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Rok obhajoby: 2011 

Předmětem řešení mé bakalářské práce je hotel, který je navrţen jako součást areálu 

sportovního letiště. Areál se nachází v lokalitě Mikulčic hraničící s městem Holíč. Tato oblast 

disponuje velkým přírodním a historickým bohatstvím. V blízkosti areálu se nachází důleţitá 

cyklostezka. Tato linie vede od historického jádra bývalého Slovanského hradiště v 

Mikulčicích, podél řeky Moravy aţ na slovenskou stranu. Důleţitou roli při návrhu hrály 

přírodní podmínky a to zejména potok linoucí se podél lesní hranice na severu od navrţené 

stavby. Hotel je součástí komplexu tří budov v turistické části letiště, spolu s z adrenalinovým 

centrem a restaurací. Důleţitým prvkem je koncept samotných budov. Vytvořený turistický 

komplex má symbolizovat harmonii mezi technikou a přírodou. Stavba hotelu vystupuje a 

zase klesá do terénu jakoby kopírovala pohyb letadla a zároveň tekoucí potok. Hotel nesměl 

být překáţkou v terénu, čehoţ bylo docíleno pochozí zelenou střechou, která podtrhuje snahu 

o symbiózu s přírodou.  

 Cílem tohoto projektu je zpřístupnit a naplno vyuţít moţností, které příroda v této 

oblasti nabízí. Jedním ze způsobů jak tohoto docílit je vytvoření dostatku aktivit a zázemí jak 

pro turisty tak pro milovníky Ultralightů. 

 

 

 

 

SYMPOSIS 
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Lacinová Marcela, Hotel Mikulčice-Holíč 

Vysoká škola Báňská – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 

Thesis head: Ing. arch. Kateřina Riedelová 

Number of lists: 32 

Year of defence : 2011 

 

The subject of my thesis to the hotel, which is designed as part of a sports airport. The resort 

is located in the area bordering Mikulčice town barber. This area has great natural and 

historical riches. In the vicinity of the critical cycling. This line runs from the historic core of 

the former Slavic settlement in Mikulčice along the Morava River to the Slovak side. 

Important role to play in the design of natural conditions, especially along the stream 

emanating forest boundary north of the proposed building. The hotel is part of a complex of 

three buildings in the tourist areas of the airport along North adrenaline center and restaurants. 

An important element is the concept of the buildings themselves. Tourist complex created to 

symbolize harmony between technology and nature. Construction of the hotel stands and falls 

back into the ground if the aircraft followed the movement while running stream. The hotel 

could not be an obstacle in the field, which was achieved by walking a green roof, which 

underscores the willingness of symbiosis with nature.  

 The aim of this project is to make and take full advantage of the opportunities that nature 

offers in this area. One way to achieve this is to create enough activities and facilities for both 

tourists and lovers of the Ultraligh 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

Zkratky: 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BP   Bakalářská práce 

B.p.v.   Baltský výškový systém po vyrovnání 

C                                Třída betonu např. C20/25 

č.   Číslo 

ČSN   České technické normy 

Kč   Koruna česká  

ks   Kusy 

m   Metr  

m
2
   Metr čtvereční 

m
3
   Metr krychlový 

mm                          Milimetr 

Např.                       Například 

NP    Nadzemní podlaţí 

PP   Podzemní podlaţí 

str.    Strana 

Sb.   Sbírka 

S-JTSK  Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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WC                         Toaleta 

ZTP   Zdravotně a tělesně postiţený 

ŢB   Ţelezobeton 

 

Značení: 
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2
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2
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f Rsi,    Teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

f Rsi,N    Poţadovaná hodnota nejniţšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

Mc   Mnoţství zkondenzované vodní páry [kg/m
2
rok] 
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Mev     Mnoţství vypařitelné vodní páry [kg/m
2
rok] 

λ     Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

θ e     Návrhová teplota venkovního vzduchu [°C] 

φ e     Relativní vlhkost venkovního vzduchu [%] 

θ i   Návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

φ i   Relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 

d   Tloušťka materiálu [m] 

μ     Faktor difúzního odporu [-] 

Δθ10   Pokles dotykové teploty [°C] 

Δθ10,N  Normová hodnota poklesu dotykové teploty [°C] 
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1.ÚVOD 

Ve své práci jsem se zbývala vyhotovením dokumentace pro provádění novostavby Hotelu 

v Mikulčicích-Holíči. Projektová dokumentace je zpracována na úrovni částečné 

dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

Návrh vychází z původní urbanistické studie, kterou jsme se zabývali v rámci IV. Ateliérové 

tvorby. Objekt je navrţen na parcele původního sportovního letiště a rozšířen o zázemí a 

turistickou zónu. Pozemek se nachází na hranici Mikulčické oblasti sousedící s městem Holíč 

na Slovenské straně. Příjezd je zrealizován z ulice Staničná po nové vybudované komunikaci. 

Při návrhu hrály důleţitou roli okolní přírodní podmínky. Hotel má symbolizovat harmonii 

mezi technikou a přírodou. Samotný vzhled pak evokuje pohyb. Stavba je navrţena ve tvaru 

dvou oblouků o dvou podlaţích ve dvou výškových úrovních. Roste a zarůstá ze země. 

Vertikální křivky symbolizují tok potoka, horizontální křivka let letadla. Řešený hotel 

odpovídá čtyřhvězdičkové kategorii a jeho kapacita je 80 lůţek. V nejniţším podlaţí se 

nachází podzemní parkoviště. Restaurační zařízení je součástá turistické osy ovšem není 

předmětem mé bakalářské práce. 

2.TEXTOVÁ ČÁST 

A-Průvodní zpráva 

a) Identifikační údaje stavby: 

Název:                  Hotel Mikulčice-Holíč 

Stupeň:                 Dokumentace pro provádění stavby 

Místo:                  Staničná 13, Obec Holíč, Trnavský kraj, Slovenská republika 

Parcela číslo:         4622/15 

Katastrální území:  Holíč 

Výměra:               30 740,0 m2 

Zastavěná plocha:  1 400,0 m2 

Projektant:            Marcela Lacinová 

 

Základní charakteristika pozemku: 

Pozemek má tvar lichoběţníku. Část byla do současné doby vyuţívána jako areál sportovního 

letiště, zbývající části jsou evidovány jako orná půda, ale nebyly vyuţívány. Zázemí bývalého 

letiště Holíč bylo však nedostačující. Na pozemku se nenachází ţádné zděné stavby. Areál se 
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nachází v lokalitě Mikulčic hraničící s městem Holíč, na spojnici Města Hodonín a města 

Holíč. Ze severní části je pozemek ohraničen lesem. Tato oblast disponuje velkým přírodním 

a historickým bohatstvím. V Mikulčicích se nachází  někdejší centrum Velké Moravy. Příroda 

je zde bohatá na chráněné druhy rostlin a podél řeky Moravy se nachází chránená krajinná 

oblast. V blízkosti areálu vede důleţitá cyklostezka, která se line od historického jádra 

bývalého Slovanského hradiště, podél řeky Moravy aţ na slovenskou stranu. Všechny tyto 

aspekty podtrhují silný potenciál území. Důleţitou roli při návrhu hrály přírodní podmínky a 

to zejména potok linoucí se podél lesní hranice. 

 

Základní charakteristika stavby: 

Hotel má tvar dvou oblouků o poloměru kruţnice 41,5m. Jeho nejdelší rozměr je 80,1m a 

nejkratší 16,3m. Výškově je stavba rozdělena do dvou podlaţí o dvou výškových úrovních. 

Střechu nad 1. NP tvoří z části zelená terasa, střecha nad 2.NP je pochozí zelená ve tvaru 

oblouku. Mou snahou bylo docílit vytvoření objektu, který nebude v přírodě tvořit bariéru a 

proto je umoţněn přechod po celé délce zelené střechy. Stavba odpovídá čtyřhvězdičkovému 

standartu. Jeho kapacita je 80 lůţek včetně přistýlek. Jeho sluţby uspokojí jak náročného 

milovníka sportovních letadel, milovníka tandemových seskoků, ale i projíţdějící turisty 

hledající historické souvislosti v okolí. 

 

Způsob provedení stavby: 

Na základě výběrového řízení se vyberou dodavatelé. 

 

b)Údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a majetkoprávních 

vztazích : 

Pozemek je nezastavěn. Majitelem je soukromý vlastník. Terén je rovinatý. 

 

c)Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Průzkumy nejsou předmětem BP. 

Návrh splňuje územní regulativy. Navrţený areál je umístěn souběţně s plánovaným 

obchvatu Holíč-Hodonín. Podél trasy obchvatu je v projektu umístěno technické zázemí 

letiště. Příjezd do areálu Hotelu bude tedy umoţněn z nově vybudovaného obchvatu z ulice 

Staničná, dále se na okraji pozemku umístí autobusová a vlaková zastávka na trase Hodonín- 

Holíč. Pro automobilovou dopravu bude vybudována komunikace o šířce 5 m. Parkovací stání 

je součástí nejniţšího podlaţí hotelu a jeho kapacita je 25 parkovacích míst pro osobní 
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automobily. V budoucnu se plánuje rozšíření 20 parkovacích stáni na území před stavbou 

hotelu. Dále je parkování umoţněno na parkovišti, které bude vybudované na okraji pozemku 

z důvodu eliminace dopravního ruchu v blízkosti hotelu. Jeho kapacita bude 50 parkovacích 

míst a bude slouţit pro celý areál sportovního letiště. Dále zde bude vybudována síť peších 

stezek. Chodník vedoucí k hotelu bude mít šířku 1,2 m. Pozemek není oplocen. Je veřejně 

přístupný. 

 

Elektrická energie bude zajištěna ze stávajícího podzemního vedení vysokého napětí, 

vedoucího na severní straně. Vysoké napětí bude za pouţití transformátoru umístěného na 

pozemku převedeno na nízké napětí. Toto NN bude vedeno novou přípojkou podzemního 

vedení nízkého napětí do technické místnosti kde bude umístěna rozvodná skříň. 

Dodávka pitné vody bude zajištěna napojením nové vysokotlaké přípojky na stávající veřejný 

vodovod. Dále bude objekt napojen novou přípojkou na veřejnou kanalizaci a rozvod plynu.  

d)Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů : 

Stavba splňuje obecné poţadavky dotčených orgánů 

 

e)Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

Stavba splňuje obecné poţadavky na výstavbu dle vyhlášky č.268/2006 Sb. 

 

f)Údaje o splnění podmínek plánu 

Regulativy územních plánů jsou splněny. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a jiná opatření v dotčeném území 

Věcné a časové vazby stavby neexistují 

 

h)Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 

Předpokládaná lhůta je 16 měsíců ode dne převzetí staveniště. Předpokládá se oslovení 

několika dodavatelů. Práce na stavbě bude probíhat pod dohledem stavbyvedoucího 

 

i) Statistické údaje:  

Orientační náklady na stavbu: 7 000 000 Kč 

Výmera pozemku: 30 740,0 m2 

Obestavěný prostor: 1 400,0 m2 

Podlahová plocha vytápěných místností 1.NP: 450,8 m2 
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Plocha podzemních garáţí: 573 m2 

 

B-Souhrnná technická zpráva 

1.Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

a)Zhodnocení staveniště: 

Byla provedena prohlídka budoucího staveniště a pořízena jeho fotodokumentace. Místo je 

situováno na okraji města Holíč na orné půdě ohraničené ze severu lesem. Katastrální území 

Holíč. Plocha pozemku je 1 400,0 m2. Terén je rovinný. Přístup na pozemek je dobrý. Příjezd 

na stavbu bude umoţněn z ulice Staničné.  

 

b)Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Hotel je součástí turistického komplexu sportovního letiště spolu s restaurací a adrenalinovým 

centrem. Budova má tvar dvou oblouků o poloměru kruţnice 41,5 m. V průsečíku obou 

kruţnic se nachází hala s hlavním vstupem. Jeho nejdelší rozměr je 80,1 m a nejkratší 16,3 m. 

Výškově je stavba rozdělena do dvou podlaţí o dvou výškových úrovních s rozdílem 1,8 m. 

Střechu nad 1. NP tvoří z části zelená terasa, střecha nad 2.NP je pochozí zelená ve tvaru 

oblouku. Mou snahou bylo docílit vytvoření objektu, který nebude v přírodě tvořit bariéru a 

proto je umoţněn přechod po celé délce zelené střechy. 

 

c)Technické řešení s popisem pozemních staveb a inţenýrských staveb a řešení vnějších 

ploch: 

VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE 

Geologický průzkum nebyl proveden. Není předmětem BP, proto jsem při návrhu uvaţovala 

jednoduché podmínky na zaloţení. Na staveništi bude sejmuta ornice v tloušťce cca 0,30m a 

proveden výkop stavební jámy budoucího objektu. Sejmutá ornice bude později vyuţita 

k provedení násypů např. při provádění terénních a zahradních úprav. Pro odvod vody bude 

při vnějším obvodě stavební jámy bude poloţena drenáţ z plastových perforovaných trubek a 

ta bude vyvedená do potoka. Drenáţ bude obsypána štěrkopískem frakce 8-32. Nejniţší 

úroveň základové spáry pod základem 1.PP je -3,850 m. Při výkopech základové jámy se 

bude vytvářet svahování, který je nutno paţit nebo provést ve sklonu 1:0,5-1:0,75. Stabilizace 

stěn výkopů bude zajištěná dřevěným paţením se systémem vzpěr a svlaků. Toto paţení se 

bude řídit dle statického výpočtu.  
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ZÁKLADY 

Základové pásy a patky jsou zaloţeny v nezámrzné hloubce z prostého betonu třídy C20/25. . 

Hloubka základového pásu a patek je ve dvou výškových úrovních a to -1,15 m a -3,85 m. 

Sloupy v garáţovém prostoru jsou zaloţeny na pásu z prostého betonu stejné třídy. Podkladní 

beton je z prostého betonu třídy C20/25 o tloušťce 100 mm. Odizolování spodní stavby se 

provede PVC folíí Fatrafol H. Veškeré spoje izolační fólie mezi jednotlivými pásy navzájem 

se budou provádět horkovzdušným svarem. Obvod základového pásu bude z vnější strany 

obloţen soklovými deskami Rigips tloušťky 100 mm, které budou leţet na podkladním 

betonu. 

 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Vnější svislé nosné konstrukce tvoří monolitické obvodové stěny z betonu třídy C20/25 

tloušťky 300 mm. Vnitřní nosný prvek tvoří stěny Porotherm aku 24 P+D na maltu 

Porotherm. Spojují se systémem na pero a dráţku a byl pouţity kvůli svým vynikajícím 

akustickým vlastnostem. V garáţové části tvoří vnitřní nosný systém ţelezobetonové sloupy 

z betonu třídy C20/25 o průměru 300x300 mm. Sloupy jsou vetknuté do patek a do 

průběţných stropních průvlaků z téhoţ betonu jako sloupy o rozměru 400x600 mm. 

 

SVISLÉ NENOSNÉ ZDIVO 

Svislé nenosné zdivo tvoří vnitřní příčky Ytong- přesná příčkovka rozměrů 150x249x599 mm 

na maltu Ytong. Dále se v objektu nachází vnitřní oddělující příčky ze sádrokartonu o 

tloušťce 100 mm, které jsou umístěny v pokojích a dělí jej z akustického a estetického 

důvodu. Zakřivenou stěnu haly pak tvoří skleněný stěnový systém Solarlux o tloušťce skla  

170 mm. Sklo je v hliníkovém rámu a prosklení je z izolačního čirého skla. 

 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

Nosnou stropní konstrukci tvoří ţelezobetonové dílce o tloušťce 250 mm z betonu třídy 

C20/25, které jsou uloţeny na obvodových nosných konstrukcích a na vnitřních nosných 

konstrukcích. Desky budou oboustranně vetknuté kříţem armované. Při uloţení dílců se 

budou tvořit pracovní spáry, které se dobetonují a vetknutí bude realizování věncem. Pouţije 

se beton rovněţ třídy C20/25. V garáţovém prostoru je strop z předepnutých panelů Spiroll  o 

tloušťce 250 mm. Jednotlivé prefabrikované dílce jsou různých rozměrů od 1000/4340 mm do 

1060/5390 mm skládány na průvlak a vytvořené spáry je nutno dobetonovat.   
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STŘECHA 

Střechu objektu je sloţena ze 3 samostatných střešních plocha. Všechny střešní roviny jsou 

konstrukčně zvoleny jako pochozí zelené viz. výkres střechy.  Střecha S1 nad 2.NP je ve tvaru 

oblouku a má proměnlivý spád 0-57,4%. Odvodňuje se v části přechodu střechy v terén, kdy 

voda samovolně stéká do místa pod kterým je umístěna drenáţ. Drenáţ je uloţena ve 

štěrkovém loţi frakce 16/32. Střechy S2, S3 jsou ploché. Jejich spád je 1,75°. Odvodňují se 

do ţlabu, který je umístěn podél nejdelší hrany. K zajištění správného odvodnění je potřeba 

zajistit aby voda nestékala přes okraj střechy. K tomu je navrţena 300 mm vysoká a 250 mm 

široká nadezdívka opatřena hydroizolační fólií Alkorplan a titan zinkovým oplechováním viz. 

výpis klempířských výrobků.  

 

Skladba zelené pochozí střechy: 

- Výsadba trvalek nebo směs osiva 

- Extenzivní substrát Optigreen tl. 60 mm 

- Filtrační textilie Optigreen typ 105 

- Drenáţní nopová fólie Optigreen typ FKD 40 tl. 40 mm 

- Hydroizolační fólie Alkorplan tl. 1,2 mm 

- Tepelná izolace pěnový polystyren tl. 50 mm 

 

SCHODIŠTĚ 

Schodiště jsou umístěna ve vstupní hale. Dvouramenné schodiště vedoucí z 1.PP do 1.NP je 

šíroké je 1100 mm, délka 3,6 m pod úhlem 21°. Má 10 schodových stupňů v kaţdém rameni. 

Výška stupně je 135 mm a délka 360 mm.  Povrch schodiště je obloţen PVC deskami na 

betonovou mazaninu  třídy C20/25. Zábradlí je z ohýbané pásové oceli tloušťky 3 mm ve 

výšce 900mm a je uchyceno do zdi na šroub. Sloupky zábradlí jsou z ocelových L profilů. 

Výplně zábradlí jsou skleněná z bezpečnostního skla. Schodiště vedoucí z 1.NP do 2.NP je 

rovněţ dvouramenné o délce 3,6m pod úhlem 23°. Na kaţdém rameni je 10 schodových 

stupňů o výšce 150 mm a délce 360 mm. Obklad, zábradlí, sloupky i výplň jsou stejné jako u 

předchozího schodiště. Další schodiště vedou z 1.NP do vyvýšené části 1.NP a z 2.NP do 

vyvýšené části 2.NP. Obě tyto schodiště jsou jednoramenné o šířce 1200mm, mají 10 

schodových stupňů a jsou pod úhlem 27°. Povrch, zábradlí, sloupky i skleněná výplň rovněţ 

totoţná s předchozími schodišti. V místě napojení schodiště na strop se udělá do konstrukce 

před zabetonováním stropu věnec a z něj se vyvedou ocelových dráty. Schodiště bude 
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samonosné, z jedné strany je zasekané do nosné zdi. Zhotoví se dřevěné bednění a podpěry 

spodní strany schodiště. Poté se vytvaruje ocelová vyztuţovací síť ve tvaru schodiště a 

dřevěné stupně, podle kterých se bude betonovat. 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ-OKNA 

Všechna okna budou dřevo hliníková od firmy Slavona, typ Thermo Classic 110 s            

Uw= 0,69 w/m2K. Eurookna budou mít izolační čirou skleněnou výplň, rám bude na vnitřní 

straně dřevěný a z vnější strany hliníkový. V pokojích budou umístěny 2 typy oken, z nichţ 

jedno je neotvíravé pevné. Větrání je umoţněno druhým typem okna, které je sklopné a 

otvíravé dovnitř.  

 

VÝPLNĚ OTVORŮ-DVEŘE 

Vstupní dveře jsou umístěny ve skleněné fasádě a jsou rovněţ prosklená. Rám je hliníkový. 

Interiérové dveře mají dřevo hliníkový rám a jsou bez prosklení. Zárubně dveří o šířce 

900mm jsou z válcované oceli, dveře o šířce 700 mm jsou umístěny ve dřevěných zárubních. 

 

PODLAHY 

Skladby podlah: 

BETONOVÁ MAZANINA 

- Cementový potěr                                      30 mm 

- Betonová mazanina                                  65 mm 

- Hydroizolace Fatrafol H 

KERAMICKÁ PODLAHA 

- Keramická dlaţba                                      9 mm 

- Tmel                                                         3 mm 

- Podkladní beton s ocelovou sítí C20/25       40 mm 

- Hydroizolace Fatrafol H  

- Tepelná a kročejová izolace Styrofloor T5   45 mm 

DŘEVĚNÁ PODLAHA 

- Dřevěná nášlapná vrstva                           10 mm 

- Kročejová izolace Styrofloor T5                  5mm 

- Podkladní beton s ocelovou sítí   C20/25     40 mm 

- Hydroizolace Fatrafol H (pouze v 1. NP) 

- Tepelná kročejová izolace  Styrofloor T5    45 mm 
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V garáţích bude na betonovou mazaninu provedena samo-nivelační stěrka pro zlepšení 

kvality a vzhledu podlahy. Přesná barevná specifikace bude dohodnuta dodatečně.Izolace 

proti zemní vlhkosti je z jednovrstvého fóliového pásu Fatrafol H a bude vytaţena nad terén 

do výšky 300mm a zakrytá soklovou deskou Rigips.  

 

ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ-OMÍTKY A OBKLADY 

Na zdivo se nanese vápeno-cementová malta Ytong a hladká štuková omítka. Barevná 

specifikace se upřesní dodatečně. Obklady jsou v prostoru sociálního zařízení hotelu 

a,kuchyňského koutku v pokojích ve výšce 1800 mm. Barevná specifikace se upřesní 

dodatečně. 

 

ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ-FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 

Fasádní systém je navrţen s uzavřenou vzduchovou dutinou a zavěšeným obkladem 

z měkkého dřeva tloušťky 15mm. Jako tepelný izolant je pouţita akustická izolace z kamenné 

vlny Rockwool. Tento druh izolace má skvělé vlastnosti a bude pouţit z důvodů eliminace 

zvuku vznikajícího při provozu sportovního letiště. Obklad se ukotví pomocí Šroubu-

hmoţdinky a  profilu V. 

 

TEPELNÉ IZOLACE 

Obvodové pláště- Obvodové zděné stěny 1.PP a plocha základu po obvodu stavby pod 

úrovní terénu jsou zatepleny extrudovaným polystyrénem Styrodur tloušťky 50 mm po celé 

výšce stěny. 

Střecha-  Tepelnou izolaci tvoří pěnový polystyren tloušťky 50 mm. 

 

VĚTRÁNÍ  

V objektu je navrţeno přirozeně větrání okny. Současně je objekt vybaven vzduchotechnikou. 

Především v místnostech, ve kterých se kvůli dispozici nedá přirozeně větrat. Instalační šachta 

je umístěna v prostoru WC a koupelny. Bude zde instalováno stoupací potrubí do kterého 

budou vsazeny odbočky. Do těchto odboček budou vsazeny ventilátory. 

 

TERÉNNÍ ÚPRAVY 

V okolí hotelu byly navrţeny četné terénní úpravy. Po dokončení stavby se provede násyp 

zeminy vytěţené z prostoru garáţí a vytvoří se plynulý přechod hotelové zdi po svahu do 
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terénu. Také byla navrţena hustá síť chodníčků a zpevněných ploch po areálu, která kvůli 

svému rozsahu v prostoru není předmětem bakalářské práce. 

 

d)Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

V blízké době začne výstavba obchvatu Holíč-Hodonín, podél jehoţ trasy je v projektu 

umístěno technické zázemí letiště. Příjezd do areálu Hotelu bude tedy umoţněn z nově 

vybudovaného obchvatu z ulice Staničná, dále se na okraji pozemku umístí autobusová a 

vlaková zastávka na trase Hodonín- Holíč. Napojení vyhovuje bezpečnostním opatřením. 

 

Elektrická energie bude zajištěna novou přípojkou ze stávajícího podzemního vedení 

vysokého napětí, vedoucího na severní straně pozemku. Vysoké napětí bude za pouţití 

transformátoru umístěného na pozemku převedeno na nízké napětí, převáděno podzemním 

vedením nízkého napětí do technické místnosti kde bude umístěna rozvodná skříň. 

Dodávka pitné vody bude zajištěna napojením nové vysokotlaké přípojky na stávající veřejný 

vodovod. 

Dále bude objekt napojen novou přípojkou na veřejnou kanalizaci a vysokotlaký rozvod 

plynu.  

Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu, dodrţení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svaţném území: 

Pro automobilovou dopravu bude vybudována komunikace o šířce 5 m. Parkovací stání se 

nachází v 1.PP hotelu a vjezd je navrţen po rampě z příjezdové cesty pod úroveň terénu. jeho 

kapacita je 25 parkovacích míst pro osobní automobily, dále se počítá v vybudováním 

parkoviště na okraji pozemku a to z důvodu eliminace automobilové dopravy v blízkosti 

hotelu. V areálu bude vybudována hustá síť peších stezek. Chodník vedoucí k hotelu bude mít 

šířku 1,2 m. Pozemek není oplocen. Je veřejně přístupný. 

f)Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany: 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba nebude produkovat 

ţádný nebezpečný odpad při svém provozu. Třídění odpadů bude probíhat přímo v areálu 

staveniště. Zneškodnění výkopových materiálů a směsného staveništního odpadu ze stavební 

výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma. Výkopové zeminy bez příměsí budou 
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pouţity na terénní úpravy a na srovnání terénních nerovností. Odpady, které nebudou po dobu 

výstavby dány k vyuţití, budou shromaţďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude 

podle potřeby odváţen na skládku. Odpad z trvalého provozu bude umísťován do kontejnerů 

a alespoň 1 týdně na skládku. Splaškové odpadní látky budou svedeny do splaškové 

kanalizace. 

 

g) Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Bezbariérový přístup je řešen u WC pro ZTP v 1.NP. Dále jsou zde navrţeny 2 pokoje, které  

jsou navrţeny v souladu s poţadavky pro bezbariérové uţívání. Přístup do dalších pater je 

umoţněn pouze po schodišti. Bezbariérový přístup a přístup pro osoby se sníţenou schopností 

pohybu a orientací je preferován v 1.NP. 

 

h)Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace: 

      Nejsou předmětem BP. Výskyt hladinové podzemní vody se v úrovni základové spáry se 

neuvaţuje. 

 

    i) Geodetické podklady: 

      Není předmětem BP.  

 

j) Členění stavby:  

Stavba není členěna na stavební objekty nebo provozní soubory.  

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:  

Okolní pozemky a stavby nejsou stavbou hotelu dotčeny. 

 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

Základním právním předpisem pro výstavbu je Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 

stavebních pracích, v platném znění. 

Základním právním předpisem pro provoz je Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se 

stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném 

znění. 
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Další předpisy: 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.– Bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění bezpečnostních značek. 

- Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. o 

technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

- Zákoníku práce- týkající se bezpečnosti práce, zejména pak- viz příloha 1: II. Zákoník 

práce – provádět školení (základní a speciální) BOZP a PO je stanoveno §35 a §133 

v návaznosti na §273 zákoníku práce a §16 zákona o poţární ochraně. 

- Respektovat části zákoníku práce dotýkající se bezpečnosti práce §28, §35, §73, §74, 

§99, §132, §133, §135, §138, §149 a 150, §170 a 171, §187, §190 aţ 203 §205d. 

- Zaměstnavatel a provozovatel je dále povinen zabezpečit dodrţování Nařízení vlády č. 

378 / 2001 Sb., kterým se stanoví „Poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí“. 

 

Způsob omezení rizikových vlivů: 

 Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami 

 Pouţívání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

 Respektování podmínek BOZ  

 Dodrţování Zákoníku práce 

 Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

 

Přehled platných předpisů BOZ: 

Nařízení vlády: 

 Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, 

ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb. 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků 
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 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 

a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí s účinnosti od 01.01.2003 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů s účinností od 1. 1. 2003 

Vyhlášky: 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a ve znění 

vyhlášky č. 207/1991 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve 

znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 

Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 

Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 

Sb. 

Hygienické předpisy: 

 Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o ochraně zdraví zaměstnanců při práci 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Pro předmětnou stavbu nebyl vypracován výpočet stropního. Spolehlivost a bezpečnost 

staveb není součástí bakalářské práce. Je potřeba konstrukce staticky posoudit a výpočty 

doloţit do stavebního deníku. 

 

3. Poţární bezpečnost 

  Není předmětem BP. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

Stavba je řešena tak, aby neohroţovala ţivot, zdraví, dobré ţivotní podmínky jejich 

uţivatelů ani uţivatelů okolních staveb. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Stavba 

naní navrţena ze škodlivých či nebezpečných materiálů. Stavba nebude svým uţíváním 

uvolňovat  ţádné látky nebezpečné pro zdraví a ţivoty osob a zvířat. Při výstavbě nutno 

dodrţovat bezpečnostních předpisy pro jednotlivé materiály a dodrţovat základní pravidla 

hygieny práce. Stavba bude odizolována proti vlivům zemní vlhkosti a radonu. Domovní 

komunální odpad bude umisťován do kontejnerů a vyváţen specializovanou firmou na 

skládku. Splaškové látky budou svedeny do splaškové veřejné kanalizační sítě. 

 

5. Bezpečnost při uţívání 

  Není řešeno v BP. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Není předmětem BP. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Navrţený objekt splňuje poţadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle ukazatelů        

jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. Stanovení celkové energetické 

spotřeby stavby není předmětem BP. 

 

  8. Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Bezbariérový přístup je řešen u WC pro ZTP v 1.NP. Dále jsou zde navrţeny 2 pokoje, které  

jsou navrţeny v souladu s poţadavky pro bezbariérové uţívání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb . 

Přístup do dalších pater je umoţněn pouze po schodišti. Bezbariérový přístup a přístup pro 

osoby se sníţenou schopností pohybu a orientací je preferován v 1.NP. 

9.Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Nebyl proveden radonový průzkum. Stavba se nenachází na poddolovaném území. Seismicita 

není posuzována. Stavba se nenachází v ţádném ochranném pásmu.  

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Nebylo řešeno v BP. 
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11. Inţenýrské stavby (objekty) 

Stavba je napojena novými přípojkami na veřejnou kanalizaci, podzemní vedení elektrické 

energie, vodovod a plynovod. Odpadní potrubí je odvětráno přes instalační jádro na střechu 

objektu. Před zahájením provozu se provedou zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti potrubí. 

Dále je nutno provést instalaci hromosvodu. Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno 

z ulice Staničná novým zpevněným povrchem o šířce 5 m. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení  

V objektu se nenachází ţádná technologická zařízení výrobního charakteru 

 

D .Dokladová část 

 

Vydaná stanoviska, posudky či výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace.jsou doloţeny v přílohách textové části. 

Průkaze energetické náročnosti budov podle zákona o hospodaření energií- není předmětem 

BP. 

 

E. Zásady organizace výstavby 

Není předmětem BP. 

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 

Pozemní stavební objekty 

 

1.1Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Objekt bude plnit funkci hotelu. Stavba odpovídá čtyřhvězdičkovému standartu. Jeho kapacita 

je 80 lůţek včetně přistýlek. Jeho sluţby uspokojí jak náročného milovníka sportovních 

letadel, milovníka tandemových seskoků, ale i projíţdějící turisty hledající historické 

souvislosti v okolí. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení vegetačních úprav 

okolí objektu, včetně řešení přístupu a uţívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Není předmětem BP. 
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c) Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

Hotelová kapacita je 80 lůţek. Počet parkovacích míst v podzemní garáţi je 25 míst, dále 

bude umoţněno parkování na okraji pozemku v vjezdu do areálu s kapacitou 50 parkovacích 

stání. Zastavěná plocha 30 740,0 m 2. Obestavěný prostor 1 400,0 m 2. Plocha podzemních 

garáţ  573 m 2. Pokoje jsou orientovány různými směry po křivce oblouků. Okna budou 

dodatečně doplněna o ţaluzie. Osvětlení obytných místností je přirozené s doplňkovým 

umělým osvětlením. Sociální zařízení jsou osvětlena pouze uměle. Oslunění objektu je 

dostačující a osvětlení v objektu bude navrţeno tak aby splňoval podmínky na světelnou 

pohodu. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na uţití objektu a jeho 

poţadovanou ţivotnost 

Hotel má tvar dvou oblouků o poloměru kruţnice 41,5m. Jeho nejdelší rozměr je 80,1m a 

nejkratší 16,3m. Výškově je stavba rozdělena do dvou podlaţí o dvou výškových úrovních. 

Součástí objektu jsou garáţe v 1.PP. Střechu nad 1. NP tvoří z části zelená terasa, střecha nad 

2.NP je pochozí zelená ve tvaru oblouku. Mou snahou bylo docílit vytvoření objektu, který 

nebude v přírodě tvořit bariéru a proto je umoţněn přechod po celé délce zelené střechy. 

Vnější svislé nosné konstrukce tvoří monolitické obvodové stěny. Vnitřní nosné zdivo 

Porotherm aku 24. Stropy jsou ŢB beton C20/25 a strop v garáţích ze stropních panelů 

spirrol. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

f) Způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Průzkumy nejsou předmětem BP. Při návrhu byly předpokládány jednoduché základové 

podmínky. Základové pásy a patky jsou zaloţeny v nezámrzné hloubce z prostého betonu 

třídy C20/25. . Hloubka základového pásu a patek je ve dvou výškových úrovních a to -1,15 

m a -3,85 m. Sloupy v garáţovém prostoru jsou zaloţeny na pásu z prostého betonu stejné 

třídy. Podkladní beton je z prostého betonu třídy C20/25 o tloušťce 100 mm. Odizolování 

spodní stavby se provede PVC folíí Fatrafol H. Veškeré spoje izolační fólie mezi jednotlivými 

pásy navzájem se budou provádět horkovzdušným svarem. Obvod základového pásu bude 
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z vnější strany obloţen soklovými deskami Rigips tloušťky 100 mm, které budou leţet na 

podkladním betonu. 

 

g) Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Svým uţíváním a provozem stavba nebude mít negativní vliv na své okolní pozemky a 

stavby. Při svém provozu stavba nebude produkovat ţádný nebezpečný odpad. Na staveništi 

bude probíhat třídění odpadů. Třídění odpadů bude probíhat přímo v areálu staveniště. Na 

zabezpečené skládce bude provedeno skládkování. Odděleně výkopové materiály a směsný 

staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat 

dodavatelská stavební firma. Výkopové zeminy bez příměsí budou pouţity na terénní úpravy 

a na srovnání terénních nerovností stávajícího pozemku. Odpady, které nebudou po dobu 

výstavby dány k vyuţití, budou shromaţďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude 

podle potřeby odváţen na skládku. Domovní komunální odpad z trvalého provozu bude 

umísťován do popelnicových nádob (kontejnerů) a vyváţen specializovanou firmou 1 týdně 

na skládku. Splaškové odpadní látky budou svedeny do splaškové kanalizace. 

 

h) Dopravní řešení 

Příjezd do areálu Hotelu bude umoţněn z nově vybudovaného obchvatu z ulice Staničná, dále 

se na okraji pozemku umístí autobusová a vlaková zastávka na trase Hodonín- Holíč. Pro 

automobilovou dopravu bude vybudována komunikace o šířce 5m. Parkovací stání je součástí 

nejniţšího podlaţí hotelu a jeho kapacita je 25parkovacích míst pro osobní automobily. 

V budoucnu se plánuje rozšíření 20parkovacích stáni na území před stavbou hotelu. V areálu 

bude vybudována síť peších stezek. Chodník vedoucí k hotelu bude mít šířku 1,2m. Pozemek 

není oplocen. Je veřejně přístupný. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Není předmětem BP 

 

j) Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

Jsou dodrţeny všechny poţadavky na výstavbu dle vyhlášky § 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

1.1.2 Výkresová část 

Výkresová dokumentace je součástí volných příloh této Bakalářské práce. 
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VÝKRES Č.  

1.Zastavovací a koordinační situace           M 1:1000 

2.Vytyčovací plán                                     M 1:500 

3. Výkres Základů                                     M 1:50 

4. Nadzemní podlaţí                                  M 1:50  

5. Řez A – A                                             M 1:50.  

6. Výkres stropu 1.PP                                M 1:50 

7. Výkres Střechy                                      M 1:50 

8. Pohledy jihozápadní a severovýchodní     M 1:100 

9. Pohled severozápadní                             M 1:100 

10. Pohled jihovýchodní                             M 1:100 

11. Výpis výplní otvorů- okna  

12. Výpis výplní otvorů- dveře 

13. Výpis zámečnických prvků 

14. Výpis klempířských výrobků 

15. Specializace – Architektonický detail 
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4. ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se snaţila navrhnout hotel, který bude symbolizovat soulad mezi technikou 

a přírodou.  Pohyb je slovo, které mě vedlo při návrhu i samotném projektování. Stavba má 

svým vzhledem zapadat do přírody a nemá zde být bariérou. Nemá být uměle nastrčeným 

objektem, který nebude zapadat do kontextu okolí.  Z tohoto důvodu jsem se snaţila zvolit 

vhodné materiály fasády i skladbu střechy. Pohyb zde má  nerušeně plynout a to jak přírody, 

tak i lidského faktoru. Tato stavba má splňovat veškeré nároky na ubytování nejen  

návštěvníku sportovního letiště, kteří v areálu budou se svými milovanými ultralighty trávit 

volné víkendy. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

  

Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří mi pomáhali při návrhu a vypracování 

bakalářské práce za jejich rady a čas strávený při konzultacích. Jmenovitě bych chtěla 

poděkovat především vedoucí mé bakalářské práce Ing. Arch. Kateřině Riedelové a 

konzultantovi z katedry pozemního stavitelství Ing. Pavlu Vlčkovi. 

 

 

 

V Ostravě- Porubě dne:…………………………………                     ………………… 

                                                                                                       Podpis studenta 
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6.PŘÍLOHY 

a) Základní komplexní tepelně technické posouzení fasády 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Fasáda 
 Zpracovatel :  MARCELA LACINOVÁ 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  12.4.2011 
 
 

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

  1  Omítka vápenoc   0.0040    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Beton hutný 1   0.3000    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  3  Rockwool Fasro   0.1800    0.0450   840.0    100.0         2.0   0.0000 
  4  Uzavřená vzduc   0.0200    0.0940  1010.0      1.2         0.7   0.0000 
  5  Dřevo tvrdé (t   0.0100    0.4900  2510.0    600.0         4.5   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   54.6  1357.1    -1.9   81.1   422.9 
    2        28    21.0   57.3  1424.2     0.3   80.4   501.7 
    3        31    21.0   57.0  1416.8     4.4   78.9   659.6 
    4        30    21.0   58.7  1459.0     9.6   76.5   914.0 
    5        31    21.0   62.6  1556.0    14.5   73.2  1208.0 
    6        30    21.0   65.6  1630.5    17.4   70.5  1400.3 
    7        31    21.0   67.2  1670.3    18.8   69.0  1496.5 
    8        31    21.0   66.7  1657.9    18.4   69.4  1468.0 
    9        30    21.0   62.6  1556.0    14.6   73.1  1214.2 
   10        31    21.0   58.6  1456.6     9.5   76.5   907.9 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     4.1   79.0   646.7 
   12        31    21.0   57.4  1426.7     0.0   80.5   491.5 
           
 

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

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.43 m2K/W 
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 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.217 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        556.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.20 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.9   0.735    11.5   0.586    19.8   0.947    58.8 
    2    15.7   0.743    12.2   0.577    19.9   0.947    61.3 
    3    15.6   0.674    12.2   0.468    20.1   0.947    60.2 
    4    16.1   0.566    12.6   0.264    20.4   0.947    60.9 
    5    17.1   0.395    13.6  ------    20.7   0.947    63.9 
    6    17.8   0.114    14.3  ------    20.8   0.947    66.4 
    7    18.2  ------    14.7  ------    20.9   0.947    67.7 
    8    18.1  ------    14.6  ------    20.9   0.947    67.3 
    9    17.1   0.386    13.6  ------    20.7   0.947    63.9 
   10    16.0   0.568    12.6   0.268    20.4   0.947    60.8 
   11    15.6   0.679    12.1   0.475    20.1   0.947    60.1 
   12    15.7   0.748    12.3   0.584    19.9   0.947    61.5 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   19.2   19.2   17.4  -11.4  -12.6  -12.7 
 p [Pa]:   1367   1351    255    178    176    166 
 p,sat [Pa]:   2223   2219   1988    229    206    203 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.295E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 

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

 STOP, Teplo 2009 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:    
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 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 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  0,004       0,990  19,0 
   2  Beton hutný 1  0,300       1,230  17,0 
   3  Rockwool Fasrock  0,180       0,045  2,0 
   4  Uzavřená vzduch. dutina tl. 15  0,020       0,094  0,67 
   5  Dřevo tvrdé (tok rovnoběžně s  0,010       0,490  4,5 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 

 

 

b) Základní tepelně technické posouzení zelené střechy 

 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 

 Název úlohy :  Zelená střecha 
 Zpracovatel :  MARCELA LACINOVÁ 
 Zakázka :  BP 
 Datum :  12.4.2011 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 
 
 



35 

 

 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Železobeton 2   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  2  Pěnový polysty   0.0500    0.0400  1270.0     20.0        35.0   0.0000 
  3  Alkorplan 35 1   0.0012    0.1600   960.0   1300.0     20000.0   0.0000 
  4  Hlína suchá   0.0060    0.7000   750.0   1600.0         1.5   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   -13.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    89.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    -1.9   99.0   516.2    -1.9   81.1   422.9 
    2        28     0.3   99.0   617.7     0.3   80.4   501.7 
    3        31     4.4   99.0   827.7     4.4   78.9   659.6 
    4        30     9.6   99.0  1182.9     9.6   76.5   914.0 
    5        31    14.5   91.7  1513.3    14.5   73.2  1208.0 
    6        30    17.4   80.8  1604.9    17.4   70.5  1400.3 
    7        31    18.8   76.2  1652.7    18.8   69.0  1496.5 
    8        31    18.4   77.5  1639.3    18.4   69.4  1468.0 
    9        30    14.6   91.3  1516.5    14.6   73.1  1214.2 
   10        31     9.5   99.0  1174.9     9.5   76.5   907.9 
   11        30     4.1   99.0   810.4     4.1   79.0   646.7 
   12        31     0.0   99.0   604.4     0.0   80.5   491.5 
           
 

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

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         1.42 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.639 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.66 / 0.69 / 0.74 / 0.84 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        110.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       -13.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1     0.8  ------    -2.0  ------    -1.9   1.000    99.0 
    2     3.3  ------     0.2  ------     0.3   1.000    99.0 
    3     7.5  ------     4.3  ------     4.4   1.000    99.0 
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    4    12.8  ------     9.5  ------     9.6   1.000    99.0 
    5    16.6  ------    13.2  ------    14.5   1.000    91.7 
    6    17.6  ------    14.1  ------    17.4   1.000    80.8 
    7    18.0  ------    14.5  ------    18.8   1.000    76.2 
    8    17.9  ------    14.4  ------    18.4   1.000    77.5 
    9    16.7  ------    13.2  ------    14.6   1.000    91.3 
   10    12.7  ------     9.4  ------     9.5   1.000    99.0 
   11     7.2  ------     4.0  ------     4.1   1.000    99.0 
   12     3.0  ------    -0.1  ------     0.0   1.000    99.0 
           

 

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

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

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:  -13.0  -13.0  -13.0  -13.0  -13.0 
 p [Pa]:    176    174    173    166    166 
 p,sat [Pa]:    198    198    198    198    198 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.997E-0011 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:    
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  -14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  -13,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  84,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Železobeton 2  0,250       1,580  29,0 
   2  Pěnový polystyren 2 (po roce 2  0,050       0,040  35,0 
   3  Alkorplan 35 177  0,0012       0,160  20000,0 
   4  Hlína suchá  0,006       0,700  1,5 
 

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

 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,64 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 

 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). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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