný, třítaktový, zastřešený plochou střechou s monolitickými 

železobetonovými stropy a schodištěm. 

 

 Materiály a technologie použité při rekonstrukci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

Příprava území a zemní práce 

 V rámci rekonstrukce nebude řešeno. 

Základy a podkladní beton 

 Stávající základy jsou tvořeny z železobetonové konstrukce a v rámci rekonstrukce 

nebude do nich zasahováno. 

Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou tvořeny z cihel CDm případně z cihel plných 

pálených. Do těchto konstrukcí nebude v rámci rekonstrukce nijak zásadně zasahováno. 

Stropní konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou provedeny ŽB monolitické o tloušťce 190 mm. Do těchto 

konstrukcí nebude v rámci rekonstrukce zasahováno. 

Schodiště 

 Schodiště je dvojramenné železobetonové pravotočivé, opatřené keramickou dlažbou. 

Střecha 

Střešní konstrukce je plochá jednoplášťová s krytinou z asfaltových pásů. Tato střecha 

bude zateplená EPS 100 S Stabil v tl. 140mm ve spádu 3% a krytina bude ze systému 

Alkorplan 35 179 (střešní folie z mPVC, na spodním líci je nakašírovaná polyesterová plsť). 

Tato krytina je k podkladu připevněná polyuretanovým lepidlem. Před rekonstrukci je nutné 

provedení sond a ověření stávající skladby střešního pláště. 

 



24 
 

Komín 

 Stávající venkovní třívrstvý plechový komínový systém odvodu spalin z plynové 

kotelny bude po zateplení obvodového zdiva přemístěn do nové vyhovující polohy. Po 

provedení opětovné montáže bude provedena revize komínu. 

Příčky 

 Stávající příčky jsou z cihel plných pálených CP15 a z pórobetonových tvárnic Ytong. 

Nové příčky jsou z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500 na tmel Ytong. 

Překlady 

 Pro zajištění otvorů v nových příčkách z pórobetonu bude použito nenosných 

systémových překladů Ytong. 

Podhledy 

 Podhledy v rekonstruovaném bytě bude proveden ze sádrokartonových desek 

Thermatex tl. 15mm na roštu z CD profilů. 

Podlahy 

 Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků investora. 

Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou uvedeny v tabulce místností (viz. půdorysy podlaží) a 

jednotlivé sklady ve výkresu skladeb. Při rekonstrukci navržených podlah (viz. výkres 1.NP a 

výkres skladeb) bude muset být provedena kontrola stávajících podlah. 

Tepelná izolace 

 Stávající obalové konstrukce byly bez tepelné izolace.  

 

V rámci rekonstrukce je navrhnut kontaktní zateplovací systém s izolantem Rigips 

EPS 70 F Fasádní tl. 100mm. Špalety oken a dveří budou zatepleny z EPS tl. 30mm. Nad 

okny ve 4.NP a 5.NP je navržen pás z minerální vlny s výškou 600mm Isover TF 10 

tl.100mm (viz. výkresy pohledů). Zateplení 1.NP bude provedeno v suterénu pomocí 

zateplovacího systému ISOVER ORSTROP tl. 60mm. Střecha bude zateplená EPS 100 

S Stabil v tl. 140mm. 

Omítky 

 Stávající vnitřní omítky jsou vápenné štukové tl. 15mm. 
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Nová fasáda bude provedená ve skladbě - lepící stěrka, tepelná izolace EPS F Fasádní 

tl. 100mm (nad okny ve 4. a 5. NP použít pás z minerální vlny Isover TF 10 tl. 100mm), 

špalety zatepleny v tl. 30 mm, ukotvení TI pomocí hmoždín + lepící stěrka s vloženou 

armovací sítí (perlinkou), tenkovrstvá fasádní ušlechtilá probarvená omítka Baumit EdelPutz.  

V místě soklu bude mozaiková Baumit omítka MosaikPutz. 

Obklady 

 Stávající obklady v místnostech, kde bude prováděná rekonstrukce, budou 

demontovány (viz. výkresy bouracích prací). 

 

 Nové obklady budou umístěny dle PD (viz. výkresy nového stavu). Barevnost a 

velikost bude upřesněna během rekonstrukce po dohodě s investorem. 

Truhlá řské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

 Stávající okna jsou v 1.S až 2.NP a v komunikačních prostorách ve všech patrech 

dřevěná zdvojená. V 3.NP až 5.NP jsou plastová s izolačním dvojsklem. Dveře jednokřídlové 

a dvoukřídlové otočné, osazené do typizované ocelové zárubně. 

 

 Všechna stávající dřevěná zdvojená okna budou nahrazeny novými plastovými – 

jednokřídlové, čtyřkřídlové, otevíravé, sklápěcí, pevné, s izolačním dvojsklem             

(Uw=1,1 Wm-2K-1) včetně kování a vnitřního parapetu, pětikomorové, s plastovým distančním 

rámečkem, s hloubkou zasklívací drážky 25mm, s dvojitým těsněním, barva bílá (viz. výkresy 

podlaží nového stavu a výkres výplní otvorů a truhlářských výrobků). 

 

 Vstupní dveře – dřevěné dvoukřídlové otevíravé ven bez prahu (U=1,5 Wm-2K-1), 

včetně kování (zámek bezpečnostní klika/koule), s povrchovou úpravou – lazura odstín smrk. 

 

 Vnitřní dveře – dřevěné jednokřídlové, otevíravé, posuvné, hladké plné dýhované, typ 

buk, včetně kování a zámků s přechodovou lištou nebo prahem (viz. výkresy podlaží nového 

stavu a výkres výplní otvorů a truhlářských výrobků).  

 

 Na vstupním schodišti bude instalována zdvihací plošina (viz. výkres 1.NP nového 

stavu) podrobnosti o instalaci plošiny budou dojednány s investorem a dodavatelem plošiny. 
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 U vstupu bude instalováno zábradlí na nově vybudovanou nájezdovou rampu – 

svařované ocelové trubky ve výšce 800mm nad rampu, na okraji rampy okopová lišta 

z pásoviny výšky 100mm (viz. výkresy nového stavu). 

 

 Dále bude demontována před zateplením stříška nad garáží a po následném zateplení 

upravená a znovu nainstalována. 

Klempířské výrobky 

Venkovní parapety budou vyměněny u všech oken a budou z Al taženého plechu (viz. 

výkresy podlaží nového stavu a výkres klempířských prvků).  

 

Střešní žlaby a svody budou před rekonstrukcí demontovány a po rekonstrukci znovu 

osazeny na nové místo. 

Malby a nátěry 

 Vnitřní malby stěn, stropů a SDK – 2x Primalex Plus. Odstín barvy bude určen po 

dohodě s investorem během rekonstrukce. 

Větrání místností 

 Je navrženo přirozené okny. 

Venkovní úpravy 

 U vstupu bude vybudována nájezdová rampa z prostého betonu dle PD. 

 

7.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Veškeré ochlazované konstrukce budou opatřené tepelnou izolací tak aby splňovaly 

podmínky dle normy ČSN 73 0540-2. Výplně otvorů budou okna s izolačním dvojsklem 

(Uw=1,1 Wm-2K-1). Tepelně technické posouzení je doloženo protokoly ze softwaru Teplo 

2009 v přílohách. 

 

7.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 Není znám přesný způsob založení. V rámci rekonstrukce nebude budova nadměrně 

přitěžována. 
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7.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

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

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

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

předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 

17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 

7.1.8 Dopravní řešení 

Pěší přístup do objektu je z jižní strany z chodníku, který navazuje na místa pro stání a 

ulici Pelclova.  

 

Vjezd do objektu je ze severní strany přes bránu z ulice Hrušovská. 

 

7.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 Povětrnostní vlivy jsou zajištěny obálkou budovy a střešní konstrukcí. Objekt nespadá 

do záplavové oblasti. Radonová situace pro rekonstrukci objektu nebyla zjišťována. 

 

7.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

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

362/2005 a bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou dále 

povinní používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 

předpisů. Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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8. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA 

 

8.1 Tepelně technické posouzení 

 

 Posouzení tepelně technický požadavků bylo vyhotoveno na základě normy           

ČSN 73 0540-2. Návrhové hodnoty byly převzaty z normy ČSN 73 054-3. Pro tepelně 

technické posouzení ochlazovaných konstrukcí bylo využito programu TEPLO 2009 a pro 

hodnocení vybraných stavebních detailů bylo využito programu AREA 2009, který hodnotí 

detaily z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla. Jednotlivé výpočty z programu 

jsou umístěny v příloze č. 1-5. 

 

8.1.1 Součinitel prostupu tepla 

Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] je definován dle normy ČSN 73 0540-1 jako 

celková výměna tepla mezi dvěma prostředími, které jsou odděleny stavební konstrukcí s 

tepelným odpore R s přilehlými vzduchovými vrstvami.  

� = 1
� 

RT – odpor konstrukce při prostupu tepla [m2·K/W] 

 

 Odpor konstrukce při prostupu tepla je odpor konstrukce R [m2·K/W] (ve kterém jsou 

zahrnuty přilehlé vzduchové vrstvy), který brání výměně tepla mezi prostředími. 

� = ��� + � + ��� 

Rsi – odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2·K/W] 

R – odpor konstrukce [m2·K/W] 

Rse – odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2·K/W] 

 

 Při porovnávání součinitele prostupu teple U [W/(m2·K)] , původních ochlazovaných 

konstrukcí a ochlazovaných konstrukcí po zateplení, s normou ČSN 73 0540-2 při navrhované 

relativní vlhkosti vnitřního vzduchu φi = 50%,  musí být dodržen následující vztah: 

� ≤ �
 

Un – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)]  
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Tab.1   Porovnání hodnot součinitele prostupu tepla původního stavu s normou 
ČSN 73 0540-2  

Popis konstrukce 

Součinitel 
prostupu tepla 

UN,20 [W/(m2·K)] 
požadované 

hodnoty 

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

vypočtené hodnoty 

Vyhodnocení 

Obvodový plášť 
zdivo CDm 

0,38 1,35 NEVYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s keramickou 

dlažbou 
0,60 1,80 NEVYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s PVC 

0,60 1,30 NEVYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s kobercem 

0,60 1,15 NEVYHOVÍ 

Jednoplášťová 
střecha 

0,24 0,17 NEVYHOVÍ 

 

 Z důvodu nevyhovujících požadavků součinitele prostupu tepla U ochlazovaných 

konstrukcí dle normy ČSN 73 0540-2, bylo provedeno zateplení, které je blíže specifikováno 

v kapitole 7.1.4.  

 
Tab.2   Porovnáni hodnot součinitele prostupu tepla nového stavu s normou    

ČSN 73 0540-2 

Popis konstrukce 

Součinitel 
prostupu tepla 

UN,20 [W/(m2·K)] 
požadované 

hodnoty 

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

vypočtené hodnoty 

Vyhodnocení 

Obvodový plášť 
zdivo CDm +        
100mm EPS 

0,38 0,30 VYHOVÍ 

Obvodový plášť 
zdivo CDm +        

100mm min. vlákno 
0,38 0,32 VYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s keramickou 

dlažbou +         
60mm min. vlákno 

0,60 0,53 VYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s PVC +            

60mm min. vlákno 
0,60 0,49 VYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s kobercem +            

60mm min. vlákno 
0,60 0,47 VYHOVÍ 

Jednoplášťová 
střecha +         

140mm EPS 
0,24 0,20 VYHOVÍ 
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 Veškeré ochlazované konstrukce po zateplení vyhoví dle normy ČSN 73 0540-2. 

Podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

8.1.2 Teplotní faktor konstrukcí 

 Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi [-] se dá popsat jako vliv konstrukce a přestupů 

tepla na vnitřní povrchovou teplotu, kdy nezávisí na teplotách přilehlých prostředí. Tato 

veličina pomáhá při vyloučení vzniku kondenzace vodních pár na vnitřní straně konstrukcí. 

 

 Konstrukce posuzované na požadavek teplotního faktoru fRsi [-]  dle normy             

ČSN 73 0540-2 s navrhovanou relativní vlhkosti vnitřního vzduchu φi = 50%, musí vyhovět 

následujícímu vztahu: 

���� ≥ ����,
 

fRsi,N – požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu, která se stanoví: 

����,
 = ����,�� + ∆���� 

fRsi,cr – kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

∆fRsi – bezpečnostní přirážka teplotního faktoru; přirážka pro dané konstrukce dle normy     

73 0540-2 ∆fRsi=0 

 

Tab.3   Hodnoty kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr pro relativní vlhkost 
vnitřního vzduchu φi = 50 % v původním stavu 

Popis konstrukce 
Požadovaný kritický 

teplotní faktor vnitřního 
povrchu fRsi,cr [-] 

Vypočtený kritický 
teplotní faktor vnitřního 

povrchu fRsi,cr [-] 
Vyhodnocení 

Obvodový plášť 
zdivo CDm 

0,798 0,709 NEVYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s keramickou 

dlažbou 
0,606 0,505 NEVYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s PVC 

0,606 0,652 VYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s kobercem 

0,606 0,696 VYHOVÍ 

Jednoplášťová 
střecha 

0,798 0,811 VYHOVÍ 

 

 Veškeré ochlazované konstrukce byly opatřeny tepelnou izolací, blíže specifikováno 

v kapitole 7.1.4, která má vliv na hodnoty kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu 

fRsi,cr. 
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 Tab.4   Hodnoty kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr pro relativní vlhkost 
vnitřního vzduchu φi = 50 % ve stavu po zateplení 

Popis konstrukce 
Požadovaný kritický 

teplotní faktor vnitřního 
povrchu fRsi,cr [-] 

Vypočtený kritický 
teplotní faktor vnitřního 

povrchu fRsi,cr [-] 
Vyhodnocení 

Obvodový plášť 
zdivo CDm +        
100mm EPS 

0,798 0,927 VYHOVÍ 

Obvodový plášť 
zdivo CDm +        

100mm min. vlákno 
0,798 0,922 VYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s keramickou 

dlažbou +         
60mm min. vlákno 

0,606 0,865 VYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s PVC +             

60mm min. vlákno 
0,606 0,874 VYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s kobercem +             

60mm min. vlákno 
0,606 0,880 VYHOVÍ 

Jednoplášťová 
střecha +         

140mm EPS 
0,798 0,952 VYHOVÍ 

 
 Veškeré ochlazované konstrukce po zateplení vyhoví na požadavek kritického 

teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr dle normy ČSN 73 0540-2. Podrobné výpočty jsou 

uvedeny v příloze č. 1. 

  

8.1.3 Pokles dotykové teploty 

 Pokles dotykové teploty ∆θ10 [°C] hodnotíme především u podlah, protože dle normy 

ČSN 73 0540-4 je definován jako množství odebraného tepla mírně, chráněným lidským 

tělem  od povrchu konstrukce. 

 

 Konstrukce podlahy musí dle normy ČSN 73 0540-2 splňovat: 

∆��� ≤ ∆���,
 

∆θ10 – požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] dle normy 73 0540-2 

 

 V následující tabulce (tab. 5) jsou tři druhy vyhodnocovaných podlah (v původním 

stavu), které se nachází v objektu. Tyto podlahy jsou odlišné převážně jen ve zvolené 
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nášlapné vrstvě a kategorii (svým umístěním) do které náleží dle normy ČSN 73 0540-2. 

Jednotlivé vyhodnocovací protokoly se nachází v příloze č. 1. 

  

Tab.5   Hodnoty poklesu dotykové teploty podlahy ∆θ10,N původního stavu 

Popis konstrukce 
Kat. 

podlahy 

Pokles dotykové 
teploty podlahy   
∆θ10,N [°C]            

požadovaná hodnota 

Pokles dotykové 
teploty podlahy        
∆θ10 [°C]             

vypočtená hodnota  

Vyhodnocení 

Strop nad suterénem 
s keramickou 

dlažbou 
III 6,9 9,45 NEVYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s PVC 

II 5,5 8,29 NEVYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s kobercem 

II 5,5 3,20 VYHOVÍ 

  

V níže uvedené tabulce jsou vypočtené hodnoty poklesu dotykové teploty ve stavu po 

zateplení, které je blíže specifikováno v kapitole 7.1.4. Při hodnocení podlahy s keramickou 

dlažbou a PVC, posouzení na pokles dotykové teploty nevyhoví, a proto bude nutné zřídit 

opatření. Jedno z opatření by mohlo být, že v místech, kde se dá předpokládat delší styk 

s podlahou, se položí koberce. V případě této alternativy, podlahy vyhoví na požadavek 

poklesu dotykové teploty ∆θ10. 

Tab.6   Hodnoty poklesu dotykové teploty podlahy ∆θ10,N stavu po zateplení 

Popis konstrukce 
Kate. 

podlahy 

Pokles dotykové 
teploty podlahy      

∆θ10,N [°C]            
požadovaná hodnota 

Pokles dotykové 
teploty podlahy      

∆θ10 [°C]             
vypočtená hodnota  

Vyhodnocení 

Strop nad suterénem 
s keramickou 

dlažbou +         
60mm min. vlákno 

III 6,9 7,16 NEVYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s keramickou 

dlažbou a kobercem 
+ 60mm min. vlákno 

III 6,9 2,73 VYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s PVC +             

60mm min. vlákno 
II 5,5 6,86 NEVYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s PVC a kobercem   

+  60mm min. vlákno 
II 5,5 2,68 VYHOVÍ 

Strop nad suterénem 
s kobercem +             

60mm min. vlákno 
II 5,5 2,72 VYHOVÍ 
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8.1.4 Kondenzace vodní páry v konstrukci 

 U všech stavebních konstrukcí, kde by zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

Mc,a [kg/(m2·a)] mohla ohrozit jejich požadovanou funkci jako např. zkrácení předpokládané 

životnosti, objemové změny a snížení povrchové teploty, která vede ke vzniku plísním, nesmí 

dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. 

��,� = 0 

 U stavebních konstrukcí, kde kondenzace vodní páry neohrožuje její požadovanou 

funkci, musí množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce splňovat následující 

podmínky dle normy ČSN 73 0540-2. 

��,� ≤ ��,�,
 

Mc,a,N – Návrhová hodnota pro množství zkondenzované vodní páry [kg/(m2·a)] 

 

Návrhová hodnota Mc,a,N se liší podle typu konstrukce a je definována v normě        

ČSN 73 0540-2. 

• Jednoplášťové střechy, konstrukce se zabudovanými dřevěnými prvky, konstrukce 

s vnějším tepelně izolačním systémem nebo vnějším obkladem, popř. jinou 

obvodovou konstrukci s difúzně málo propustnými vnějšími povrchovými 

vrstvami se hodnota Mc,a,N stanoví jako nižší z: 

Mc,a,N = 0,10 kg/(m2·a) nebo 3% plošné hmotnosti materiálu, 

• pro ostatní stavební konstrukce je nižší z hodnot 

Mc,a,N = 0,50 kg/(m2·a) nebo 5% plošné hmotnosti materiálu. 

 U těchto konstrukcí, kde máme připuštěnou omezenou kondenzaci vodní páry uvnitř 

konstrukce, musí být dále dodržen požadavek na množství vypařitelné vodní páry uvnitř 

konstrukce Mev,a [kg/(m2·a)]. 

��,� < ���,� 
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Tab.7   Množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Mc,a v původním stavu 

Popis konstrukce 

Požadavek na 
roční množství 

kondenzátu 
Mc,a,N 

[kg/m2·a] 

Roční 
množství 

kondenzátu       
Mc,a [kg/m2·a] 

Roční 
množství 

odpař. vodní p.         
Mev,a kg/m2·a] 

Roční 
množství 

zkon. vodní p.    
Mc,a [kg/m2·a]  

Vyhodnocení 

Obvodový plášť 
zdivo CDm 

0,500 3,429 2,910 3,429 NE/NE 

Strop nad suterénem 
s keramickou 

dlažbou 
0,225 0,381 3,814 0,381 NE/ANO 

Strop nad suterénem 
s PVC 

0,007 0,952 - 0,952 NE/ANO 

Strop nad suterénem 
s kobercem 

0,007 0,719 2,017 0,719 NE/ANO 

Jednoplášťová 
střecha 

0,100 0,415 0,213 0,415 NE/NE 

 

 Po zateplení ochlazovaných konstrukcí, které je definované v kapitole 7.1.4, nedochází 

ke kondenzaci u: 

• Obvodový plášť zdivo CDm + 100mm EPS 

• Strop nad suterénem s keramickou dlažbou + 60mm minerálního vlákna 

• Strop nad suterénem s PVC + 60mm minerálního vlákna 

• Strop nad suterénem s kobercem + 60mm minerálního vlákna 

 

U konstrukce jednoplášťové střechy po zateplení 140mm EPS dochází ke kondenzaci 

uvnitř konstrukce. Limit pro maximální množství kondenzátu byl stanoven Mc,a,N = 0,084 

kg/m2·a. Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0016 kg/m2·a. Roční množství 

odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0281 kg/m2·a. Po porovnání těchto hodnot konstrukce splňuje 

požadavek ročního množství kondenzátu uvnitř konstrukce Mc,a ≤ Mc,a,N a požadavek 

množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce Mc,a <  Mev,a. Výpočty z programu jsou 

uvedeny v příloze č. 1. 

 

8.1.5 Lineární činitel prostupu tepla vybraných detailů 

 Pro výpočet lineárního činitele prostupu tepla ψ [W/(m·K)] byly vybrány kritické 

detaily styku dvou obvodových plášťů (KOUT), styku stropní konstrukce a obvodového 

pláště (PODLAHA STĚNA) a styku střešního pláště s obvodovým pláštěm (STŘECHA 

STĚNA). 
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� = ��� − � � ∙ "  

L2D – lineární tepelná propustnost [W/(m·K)] 

Uj – součinitel prostupu tepla pro j-tou konstrukci geometrického modelu [W/(m2·K)] 

bj – rozměr j-té konstrukce [m] 

 

 Požadované hodnoty lineárního činitele prostupu tepla ψ [W/(m·K)] vybraných 

detailů, s převažující vnitřní teplotou θim = 20 °C dle normy ČSN 73 0540-2, musí splňovat. 

� ≤ �
 

ψN – požadované hodnoty lineárního činitele prostupu tepla [W/(m·K)] 

 

Tab.8   Vyhodnocení lineárního činitele prostupu tepla ψ v původním stavu 

Popis konstrukce 

Lineární činitel 
prostupu tepla 
ψN  [W/(m·K)]  
požadované 

hodnoty 

Lineární činitel 
prostupu tepla 
ψN  [W/(m·K)]  

doporučené 
hodnoty 

Lineární činitel 
prostupu tepla  
ψ [W/(m·K)]  
vypočtené 
hodnoty 

Vyhodnocení 

KOUT 0,60 0,20 -0,907 VYHOVÍ 

PODLAHA 
STĚNA 

Podlahou 0,60 0,20 -1,393 VYHOVÍ 
Obvodového 

pláště 
0,60 0,20 -0,562 VYHOVÍ 

STŘECHA STĚNA 0,60 0,20 0,135 VYHOVÍ 

 

Tab.9   Vyhodnocení lineárního činitele prostupu tepla ψ stavu po zateplení 

Popis konstrukce 

Lineární činitel 
prostupu tepla 
ψN  [W/(m·K)]  
požadované 

hodnoty 

Lineární činitel 
prostupu tepla 
ψN  [W/(m·K)]  

doporučené 
hodnoty 

Lineární činitel 
prostupu tepla  
ψ [W/(m·K)]  
vypočtené 
hodnoty 

Vyhodnocení 

KOUT 0,60 0,20 -0,124 VYHOVÍ 

PODLAHA 
STĚNA 

Podlahou 0,60 0,20 -0,198 VYHOVÍ 
Obvodového 

pláště 
0,60 0,20 0,216 VYHOVÍ 

STŘECHA STĚNA 0,60 0,20 -0,004 VYHOVÍ 

 

 Veškeré detaily před zateplením i po zateplení vyhoví požadavkům lineárního činitele 

prostupu tepla ψN [W/(m·K)] dle normy ČSN 73 0540-2. Podrobné výpočty jsou uvedeny 

v příloze č. 2. 
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Vybrané detaily 

a)   b) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.1   Detail styku dvou obvodových plášťů (KOUT) pro výpočet lineárního činitele prostupu tepla 
ψ; a) původní stav, b) stav po zateplení 

 

 

a)  b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2   Detail styku stropní konstrukce a obvodového pláště (PODLAHA STĚNA) pro výpočet 
lineárního činitele prostupu tepla ψ; a) původní stav, b) stav po zateplení 
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a)  b) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3   Detail styku střešního pláště a obvodového pláště (STŘECHA STĚNA) pro výpočet lineárního 
činitele prostupu tepla ψ; a) původní stav, b) stav po zateplení 

 

8.1.6 Teplotní faktor vybraných detailů 

 Teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi [-] je blíže specifikován v kapitole 8.2.2.  

 

Tab.10   Hodnoty kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr vybraných detailů pro 
relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi = 50 % v původním stavu 

Popis konstrukce 
Požadovaný kritický 

teplotní faktor vnitřního 
povrchu fRsi,cr [-] 

Vypočtený kritický 
teplotní faktor vnitřního 

povrchu fRsi,cr [-] 
Vyhodnocení 

KOUT 0,798 0,562 NEVYHOVÍ 
PODLAHA STĚNA 0,798 0,613 NEVYHOVÍ 
STŘECHA STĚNA 0,798 0,516 NEVYHOVÍ 

 

 Veškeré ochlazované konstrukce v detailech byly opatřeny tepelnou izolací, blíže 

specifikováno v kapitole 7.1.4, která má vliv na hodnoty kritického teplotního faktoru 

vnitřního povrchu fRsi,cr. 

 

Tab.11   Hodnoty kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr vybraných detailů pro 
relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi = 50 % ve stavu po zateplení 

Popis konstrukce 
Požadovaný kritický 

teplotní faktor vnitřního 
povrchu fRsi,cr [-] 

Vypočtený kritický 
teplotní faktor vnitřního 

povrchu fRsi,cr [-] 
Vyhodnocení 

KOUT 0,798 0,844 VYHOVÍ 
PODLAHA STĚNA 0,798 0,816 VYHOVÍ 
STŘECHA STĚNA 0,798 0,839 VYHOVÍ 

1m 

1
m
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1
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1m 
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Rsi = 0,13 m2·K/W 
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 Veškeré ochlazované konstrukce vybraných detailů po zateplení vyhoví na požadavek 

kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr dle normy ČSN 73 0540-2. Kompletní 

výpočty jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

Vybrané detaily 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4   Detail styku dvou obvodových plášťů (KOUT) pro výpočet teplotního faktoru vnitřního 
povrchu fRsi; a) původní stav, b) stav po zateplení 

 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5   Detail styku stropní konstrukce a obvodového pláště (PODLAHA STĚNA) pro výpočet 
teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi; a) původní stav, b) stav po zateplení 
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a)  b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6   Detail styku střešního pláště a obvodového pláště (STŘECHA STĚNA) pro výpočet teplotního 
faktoru vnitřního povrchu fRsi; a) původní stav, b) stav po zateplení 

 

8.1.7 Tepelná stabilita místnosti v letním období 

 Budova je charakterizována jako víceúčelový dům, protože se v něm nachází 

administrativní části a části určené k bydlení. Z každé této části byla vybrána jedna kritická 

místnost pro výpočet teplené stability místností v letním období. Kritická místnost se 

vyznačuje tím, že má největší plochu přímo osluněných výplní otvorů, které jsou orientovány 

na jih.  

Vybrané místnosti:  

• KANCELÁŘ 2.06 

• POKOJ 5.07+5.08 

V kanceláři 2.06 bude provedena výměna stávajících oken za nová a fasáda bude opatřená 

kontaktním zateplovacím systémem. V pokoji 5.07+5.08 výměna oken proběhla už v dřívější 

době a fasáda bude zateplená kontaktním zateplovacím systémem, jak je uvedeno v kapitole 

7.1.4. Velikosti konstrukcí a výplní otvoru je blíže specifikováno ve výkresové části a 

v příloze č. 3, kde se nachází i podrobné výpočty, které byly zpracovány za pomocí program 

STABILITA 2009. 

 

 Vybrané místnosti byly posuzovány na nejvyšší denní vzestup teploty v místnosti 

v letním období ∆θaí,max [°C]. Tento požadavek je definován v normě ČSN 73 0540-2. 

#���,$�% ≤ #���,$�%,
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∆θai,max,N – požadovaná hodnota nejvyššího denního vzestupu teploty vzduchu v místnosti 

v letním období [°C] 

 

Tab.12  Hodnoty nejvyššího denního vzestupu teploty vzduchu v místnosti ∆θaí,max v původním 
stavu 

Místnost 
∆θai,max,N [°C] 

požadované hodnoty 
∆θai,max,N [°C] 

vypočtené hodnoty 
Vyhodnocení 

KANCELÁŘ 2.06 5 19,79 NEVYHOVÍ 
POKOJ 5.07+5.08 5 22,01 NEVYHOVÍ 

 

Tab.13  Hodnoty nejvyššího denního vzestupu teploty vzduchu v místnosti ∆θaí,max ve  stavu 
po zateplení a výměny oken 

Místnost 
∆θai,max,N [°C] 

požadované hodnoty 
∆θai,max,N [°C] 

vypočtené hodnoty 
Vyhodnocení 

KANCELÁŘ 2.06 5 19,34 NEVYHOVÍ 
POKOJ 5.07+5.08 5 22,01 NEVYHOVÍ 

 

Po zateplení fasády a výměně oken v kanceláří 2.06, místnosti nevyhoví požadavku 

nejvyššího denního vzestupu teploty vzduchu v místnosti. Z tohoto důvodu bylo nutné 

navrhnout opatření na výplních otvorů. 

 

Navrhnutá opatření: 

• KANCELÁŘ 2.06 – okna – reflexní fólie tmavá + vnitřní žaluzie světlé 

• POKOJ 5.07+5.08 – okna – vnější žaluzie světlé + vnitřní závěsy 

 – dveře – reflexní fólie světla + vnější žaluzie světlé 

 

Tab.14  Hodnoty nejvyššího denního vzestupu teploty vzduchu v místnosti ∆θaí,max ve  stavu 
po zateplení a výměny oken s opatřením 

Místnost 
∆θai,max,N [°C] 

požadované hodnoty 
∆θai,max,N [°C] 

vypočtené hodnoty 
Vyhodnocení 

KANCELÁŘ 2.06 5 3,88 VYHOVÍ 
POKOJ 5.07+5.08 5 4,53 VYHOVÍ 

 

Po navrhnutém opatření místnosti splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2. Podrobné 

výpočty jsou uvedeny v příloze č. 3. 
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8.1.8 Průměrný součinitel prostupu tepla 

 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Uem [W/(m2·K)] slouží pro hodnocení 

stavebně energetických vlastností budov. V této veličině je zahrnut celkový prostup tepla na 

systémové hranici nebo vytápěné zóny budovy. Pro jeho výpočet bylo využito programu 

ZTRÁTY 2009 a podrobné protokoly jsou uvedeny v příloze č. 4. 

��$ = &'
(  

HT – měrná ztráta prostupem tepla budovy [W/K] 

A – celková plocha obálky budovy [m2] 

 

Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem [W/(m2·K)] byl 

vyhotoven vždy ve dvou variantách pro každý stav (původní stav a stav po zateplení). V první 

variantě byl přibližně vypočten průměrný součinitel prostupu tepla budovy Uem [W/(m2·K)] za 

pomocí korekčního faktoru ∆Utb [W/(m2·K)] a v druhé byl přesně vypočten průměrný 

součinitel prostupu tepla budovy Uem [W/(m2·K)] za pomoci lineárního činitele prostupu tepla 

ψ [W/(m·K)], který byl stanoven dle kapitoly 8.1.5. Podrobné výpočty průměrného součinitele 

prostupu tepla budovy Uem [W/(m2·K)] se nachází v příloze č. 4. 

 

Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem [W/(m2·K)], dle normy           

ČSN 73 0540-2 musí splňovat: 

��$ ≤ ��$,
 

Uem,N – požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)]  

 

Tab.15   Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem [W/(m2·K)] dle 
normy ČSN 73 0540-2 

Stav a způsob výpočtu 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla budovy 

Uem,N [W/(m2·K)] 
požadované hodnoty 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla budovy 

Uem [W/(m2·K)] 
vypočtené hodnoty 

Vyhodnocení 

Původní - ∆Utb 0,75 1,45 NEVYHOVÍ 
Po zateplení - ∆Utb 0,75 0,45 VYHOVÍ 

Původní - ψ 0,75 1,27 NEVYHOVÍ 
Po zateplení - ψ 0,75 0,43 VYHOVÍ 

 

Z předešlé tabulky (Tab.15 Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla budovy 

Uem [W/(m2·K)] dle normy ČSN 73 0540-2) vyplývá, že průměrný součinitel prostupu tepla 
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budovy Uem [W/(m2·K)] vyhoví dle normy ČSN 73 0540-2 ve stavu po zateplení. Při 

porovnání výpočtových variant, z tabulky vyplývá, že přesné vypočtení průměrného 

součinitele prostupu tepla budovy Uem [W/(m2·K)] za pomoci vypočteného lineárního činitele 

prostupu tepla ψ [W/(m·K)] nabývá vždy lepších hodnot a pokud se porovnají varianty ve 

stavu po zateplení, lze z tabulky vyčíst, že mezi nimi již není tak velký rozdíl, jako 

v původním stavu a to z důvodu překrytí tepelných vazeb izolantem. 

 

8.1.9 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy  

 Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy je jedním ze základních souborů údajů 

v energetickém štítku obálky budovy. Jednotlivé třídy prostupu tepla obálkou budovy jsou 

uvedeny v normě ČSN 73 0540-2 a klasifikují se na základě požadované normové hodnoty 

průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N [W/(m2·K)] a průměrného součinitele prostupu 

tepla stavebního fondu Uem,s [W/(m2·K)] dle normy ČSN 73 0540-2. Výpočty z programu 

ZTRÁTY 2009 jsou uvedeny v příloze č. 4. 

 

Tab.16    Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy; Uem,s=1,35, Uem,N =0,75 W/(m2·K) 

Stav a způsob výpočtu 
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Uem [W/(m2·K)] 
vypočtené hodnoty 

Klasifikační 
ukazatel CI 

Klasifikační 
třída 

Původní - ∆Utb 1,45 2,1 F 
Po zateplení - ∆Utb 0,45 0,6 C1 

Původní - ψ 1,27 1,9 E 
Po zateplení - ψ 0,43 0,6 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

a)  b) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7   Energetický štítek obálky budovy kdy byla ztráta prostupem tepla budovy HT [W/K] stanovena 
za pomoci vypočteného lineárního činitele prostupu tepla ψ [W/(m·K)] ;                                                

a) původní stav, b) stav po zateplení 
 

 Budova po zateplení, jak je popsáno v kapitole 7.1.4, se zařadí podle klasifikačních 

tříd prostupu tepla obálkou budovy dle normy ČSN 73 0540-2 do skupiny B jako úsporná 

budova. 

 

8.1.10 Celkové tepelné ztráty objektu 

 Celkové tepelné ztráty objektu ΦHL [kW] dle normy ČSN EN 12831 se skládají ze 

součtu tepelných ztrát prostupem ΦT [kW] a součtu tepelných ztrát větráním ΦV [kW]. 

Pomocí programu ZTRÁTY 2009 byly vyhotoveny protokoly vždy ve dvou variantách pro 

každý stav (původní stav, stav po zateplení). V první variantě byl přibližně vypočten 

průměrný součinitel prostupu tepla budovy Uem [W/(m2·K)] za pomocí korekčního faktoru 

∆Utb [W/(m2·K)] a v druhé byl přesně vypočten průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Uem [W/(m2·K)] za pomoci lineárního činitele prostupu tepla ψ [W/(m·K)], který byl stanoven 

dle kapitoly 8.1.5. Výpočty z programu jsou v příloze č. 4. 
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Tab.17   Tepelné ztráty objektu 

Stav a způsob 
výpočtu 

Tepelné ztráty 
prostupem ΦT [kW]  

Tepelné ztráty 
větráním ΦV [kW]  

Celkové ztráty    
ΦHL [kW]  

Původní - ∆Utb 77,771 32,610 110,381 
Po zateplení - ∆Utb 24,765 32,610 57,376 

Původní - ψ 62,592 32,610 95,203 
Po zateplení - ψ 23,492 32,610 56,102 

 

 

Graf 1   Porovnání tepelných ztrát objektu 
 

 Po zateplení všech ochlazovaných konstrukcí, jak je popsáno v kapitole 7.1.4, se 

celková tepelná ztráta objektu ΦHL [kW] sníží zhruba o 41% na 56,1kW. Stávající plynový 

kotel, který vytápí řešenou část objekt je WOLF NG-30 ED o výkon 50-120 kW, a proto i po 

navržených úpravách není nutná výměna tohoto kotle. 

 

8.1.11 Energetická náročnost budovy 

 Požadavky, porovnání ukazatelů a výpočtovou metodu upravuje vyhláška 148/2007Sb. 

o energetické náročnosti budov. Výpočet se provádí obálkovou metodou. Zde jsou zahrnuty 

veškeré konstrukce na systémové hranici, které jsou vystaveny venkovnímu prostředí a 

veškeré energie, které jsou využívány pro běžný provoz budovy. Takto vyhodnocené budovy 

jsou porovnávány s referenčními budovami (uměle vytvořená budova stejného druhu, 

velikostí a se stejným způsobem užívání). Součástí výpočtu je průkaz energetické náročnosti 

budovy, který je od 1.1.2009 závazným dokumentem. 

 

 

 

Původní 
∆Utb 

 

 

Po zateplení 
∆Utb 

Původní 
ψ 

Po zateplení 
ψ 
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Výpočtem se stanoví měrná spotřeba energie budovy EPA [kWh/m2·rok]. 

)*+ = 277,8 ∙ )*
(�

 

EP – vypočtená celková roční dodaná energie [GJ/rok] 

Ac – celková podlahová plocha [m2] 

 

 Ve víceúčelovém domě, pro který byla stanovená měrná spotřeba energie EPA 

[kWh/m2·rok], se nachází dvě funkční části, a to administrativní a bytová. Vzhledem k této 

skutečnosti byla odhadem stanovená maximální hodnota měrné spotřeby energie budovy 

EPA,req = 160 kWh/m2·rok.  

 

 Pro výpočet bylo využito programu ENERGIE 2009. Veškeré vstupy dle vyhlášky 

148/2007Sb., které se zadávají do výpočtu, byly zprůměrované návrhové hodnoty pro bytové 

a administrativní domy. Výpočet byl proveden v původním stavu a ve stavu po zateplení, 

který je popsán v kapitole 7.1.4. Výpočty v programu ENERGIE 2009 se nachází v příloze    

č. 5. 

 

 Měrná spotřeba energie budovy EPA [kWh/m2·rok] dle vyhlášky 148/2007Sb. musí 

splňovat : 

)*+ < )*+,��/ 

EPA – měrná spotřeba energie budovy [kWh/m2·rok] 

EPA,req – maximální měrná spotřeba energie budovy [kWh/m2·rok] 

 

Tab.18   Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem [W/(m2·K)] dle 
vyhlášky 148/2007Sb. 

Stav 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla budovy 

Uem,N [W/(m2·K)] 
požadované hodnoty 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla budovy 

Uem [W/(m2·K)] 
vypočtené hodnoty 

Vyhodnocení 

Původní 0,68 1,22 NEVYHOVÍ 
Po zateplení 0,68 0,38 VYHOVÍ 
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Tab.19   Porovnání energetické náročnosti budovy EPA [kWh/m2·rok] 

Stav 
Maximální měrná 

spotřeba energie budovy 
EPA,req [kW/m2·rok] 

Měrná spotřeba energie 
budovy                    

EPA,req [kW/m2·rok] 
Klasifikační třída 

Původní 160 323 F 
Po zateplení 160 156 C 

 

 
Graf 2   Porovnání stavů (původní stav, stav po zateplení) měrné potřeby energie budovy  

 

 

Graf 3   Porovnání stavů (původní stav, stav po zateplení) měrného tepelného toku objektem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŮVODNÍ 

PŮVODNÍ PO ZATEPLENÍ 

PO ZATEPLENÍ 

Měrná pot řeba energie budovy [kWh/(m 2
·a)] 

 

Měrný tepelný tok objektem [W/K]  
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Obr.8   Průkaz energetické náročnosti budovy 
 

Po zateplení jak je popsáno v kapitole 7.1.4 budova vyhoví z hlediska energetické 

náročnosti budovy dle vyhlášky 148/2007Sb. a zatřídí se do kategorie C - vyhovující. 
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9. DENNÍ OSVĚTLENÍ 

 

 Denní osvětlení se dá popsat jako osvětlení vnitřních prostor budov, které je 

způsobeno přirozeným rozptýleným světlem a vytváří nám podmínky zdravé zrakové pohody. 

Množství denního osvětlení se stanovuje výpočtem nebo měřením v budově či na modelu. Ke 

zjištění rozložení denního světla ve vnitřním prostoru se užívá hodnot činitele denní 

osvětlenosti D [%], který se zjišťuje v kontrolních bodech, které jsou rozmístěny v pravidelné 

síti na srovnávací rovině zpravidla ve výšce 850mm nad podlahou a 1000mm od vnitřního 

povrchu stěn. Během hodnocení se uvažuje venkovní prostředí charakteristické pro zimní 

období s malým množstvím denního světla, protože i za těchto špatných podmínek musí 

místnost nebo funkčně vymezená část vnitřního prostoru vyhovět dané zrakové činnosti.  

 

 Stanovení činitele denní osvětlenosti dle D [%] dle normy 73 0580-1. 

0 = )
)1

 

E – osvětlenost v kontrolním bodě [%] 

Eh – osvětlenost venkovní vodorovné nezacloněné roviny [%] 

 

9.1 Úroveň denního osvětlení 

 

Ve víceúčelovém domě byly vybrány dvě místnosti s nejhoršími zrakovými 

podmínkami (POKOJ 1.08 a KANCELÁŘ 2.01) z pohledu posuzování na denní osvětlení. 

Důvodem výběru těchto místností bylo jejich prostorové uspořádání (úzké a dlouhé) a 

množství osvětlovacích otvorů (jedno okno). Dalším důvodem bylo jejich využití. POKOJ 

1.08 je specifikován jako ložnice, tudíž spadá do kategorie obytných místností dle normy 

ČSN 73 0580-2 a KANCELÁŘ 2.01 je specifikována jako kancelářský prostor a spadá do 

třídy zrakové činnosti č. IV dle normy ČSN 73 0580-1. Výpočty byly provedeny za pomocí 

programu WDLS 4.1 – ASTRA 92 a.s. Výpočty z tohoto programu se nachází v příloze č. 6. 
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 Úroveň denního osvětlení obytných místností dle normy ČSN 73 0580-2  musí 

splňovat: 

0�,� ≥ 0$�2,
 ,                    0� + 0�
2 ≥ 0$ 

D1,2 – krajní kontrolní body v polovině obytné místnosti maximálně v délce 3m od okna [%] 

Dmin,N – minimální hodnota činitele denní osvětlenosti [%] 

Dm – průměrný činitel denní osvětlenosti [%] 

 

Tab.20   Porovnání činitele denní osvětlenosti Dmin [%] pro obytnou místnost 

Místnost 

Činitel denní 
osvětlenosti       
Dmin,N [%]           

požadovaná hodnota 

Činitel denní 
osvětlenosti            

D1 [%]       
vypočtená hodnota 

Činitel denní 
osvětlenosti            

D2 [%]       
vypočtená hodnota 

Vyhodnocení 

POKOJ 1.08 0,7 0,6 0,6 NEVYHOVÍ 

 

Tab.21   Porovnání průměrného činitele denní osvětlenosti Dm [%]  

Místnost 

Průměrný činitel 
denní osvětlenosti         

Dm,N [%]           
požadovaná hodnota 

Průměrný činitel 
denní osvětlenosti            

Dm [%]       
vypočtená hodnota 

Vyhodnocení 

POKOJ 1.08 0,9 0,6 NEVYHOVÍ 

 

POKOJ 1.08 nevyhoví dle normy ČSN  73 0580-2 na minimálního činitele denní 

osvětlenosti Dmin [%] ani na průměrného činitele denní osvětlenosti Dm [%]. Toto je 

způsobeno především stíněním zástavbou, která se nachází naproti vybrané místnosti. Jelikož 

tato místnost je definována jako ložnice a bude převážně sloužit k odpočinku a spánku, bylo 

by možné snížit požadavky, které jsou kladeny na obytné místnosti, s ohledem na způsob 

využití pokoje. 

 

Úroveň denního osvětlení budov dle normy ČSN 73 0580-1  musí splňovat: 

0$�2 ≥ 0$�2,
 

Dmin – nejmenší vypočtený činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech [%] 

Dmin,N – minimální hodnota činitele denní osvětlenosti [%] 
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Tab.22   Porovnání činitele denní osvětlenosti Dmin [%] třídy zrakové činnosti  
č. IV 

Místnost 

Činitel denní 
osvětlenosti       
Dmin,N [%]           

požadovaná hodnota 

Činitel denní 
osvětlenosti            

Dmin [%]       
vypočtená hodnota 

Vyhodnocení 

KANCELÁŘ 2.01 1,5 0,3 NEVYHOVÍ 

 

Jelikož budova je zastíněna zástavbou, která se nachází naproti víceúčelového domu, 

tak celá místnost (KANCELÁŘ 2.01) nesplní požadavky na denní osvětlení pro zrakovou 

třídu č. IV, z tohoto důvodu můžeme místnost rozdělit na tři funkčně vymezené části. První 

část splní požadavek Dmin [%] dle třídy zrakové činnosti č. IV a v této části musí být situován 

pracovní stůl, v druhé části bude muset být navrhnuto sdružené osvětlení, které se dá provést 

mezi izofotami 1,5% až 0,5% a ve třetí části bude nutno návrhu umělého osvětlení. Jednotlivé 

funkčně vymezené části jsou vyobrazeny na obrázku 9. 

 

 

Obr.9   Půdorys funkčně vymezených částí 
 

9.2 Rovnoměrnost denního osvětlení 

 

 Požadavek rovnoměrnosti denního osvětlení je nutno posoudit u místnosti 

KANCELÁŘ 2.01 dle normy ČSN 73 0580-1 a stanoví se jako podíl nejmenší a největší 
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hodnoty činitele denní osvětlenosti ve funkčně vymezené části. Ve třídě zrakové činnosti       

č. IV tento požadavek je maximálně 0,2. 

• požadovaná rovnoměrnost = 0,2 

• nejmenší hodnota činitele denní osvětlenosti ve funkčně vymezené části = 1,61% 

• největší hodnota činitele denní osvětlenosti ve funkčně vymezené části = 2,22% 

1,61
2,22 = 0,73 

0,73 > 0,2 

 Rovnoměrnost denního osvětlení dle normy ČSN 73 0580-1 ve funkčně vymezené 

části vyhoví. 

9.3 Výpočtové modely 

 

a)  b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.10   Modely místností; a) POKOJ 1.08, b) KANCELÁŘ 2.01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izofota 1,5% 

D1 D2 

Dmin 
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Obr.11   Model stínění zástavbou 
                     

    

10. AKUSTIKA 

 

Budova musí splnit základní požadavky na ochranu před hlukem. Tyto požadavky se 

vztahují na všechny stavební objekty, u kterých by mohlo dojít k ohrožení zdraví osob hlukem 

při spánku, odpočinku nebo při pracovních činnostech.  Hodnoty o neprůzvučnosti dané 

konstrukce se zjišťují měřením v třetinooktávových kmitočtových pásmech a na základě 

tohoto měření se stanovuje jednočíselná veličina, která je následně porovnávána s normou 

ČSN 73 0532. Neprůzvučnost se dá také stanovit na základě výpočtu, který je po vyhodnocení 

ověřen měřením v daném vnitřním prostoru. V této práci jsou vyhotoveny výpočty za pomocí 

programu NEPRŮZVUČNOST 2005 pro níže specifikované místnosti. Veškeré podrobné 

výpočty se nachází v příloze č. 7. 
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10.1 Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 

  

 Vzduchovou neprůzvučnost můžeme definovat jako schopnost konstrukce zabránit 

přechodu zvuku vzduchem z jednoho prostoru do druhého.   

Pro výpočty vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí je nutno v prvé řadě provést 

přepočet laboratorní hodnoty neprůzvučnosti stavební konstrukce Rw [dB] na stavební 

váženou neprůzvučnost R’w [dB]. 

�′8 = �8 − 9� 

k1 – korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku  

 

V případě víceúčelového domu, u kterého bylo při výstavbě využito převážně 

cihelného a betonového materiálu, byla zvolena hodnota korekce k1 = 2 [dB].  

 

Pro posudek byl vybrán prostor bytu v 1.NP. V tomto bytu se posoudila vnitřní stěna, 

která tento vnitřní prostor odděluje od vedlejšího kancelářského prostoru a strop, který taktéž 

odděluje byt od kancelářského prostoru. Nároky na požadovanou hodnotu stavební vážené 

neprůzvučnosti R’w,N [dB] jsou mírnější z důvodu starší výstavby. Veškeré podrobné výpočty 

jsou uvedeny v příloze č. 7. 

 

Požadovaná hodnota stavební vážené neprůzvučnosti R’w,N [dB] musí dle normy            

ČSN 73 0532 splňovat: 

�′8,
 < �′8 

R’w – vypočtená hodnota stavební vážené neprůzvučnosti konstrukce [dB] 

 

Tab.23   Porovnání vzduchové neprůzvučnosti R’w [dB] 

Konstrukce 

Stavební vážená 
neprůzvučnost                  

R’w,N [dB]                
požadovaná hodnota 

Stavební vážená 
neprůzvučnost              

R’w [dB]                  
vypočtená hodnota 

Vyhodnocení 

STĚNA 52 50 NEVYHOVÍ 
STROP 52 54 VYHOVÍ 

 

Stěna mezi bytem a kanceláří nevyhoví nárokům na stavební váženou neprůzvučnost 

R’w,N [dB] a z tohoto důvodu bylo navrženo zvukově izolační opatření, které spočívá ve 

vybudování předstěny, na straně kancelářského prostoru, ze sádrovláknité desky (tl. 12,5 mm) 
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se vzduchovou mezerou mezi původní stěnou a předstěnou 75 mm s výplní Rotaflex Super 50 

mm. 

 

Tab.24   Porovnání stavební vážené neprůzvučnosti R’w [dB] 

Konstrukce 

Stavební vážená 
neprůzvučnost                  

R’w,N [dB]                
požadovaná hodnota 

Stavební vážená 
neprůzvučnost                   

R’w [dB]                 
vypočtená hodnota 

Vyhodnocení 

STĚNA - původní 52 50 NEVYHOVÍ 
STĚNA – po opatření 52 56 VYHOVÍ 

 

Posudek stropní konstrukce vyhoví dle požadavků normy ČSN 73 0532 bez nutnosti 

žádných opatření a konstrukce vnitřní stěny po uvedeném opatření také vyhoví dle normy 

ČSN 73 0532. Tyto výpočty jsou pouze orientační a rozhodnou až skutečně naměřené 

hodnoty v daném prostoru.  

 

10.2 Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi 

 

Kročejovou neprůzvučnost můžeme definovat jako schopnost konstrukce tlumit 

kročejový zvuk, který je vyvoláván mechanickými impulsy v konstrukci. Tento požadavek se 

vyhodnocuje u stropních konstrukcí s podlahami. 

 

  Pro výpočet hladiny akustického tlaku kročejového zvuku je nutno provést přepočet 

laboratorní hodnoty normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku stropních 

konstrukcí s podlahami Ln,w [dB] na váženou stavební normovanou hladinu akustického tlaku 

kročejového zvuku L’n,w [dB]. 

�′2,8 = �2,8 + 9� 

k2 – korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku [dB] 

  

 Pro vyhodnocení vážené stavební normované hladinu akustického tlaku kročejového 

zvuku L’n,w [dB] byla zvolena stejná stropní konstrukce jako v kapitole 10.1, kde tato stropní 

konstrukce byla posuzována na stavební váženou neprůzvučnost R’w [dB]. 

 

Požadovaná hodnota vážené stavební normované hladiny akustického tlaku 

kročejového zvuku L’n,w,N [dB] musí dle normy ČSN 73 0532 splňovat: 
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�′2,8,
 > �′2,8 

L’n,w - vážená stavební normová hladina akustického tlaku kročejového zvuku [dB] 

Tab.25   Porovnání vážené stavební normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku 
L’ n,w [dB] 

Konstrukce 

Vážená stavební normovaná 
hladina akustického tlaku 

kročejového zvuku           
L’ n,w,N [dB]                

požadovaná hodnota 

Vážená stavební normovaná 
hladina akustického tlaku 

kročejového zvuku           
L’ n,w [dB]                  

vypočtená hodnota 

Vyhodnocení 

STROP 58 46 VYHOVÍ 

 

 Hodnocená stropní konstrukce vyhoví požadavkům normy ČSN 73 0532. 
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11. ZÁVĚR 

 

V rámci diplomové práce byly navrhnuty stavební úpravy jednoho bytu v 1.NP 

víceúčelového domu, tak aby vyhovoval osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Dále bylo provedeno tepelně technické posouzení všech ochlazovaných konstrukcí, které 

pochopitelně, z důvodu výstavby domu před rokem 1960, nevyhovuje dnešním standardům. 

Proto byl proveden návrh zateplení těchto konstrukcí: 

− zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem s izolantem Rigips 

EPS 70 F Fasádní tl. 100mm a nad okny ve 4.NP a 5.NP je navržen pás z minerální 

vlny s výškou 600mm Isover TF 10 tl.100mm. 

− zateplení střechy pomocí EPS 100 S Stabil v tl. 140mm 

− zateplení 1.NP, které bude provedeno v suterénu pomocí zateplovacího systému Isover 

Orstrop tl. 60mm 

− výměny všech stávajících dřevěných oken za nová plastová okna s Uw = 1,1 Wm-2K-1. 

Po těchto opatřeních veškeré ochlazované konstrukce vyhověly tepelně technickým 

požadavkům. 

 

Dále byla posouzena energetická náročnost budovy v původním stavu a ve stavu po 

zateplení. Zde bylo docíleno od původního zařazení budovy do kategorie F (velmi 

nehospodárná), zařadit budovu po zateplení do kategorie C (vyhovující). 

 

Víceúčelový dům byl také posouzen z hlediska denního osvětlení a pro toto hodnocení 

byly vybrány dvě reprezentační místnosti (POKOJ 1.08 a KANCELÁŘ 2.01). Obě tyto 

místnosti nevyhoví požadavkům denního osvětlení a to z důvodu stíněním zástavbou, která se 

nachází naproti víceúčelového domu. U obytné místnosti (POKOJ 1.08) toto není až tak 

zásadní problém, protože je využívaná jako ložnice. U místnosti (KANCELÁŘ 2.01) byl 

z důvodu nevyhovujícímu dennímu osvětlení proveden návrh třech funkčně vymezených 

částí. V první částí je splněna podmínka na denní osvětlení, v druhé je potřebný návrh 

sdruženého osvětlení a ve třetí je nutno návrhu umělého osvětlení. 

 

Posledním posouzením byly akustické vlastnosti vybraných konstrukcí. Posouzeny 

byly konstrukce stěny a stropu na vzduchovou neprůzvučnost. Konstrukce stěny nevyhověla 



57 
 

požadavkům a z toho důvodu bylo navrženo vybudování předstěny ze sádrovláknité desky se 

vzduchovou mezerou 75mm s výplní Rotaflex Super 50mm. Konstrukce stropu vyhověla 

požadavkům vzduchové neprůzvučnosti. Další požadavek byla kročejová neprůzvučnost, na 

kterou jsme posuzovali stropní konstrukci, která vyhověla požadavkům. 

 

Veškerá opatření byly navrhovány na požadované hodnoty dle platné legislativy a to 

především z ekonomického hlediska. Odhadem byla zjištěna návratnost vložených prostředků 

do zateplení tohoto domu, při předpokládaném 5% ročním nárůstu cen energií na 10 let. Cena 

1m2 zateplení byla odhadnuta na 1250,- Kč/m2. 
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− Výpočet energetické náročnosti – Po zateplení 

− Průkaz energetické náročnosti budovy 

 

Posouzení denního osvětlení vybrané místnosti v programu Wdls 4.1, příloha č.6 

− Kancelář 2.01 

− Pokoj 1.08 

 

Akustické posouzení stavebních konstrukcí v programu NEPRŮZVUČNOST 2005, 
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Výkres č. Název výkresu Formát Měřítko 

C.1-1 SITUACE STAVBY A3 1:250 

F.1-1 STÁVAJÍCÍ STAV – 1.S A1 1:50 

F.1-2 STÁVAJÍCÍ STAV – 1.NP A1 1:50 

F.1-3 STÁVAJÍCÍ STAV – 2.NP A1 1:50 

F.1-4 STÁVAJÍCÍ STAV – 3.NP A1 1:50 

F.1-5 STÁVAJÍCÍ STAV – 4.NP A1 1:50 

F.1-6 STÁVAJÍCÍ STAV – 5.NP A1 1:50 

F.1-7 STÁVAJÍCÍ STAV – ŘEZ A A2 1:50 

F.1-8 STÁVAJÍCÍ STAV – DÍLČÍ ŘEZ B A2 1:50 

F.1-9 STÁVAJÍCÍ STAV – POHLED - STŘECHA A1 1:50 

F.1-10 STÁVAJÍCÍ STAV – POHLED SEVERNÍ A1 1:50 

F.1-11 STÁVAJÍCÍ STAV – POHLED JIŽNÍ A1 1:50 

F.1-12 STÁVAJÍCÍ STAV – POHLED VÝCHODNÍ A2 1:50 

F.2-1 BOURACÍ PRÁCE – 1.S A1 1:50 

F.2-2 BOURACÍ PRÁCE – 1.NP A1 1:50 

F.2-3 BOURACÍ PRÁCE – 2.NP A1 1:50 

F.2-4 BOURACÍ PRÁCE – 3.NP A1 1:50 

F.2-5 BOURACÍ PRÁCE – 4.NP A1 1:50 

F.2-6 BOURACÍ PRÁCE – 5.NP A1 1:50 

F.2-7 BOURACÍ PRÁCE – ŘEZ A A2 1:50 

F.2-8 BOURACÍ PRÁCE – DILČÍ ŘEZ B A2 1:50 
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F.3-1 NOVÝ STAV – 1.S A1 1:50 

F.3-2 NOVÝ STAV – 1.NP A1 1:50 

F.3-3 NOVÝ STAV – 2.NP A1 1:50 

F.3-4 NOVÝ STAV – 3.NP A1 1:50 

F.3-5 NOVÝ STAV – 4.NP A1 1:50 

F.3-6 NOVÝ STAV – 5.NP A1 1:50 

F.3-7 NOVÝ STAV – ŘEZ A A2 1:50 

F.3-8 NOVÝ STAV – DÍLČÍ ŘEZ B A2 1:50 

F.3-9 NOVÝ STAV – POHLED - STŘECHA A1 1:50 

F.3-10 NOVÝ STAV – POHLED SEVERNÍ A1 1:50 

F.3-11 NOVÝ STAV – POHLED JIŽNÍ A1 1:50 

F.3-12 NOVÝ STAV – POHLED VÝCHODNÍ A2 1:50 

F.3-13 SKLADBY A3 - 

F.3-14 
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ A TRUHLÁŘSKÝCH 
VÝROBKU 

A4 1:100 

F.3-15 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A4 1:100 


