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Dům kultury – stavebně technologický postup 

 

Úkolem diplomové práce je vypracovat stavebně technologický projekt, pro stavební řízení. 

Součástí tohoto projektu je energetický štítek obálky budovy a technologický postup realizace 

obvodových konstrukcí.  

Jedná se o dvoupodlažní dům kultury v obci Skalice u Znojma. Hlavní nosnou 

konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet, s předsazeným obvodovým pláštěm. 

Budova je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Základy jsou řešeny  

jako železobetonové patky se ztužujícím základovým překladem (C25/30). Sloupy a průvlaky 

jsou navrženy ze stejného typu betonu jako základy tzn. C 25/30. Stropy jsou realizovány 

z dutinových panelů. Modulová síť je vyznačena na každém výkresu. Součástí diplomové 

práce je také tepelně technické posouzení jednotlivých částí objektu.  

 

Klíčová slova: dům kultury, zdění, skelet 

 

Cultur Building – construction technology project 

 
The task of the thesis is to develop a construction technology project for construction 

management. Part of this project is to label of the building envelope and technological 

progress of implementation of envelopes. Part of this project is to label the envelope of the 

building and technological implementation progress of envelopes. This is a two-storey culture 

house in the village Skalice near Znojmo. The main supporting structure consists of 

monolithic reinforced concrete frame, with preceded building envelope. The building have a 

single-flat roof. The foundation building are reinforced concrete footings with reinforcing 

foundation cap (C25/30). Columns and beams are designed for the same type of concrete as a 



foundation, ie. C 25/30. Ceilings are realized from the hollow core slabs. The modular 

network is marked on each drawing. Part of the thesis is also thermally technical assessment 

of the individual parts of the building. 

 

Key word: Cultur Building, brick, frame 
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1. SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

ČSN    Česká státní norma 

NP    Nadzemní podlaží 

PSV    Pomocné stavební práce 

ŽB    Železobeton 

tl.    Tloušťka 

v.    Výška  

š.    Šířka  

U    Součinitel prostupu tepla (W/m2K) 

B. p. v.   Baltský výškový systém pro vyrovnání 

m. n. m.   Metrů nad mořem 

BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PVC    Polyvinylchlorid 

DN    Dimenze potrubí 

PE    Polyetylen 

SBS    Syntetický kaučuk – styren-butadien-styren 

EPS    Expandovaný polystyrén 

ZTP    Zdravotně tělesně postižené 

Kg    Kilogram 

Min.    Minimum 

Max.    Maximum 

NN    Nízké napětí 

KV    Konstrukční výška budovy 
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2. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
projektové dokumentace pro stavební řízení 

„ Dům kultury“ 

 

 

 

Obsah: 

a) identifikace stavby 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích¨ 

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

infrastrukturu 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

f) Údaje o splnění územních regulativů 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dostčeném 

území 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

i) Statické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, no ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 

v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 
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a) Identifikace stavby 
 
Název stavby:  Dům Kultury 

Místo stavby:  Skalice u Znojma, ok. Znojmo (volné stavební parcela)  

Kraj:   Jihomoravský 

Parcela číslo:  187 / 8 

Katastrální území: 747 947 Skalice u Znojma 

Stavebník:  Kika, s.r.o. 

Adresa stavebníka: Miroslav 7 

   ok. Znojmo, 675 02 

Projektant:  Bc. Kristýna Křepelová 

Adresa projektanta: Morašice 76 

   ok. Znojmo, 761 71 

Stupeň PD:  projekt pro stavební řízení 

Investor stavby: Vlastník pozemku 

Vlastník pozemku: Obec Skalice 

   Skalice 79, 671 71, ok. Znojmo 

Vlastnické právo k pozemku je doloženo kopii z katastru nemovitostí. 

 

Základní charakteristika stavby 

 

Jedná se o samostatně stojící novostavbu kulturního domu ve Skalici u Znojma. Budova  

má dvě nadzemní podlaží, nepodsklepená. Konstrukční výška jednotlivých podlaží 

je 3,0m. 

Jedná se o železobetonový monolitický skelet s předsazeným obvodovým pláštěm. 

V 1. NP jsou na obvodové konstrukce použity cihly POROTHERM 40 P + D. V 2. NP jsou 

použity cihly POROTHERM 40 P + D v kombinaci s prvky POROTHERM 30 P + D.  

 Objekt je založen na základových patkách z železobetonu. Zastřešení objektu  

je provedeno pomocí jednoplášťové ploché střechy. Vertikální komunikaci v objektu 

umožňuje monolitické schodiště a výtah.  

 Objemová kompozice a architektonické ztvárnění exteriéru odpovídá účelu  

a dispozičnímu uspořádání. Celkový vzhled budovy je přizpůsoben okolní zástavbě  

a charakteru krajiny.   
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b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích¨ 

 

Stavební parcela číslo 187/8 o celkové výměře 3 960 m2 je v katastrálním území obce vedená 

jako zemědělská půda s drobnými křovinami. Leží v severní části obce Skalice u Znojma, 

v jejím okolí je drobná zástavba rodinných domů. Pozemek má rozměry 80 x 49,5 m  

a je v rovinatém terénu tzn. bez převýšení.  

Vjezd na pozemek je z přilehlé místní komunikace III. třídy z ulice Závodní. 

Majitelem parcely je obec Skalice. Polocha pozemku je označena dle územního plánu obce 

jako J (jádrové území pro bydlení a občanská vybavenost centrálního charakteru), z hlediska 

funkčního využití je objekt správně zařazen.  

 

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

infrastrukturu 

 

Za účelem zpracování projektové dokumentace, byla provedena prohlídka území. Základová 

půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V rámci geologického průzkumu 

nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Měření nepotvrdilo riziko pronikání radonu  

na pozemek. Pro osazení do terénu bylo nutné provést geodetické a polohové zaměření 

pozemku a okolí. Jako podklad pro průzkumy byla použita katastrální mapa, fotodokumentace 

a vlastní průzkumy.  

Z dopravního pohledu je napojení novostavby řešeno sjezdem z ulice Závodní, která  

je také majetkem obce Skalice.  

Veškeré inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, dešťová a splašková kanalizace) jsou 

vedeny přilehlou asfaltovou komunikací. Jednotlivé sítě a přípojky jsou orientačně zakresleny 

ve výkresu situace. Veškeré napojení vyházelo z vyjádření jednotlivých správců inženýrských 

sítí a podkladu katastrální mapy.  

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Během výstavby je nutno dodržet ochranné pásna inženýrských sítí, vyjádření jednotlivý 

správců, dále se musí dodržet veškeré požadavky dané územním plánem obce. Ze stran 

dotčených orgánů nebyly vzneseny jiné připomínky, než byly vzneseny.  
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Celý komplex kulturního domu je navržen tak, aby vyhovoval veškerým požadavkům  

na funkčnost provozu. Budova je navržena jako bezbariérová dle vyhlášky 398/ 2009 Sb. 

o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [11].  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem  

č.183/ 2006 Sb.[17] a jejími prováděcími vyhláškami 499/ 2006 Sb. o dokumentaci staveb[12]  

a vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [13]. Objekt respektuje 

legislativu. 

 

f) Údaje o splnění územních regulativů 

 

Před samotnou realizací stavby je nutné, aby bylo provedeno územní řízení  

(majetkoprávní vypořádání, vynětí pozemku atd.). Polocha pozemku je označena  

dle územního plánu obce jako J (jádrové území pro bydlení a občanská vybavenost 

centrálního charakteru), z hlediska funkčního využití je objekt správně zařazen. Po vydání 

stavebního povolení může být stavba zahájena. 

 

 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 

V okolí se neuvažuje s další výstavbou. Stavba nevyvolává jiné investice. Správci sítí musí 

zajistit včasné dotažení sítí na pozemek v předem dohodnutých termínech. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaná doba výstavby kulturního domu je 24 měsíců: 

 

Předpoklad zahájení stavby: 03 / 2012 

Předpoklad ukončení:  03 / 2014 
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Jednotlivé etapy kontrukce: 

 

 - prohlídka pozemku před zahájením stavby 

 - vyměření a vytčení stavby 

 - odstranění křovin 

 - zařízení staveniště, dočasné oplocení pozemku, napojení na inženýrské sítě 

 -odstranění zeminy, zarovnání 

 - provedení výkopů, odvodnění stavby 

- základové konstrukce – realizace základových patek, základových překladů 

- betonáž monolitické konstrukce (sloupy + schodiště) 

- provedení hydroizolace objektu 

 - provedení podkladního betonu 

 - vyzdění ztužujících nosných konstrukcí v objektu 

 - osazení průvlaků 

 - umístění stropních panelů 

 - realizace obvodových stěn ze systému POROTHERM 

 - realizace střešního pláště 

 - svislé nenosné konstrukce v objektu – příčky 

 -osazení oken, dveří 

 - zateplení objektu 

 - konečná úprava povrchu 

 - venkovní úprava parcely 

 

i) Statické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, no ochranu 

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

bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

 

Předběžné náklady na výstavbu domu kultury činí cca: 37 mil. Kč vč. DPH. 

 

Plochy v m2 celkem: 

 

Zastavěná plocha:   2 089 m2 

Obestavěný prostor:   14 077 m3 

Podlahová plocha:   4 178 m 



 - 16 - 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

2. B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
projektové dokumentace pro stavební řízení 

„ Dům kultury“ 

 

 

 

Obsah: 

1. Urbanistické, architektonické stavebně technické řešení 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpečnost 

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5. Bezpečnost při užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 

Stavební pozemek (par. číslo 187 / 8, o celkové výměře 3 960 m2), se nachází v severní části 

obce Skalice u Znojma, v částečně zastavěné oblasti. Stavební pozemek je v katastrálním 

území Skalice, kde je vedený jako zemědělská půda. Vlastníkem pozemku je obec. Zástavba 

řeší využití plochy pro rozvíjející se obytnou zónu. 

Objekt je situován rovinném terénu, bez převýšení. Vjezd na staveniště je umožněn  

ze severovýchodní strany pozemku, který přímo navazuje na přilehlou místní komunikaci  

III. třídy. Na stavebním pozemku se nevyskytují žádné objekty, jen drobné křoviny,  

které budou před zahájením výstavby odstraněny. Sejmutí ornice se provede v mocnosti  

15 – 20 cm a zemina se uloží na skládku, umístěnou v prostoru staveniště. Ornice se bude 

skladovat odděleně od stavebních materiálů a po dokončení výstavby se použije na upravení 

terénu v okolí domu. Veškeré zemní práce se budou provádět strojně a drobné odkopávky 

ručně. Zemní práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 6133 Navrhování zemního tělesa [1]. 

Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku. Na žádost investora, nebude stavba po dokončení 

oplocena. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

 

Dům kultury je situovaný v severní části obce Skalice, v jejím okolí je drobná zástavba 

rodinných domů. Účelem výstavby domu kultury bylo zvýšit kulturní zázemí obce,  

se zaměřením na společenské a sportovní vyžití obyvatel.  

Polohu budovy určuje regulační uliční čára, kde osa objektu je rovnoběžná s osou 

komunikace.  

Půdorys 1.NP má tvar obdélníku a 2.NP písmene Z. Dům kultury je dvoupodlažní, 

nepodsklepený. Půdorysné rozměry 1NP 59 x 35,4 m. Konstrukční výška jednoho podlaží je 

3,3 m = světlá výška 3,0 m. 

Přízemí je rozděleno na několik funkčních úseků: sportovní úsek, kulturní  

a administrativní. Jednotlivé úseky jsou propojeny chodbou, která je navržena součastně jako 

únikový východ. 
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- ve sportovním úseku se nachází šatny a hygienické zařízení (WC, sprcha) pro muže a ženy 

odděleně, chodba, dva squashové kurty, klubovna, herna kulečníku a stolního tenisu, vrátnice 

se šatnou a toaletou pro personál a úklidová místnost 

- administrativa zahrnuje tři kanceláře, oddělené hygienické zařízení jak pro muže tak ženy, 

technickou místnost a chodbu 

- v kulturní části se nachází vestibul, šatna, chodba, hygienické zařízení (odděleně pro muže  

a ženy), WC pro hendikepované, sál s jevištěm, vrátnice (s šatnou a toaletou pro personál), 

úklidovou místnost, kavárnu (se skladem a opět toaletou pro zaměstnance) a technická 

místnost 

Hlavní vstup do budovy je situovaný ze severozápadu, přímo z ulice Závodní. Tento 

vstup slouží jak pro zaměstnance, tak návštěvníky domu kultury. Vchod do kavárny  

je umožněn chodby uvnitř budovy, tak z vnější strany objektu. Tento vstup  

je převážně navržen pro návštěvníky, kteří nejsou součástí dění v budově. Stavba má dále 

navržené dva vedlejší vchody. Jeden je situovaný ze severovýchodní strany, veřejnosti 

nepřístupný, umožňuje vchod do technické místnosti a zároveň slouží jako vstup do budovy 

pro zaměstnance. Druhý vedlejší vchod je situovaný z jihovýchodu, méně využívaný, slouží 

převážně pro účinkující v sále (herci aj.) Před vchodem (jak hlavní tak vedlejším) je zpevněná 

plocha se sklonem 2,0 %, která umožňuje přístup do budovy i osobám s tělesným hendikepem 

a je navržená dle vyhlášky [11]. Vzhledem k velikosti budovy slouží všechny vchody i jako 

únikové cesty z budovy na volné prostranství.  

Druhé nadzemní podlaží je určené výhradně pro administrativu. Nachází se zde 

kanceláře, zasedací místnost, WC (samostatně oddělené jak pro muže, tak ženy), WC  

pro hendikepované, kuchyňka pro personál, archív a technická místnost. 

Jednotlivé podlaží jsou vertikálně spojené výtahem a monolitickým schodištěm. 

Budova kulturního domu s plochou střechou je v souladu s charakterem okolí. Součástí 

realizace stavby bude také úprava terénu v okolí a vybudování zpevněných ploch kolem 

objektu. Stavba splňuje pokyny dané regulačním plánem. 

Z jihovýchodní části budovy, na sousedním pozemku je vybudované parkoviště. 
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c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

 

Na základě geologických průzkumů jsou podmínky pro realizaci základových konstrukcí 

nenáročné a jednoduché. Konstrukce je založena na základových patkách ze železobetonu 

třídy C 25/30. Rozměry vnějších patek jsou 2,0 x 1,0 m a vnitřních 2,5 x 1,6 m. Hloubka 

založení základové patky je 1m. Mezi jednotlivými patkami jsou zřízený základové překlady 

z betonu třídy C 25/30, v hloubce 0,6 m. Překlady není nutno zakládat v ne zámrzné hloubce. 

Pod monolitickým schodištěm a výtahovou šachtou je vybudovaný základový pás 0,4 x 0,8 m. 

V základových překladech jsou zřízené prostupy pro instalace. Kulturní dům tvoří jeden 

dilatační celek, proto není nutno provádět dilataci konstrukce. Vstup do budovy musí být 

oddilatovány. Pod každou patkou je provedený podsyp z prostého betonu tl. 0,1 m. Úroveň 

základové spáry je 0, 280 mm pod upraveným terénem. Základy jsou betonovány  

do připraveného dřevěného bednění. Po odbednění se na venkovní stranu patek, základových 

pásů a překladů do výšky hydroizolace nanese stěrková izolace proti zemní vlhkosti, 

v tloušťce 5 mm. Pátky a základové překlady lícující s obvodovou konstrikcí, budou z vnější 

strany opatřeny izolací Bitubitagit PE V66 S35 proti zemní vlhkosti a expandovaným 

polystyrénem EPS Perimert (tloušťky 80mm), až do výšky 185 mm nad úroveň podlahy.  

Na XPS se ve spodní části aplikuje geotextilie Zemtex, šířky 2 mm. 

Základová deska je vybetonována z betonu C 16 / 25 a vyztužen KARI sítí  

100 x 100 x 80mm, aby se zabránilo porušení. Spodní stavba je izolována pěnovým 

polystyrénem Perimetr, tl. 150 mm, který má minimální nasákavost a vysokou pevnost v tlaku 

a je mrazuvzdorný. Mezi základovou deskou a izolaci spodní stavby  

se aplikuje hydroizolace Bitubitagit PE V66 S35, tl. 3 mm, v jedné vrstvě. Základová deska 

složí jako konstrukce podlahy v 1.NP o celkové tloušťce 335 mm. Veškeré základové pásy  

a překlady jsou provedeny v šířce 0,4 m. U vnitřní nosné stěny 300 mm je přesah  

100 mm tzn. 50 mm na každou stranu. 

 Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet. Konstrukční systém tvoří 

ŽB sloupy 400 x 400mm a ŽB průvlaky 400 x 300 mm, které zároveň zajišťují prostorovou 

tuhost budovy. Veškeré monolitické prvky jsou provedeny z betonu C 25 / 30 a vyztuženy 

železářskou ocelí R 10 505. V podélném i příčném směru je budova vyztužena nosnou stěnou 

z cihel POROTHERM 30 P + D. Konstrukce tvoří jeden dilatační celek, proto není nutno její 

dilatování.  
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 Obvodový plášť budovy je řešen jako lehký předsazený a svým členěním je připojený 

ke svislé nosné konstrukci. V 1.NP je realizovaný z tvárnic POROTHERM 40 P + D.  

V 2. NP jsou použity také tvárnice POROTHERM 40 P + D v kombinaci s tvárnicemi 

POROTHERM 30 P + D. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 30 P + D  

a 19 P + D. Nenosné příčky uvnitř budovy jsou vyzděny z cihel POROTHERM 11, 5 P + D  

a 8 P + D. Veškeré zdící prvky jsou navzájem slepeny zdící pěnou POROTHERM DRYFIX. 

Technologický postup je podrobněji popsaný v diplomové práci. Všechny stěny  

jsou provedeny dle ČSN EN 1996 1 – 1 (73 1101)Navrhování zděných konstrukcí [3]. 

Vodorovné konstrukce jsou sestaveny ze stropních panelů Spiroll z předem 

předpjatého betonu, vylehčeného podélnými dutinami. Panely mají výšku 200mm a různou 

délku (dle potřeby je možno). U panelů je možno počítat s tolerancí ± 15 mm. Prvky  

jsou uloženy na ŽB průvlaky, do vrstvy jemného betonu min. tloušťky 10mm, uložení  

se předpokládá 150 mm. 

Vertikální komunikaci v objektu zajišťuje nevržené dvouramenné železobetonové 

monolitické schodiště z betonu C 20/25, vetknuté do vnitřních nosných stěn tl. 0,3 m, hloubka 

vetknutí je 0,15 m. V místě výstupního stupně, každého ramene, bude uloženo na ŽB průvlak 

(uložení 150 mm). Železobetonový průvlak u prvního ramene je z jedné strany vetknutý  

do nosné stěny tloušťky 0,3 m a z druhé uložen na ŽB sloupek 0,25 x 0,4 m. U druhého 

výstupního ramene je průvlak vetknutý do nosných zdí. Nosnou konstrukci schodiště tvoří 

monolitická deska tloušťky 250 mm, na kterou jsou jednotlivé stupně vybetonované 

z železobetonu C 20/25. Schodišťový stupeň má rozměry 0,3 x 0,165 m. V každém rameni  

je 10 stupňů. Šířka schodiště je 1,4 m se sklonem ramene 27,8°. Schodiště je navrženo 

v souladu s ČSN 73 4130 Schodiště a rampy[2]. Nášlapná vrstva schodiště je provedena 

z protiskluzové dlažby. Z bezpečnostních důvodů bude na obou stranách schodiště opatřeno 

zábradlím, ve výšce 0,9 m [11]. 

Výpočet schodiště:  

KV = 3 300 mm 

Výška stupně:  3 300 / 20 = 165 mm 

Šířka stupně:  2 x h + b = 630 

   2 x 165 + b = 630  

                              b = 300 mm 

Zastřešení objektu je provedeno pomocí jednoplášťové ploché střechy. Nosnou část 

střešní konstrukce tvoří stropní dutinové panely Spiroll tl. 200mm. Z interiéru jsou omítnuté 

vnitřní omítkou Porotherm Universal, tl. 10 mm. Na panely je nanesena vyrovnávací vrstva 
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cementového potěru tl. 20mm, na kterou bude položena podkladní vrstva – Bitubitagit  

PE V 60 S30, na ní se aplikuje hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 

vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny, typu Rooftek  

AL SPECIAL MINERAL tl 3,5 mm, natavený bodově k podkladu. Spádovou a součastně 

tepelně izolační vrstvu konstrukce střechy tvoří izolační systém kompletizovaných dílců  

z expandovaného polystyrenu s asfaltovou vložkou na horním povrchu typu Polydek  

EPS 100S Stabil, lepený k podkladu. Tloušťka vrstvy je v závislosti na sklonu střechy  

(150 – 470 mm). Vrchní vrstva střešní konstrukce bude realizována z hydroizolačních pásů  

z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou kombinovanou vložkou z polyesterové rohože 

vyztužené mřížkou ze skleněných vláken, typu Elastek 40 COMBI, celoplošně natavený  

k podkladu. Na horním povrchu bude pás opatřený břidličným ochranným posypem. 

Minimální spád střešní plochy je 2 %. Na střeše je devět střešních vpustí Gullydek, které jsou 

chráněny střešní mřížkou z PVC DN 100, z toho 6 je v úrovni 1. NP a zbylé 3 v úrovni 2.NP. 

Výška atiky střešní konstrukce je 0,3 m, bude oplechovaná plechovou lištou ve sklonu 2 %. 

Atika bude zateplená expandovaným polystyrénem EPS Rigips, tl 80 mm, z vnitřní strany 

konstrukce a na zateplení vnější strany bude použit izolant jako u obvodových konstrukcí  

EPS Rigips 100 F, tl. 100 mm. Na střechu je umožněný přístup ze žebříku, který je ukotvený 

na stěně budovy.  

Obvodové stěny jsou zatepleny pěnovým polystyrénem Rigips EPS 100 F, tloušťky 

100 mm. Desky jsou na podkladu lepeny lepidlem Prince Color Z301 (Podklad pro lepení 

nesmí vykazovat větší nerovnost než 10 mm na délku 1 m). Na tepelnou izolaci se nanese 

stěrka Prince Color Z 301 Super, provedená celoplošným armováním (pomocí ozubeného 

hladítka). Do hmoty se zatlačí armovací tkanina (pomocí hladítka). Stěrka, která prostoupí 

mezi oky se rozetře tak, aby tkanina byla zcela zakryta. Minimální tloušťka základní vrstvy je 

3 mm. (Armovací tkanina musí být uložena ve vrchní třetině armovací vrstvy tak, aby její 

rastr nebyl prokreslen do povrchu.). V konečné fázi se provede cementový postřik v tl. 2 mm 

a na něj je aplikovaná omítka Porotherm Universal, tl. 10 mm, probarvená červenou barvou. 

V místě soklu je tepelná izolace provedena z EPS Perimetr, tl. 80 mm a opatřena soklovou 

omítkou Baumit MosaikTop (mozaiková omítka, v barevném odstínu 003, zrnitost 2 mm).  

Vnitřní omítky – v celém objektu je použita jemnozrnná vápenocementová omítka Porotherm 

Universal, tl. 5 mm. Barevné odstíny jednotlivých místností si určí investor.  

Veškeré výplně otvorů (okna i dveře) obvodového pláště budou plastová. 

- okna: typ ALUPLAST IDEAL 5000, 5-ti komorový profil se stavební hloubkou 70 mm, 

standardně zaskleny izolačními dvojskly TOP – GLAS, plněné plynem Argonem s distančním 
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plastovým termorámečkem v šedé barvě. Rámeček přerušuje tepelný most a minimalizuje 

výskyt rosení. Izolační sklo je vysoce kvalitní, díky speciální technologii, spojení okrajů  

a PVC rámečku. Hodnota tepelného prostupu rámu vč. výztuh je Uf = 1,2 W/m2K  

a izolačního skla U = 1,0 W/m2K. Plastové okna budou vyrobena v barevném provedení. 

Dekor je imitací dřeva, typu 01 EICHE special. Tento profil se vyznačuje masívní a tuhou 

konstrukcí a díky trojitému těsnění nabízí nadstandardní izolační a optimální statické 

vlastnosti 

- dveře: platové dveře Rehau Brillant, jsou z části prosklené izolačním dvojsklem 

Čtyřkomorový systém je vyráběn s konstrukční hloubkou 70 mm. Hodnota tepelného 

prostupu izolačního skla U = 1,0 W/m2K, koeficient tepelného prostupu je Uf = 1,7 W/m2K. 

Dekor je imitací dřeva, typu 01 EICHE speciál. Na vnější straně jsou dveře opatřeny krycími 

hliníkovými lištami. Mají výbornou hlukovou i tepelnou izolaci (třída zvukové izolace 3). 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Přijez k domu kultury je řeše přímým napojením k místní komunikace III. třídy.  

Budova je v těsné blízkosti ulice Závodní, proto není nutné realizovat novou příjezdovou 

cestu. Od hranice silnice až po vstup do budovy bude provedeno zpevnění plochy, pomocí 

betonové dlažby, která bude plynule napojená na okolní chodník i komunikaci. Plocha bude 

rovná, jen s mírným spádem, tudíž umožňuje přístup osobám ZTP. 

Napojení budovy na technickou infrastrukturu je zajištěno: 

- plynovod: napojení z místního plynového potrubí, na stavebním pozemku již existuje 

přípojka, která je umístěná ve skříňce s označením HUP 

- vodovod: napojení na vodovodní řád DN 80, který vede v místní komunikaci, vodovodní  

přípojka je vybudována ještě před zahájením výstavby 

- elektrická energie: elektrický rozvaděč NN, je umístěný podél stávajícího chodníku, na který 

je budova napojena 

- dešťová kanalizace: RŠ je zhotovena během přípravy staveniště, do ní je svedená dešťová 

kanalizace stavby a pak napojena na veřejnou dešťovou kanalizaci 

- splašková kanalizace je zaústěna do uliční splaškové kanalizace 
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e) Řešení dopravní a technické infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených na poddolovaném území a svažitém území 

 

Stavba domu kultury je napojena na stávající inženýrské sítě, které jsou uloženy v místní 

komunikaci III. třídy.  

Plocha před vstupem se zpevní pomocí položení zámkové dlažby Diton Stone  

(v 80 mm), která je plynule napojena na silnici i okolní chodníky. Před vchodem  

(jak hlavní tak vedlejším) je zpevněná plocha navržena se sklonem 2,0 %, která umožňuje 

přístup do budovy i osobám s tělesným hendikepem a je navržená dle vyhlášky [11]  

(není nutno budovat speciální vchod nebo bezbariérovou rampu). Pěší přístupy do objektu 

jsou od komunikace odděleny pásem zeleně. V blízkosti je dostupná autobusová doprava. 

Všechny vybudované komunikace jsou navrženy pro středně těžkou dopravu.  

Stavbou se předpokládá mírné nevýšení kapacity dopravy v okolí. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí [18] stavba nevyžaduje 

posouzení vlivů na životní prostředí. Na stavbě jsou použité běžné stavební technologie,  

které jsou v souladu s ochranou životního prostředí a neohrožují zdraví osob. V areálu  

je vybudovaná zpevněná plocha pro ustájení kontejnerů na odpady. V provozu se odpady 

budou třídit dle materiálu (papír, plast, sklo a jiné) a likvidovány ve sběrných surovinách  

nebo odváženy na příslušnou skládku, vše v souladu se zákonem 185/2001 Sb. O odpadech 

[19]. Likvidace těchto odpadů bude smluvně zajištěna s organizací k tomuto účelu určenou. 

Jedná se o odpad nevykazující žádné nebezpečné vlastnosti, které by měly vliv na životní 

prostředí, zdraví lidí nebo zvířat a při manipulaci s nimi nehrozí nějaké další nebezpečí. 

Během výstavby je nutno dodržovat noční klid od 22:00 – 6:00 ráno. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

Celý objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání osob 

[11] Vstup do objektu je zajištěn zpevněnou plochou v požadovaném sklonu (2,0 %). Veškeré 

prostory jsou přístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientací a jsou navrženy 
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podle zmiňované vyhlášky 398 / 2009 Sb. [11]. V každém podlaží jsou vybudované toalety  

pro osoby se sníženou schopností pohybu (oddělené pro muže a ženy).  

 

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

dokumentace 

 

Byl proveden geologický průzkum, v rámci kterého nebyla zjištěna hladina podzemní vody. 

Měření nepotvrdilo výskyt radonů na pozemku. Pro osazení do terénu bylo nutné provést 

geodetické a polohové zaměření pozemku a okolí. Jako podklad pro průzkumy byla použita 

katastrální mapa, fotodokumentace a vlastní průzkumy.  

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geologický referenční polophový a 

výškový systém 

 

Bylo nutné geodetické a polohové zaměření pozemku a okolí. ± 0, 000 = 212, 600 m.n.m., 

výškový systém B.p.v. Savba bude situována v rovinném terénu, bez převýšení. Vtyčení 

stavby provede odpovědný geodet realizační firmy a sepíše o všem protokol. Pro vytyčení 

stavby bude použita běžná lavičková metoda.  

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

Stavba je členěna na následující objekty: 

 

- SO1 Novostavba domu kultury 

- SO2 Dokončující práce (zpevněné plochy, výsadba nových křovin aj..) 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

 

Během výstavby je v okolí staveniště (na přilehlých komunikacích) mírně zvýšený provoz. 

Automobily mají na okolí negativní vliv, díky hluku a zvýšené exhalaci plynů, během 

realizace stavby. Na stavbě je instalováno strojní zařízení (stavební výtahy apod.), které  
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je navržené také s ohledem na eliminaci hluku do vnějšího prostředí na povolenou úroveň  

dle hygienických předpisů. 

Po dokončení novostavby, nebude mít stavba negativní vliv na okolní objekty ani 

pozemky. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

Práce na stavbě jsou prováděny dle platných norem, předpisů a nařízení pro stavebnictví.  

Vše musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. [20], kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon  

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

Stavební práce jsou běžného charakteru. Všichni pracovníci musí být proškolení  

dle platných předpisů ČSN a vyhlášky 324 / 94 Sb. [14]. Všichni pracovníci musí dodržovat 

veškeré technologické postupy dané výrobcem jednotlivých materiálů a výrobků. Práci 

mohou vykonávat jen kvalifikovaní a proškolení pracovníci. Školení BOZP provede technik 

realizační firmy (o školení provede zápis do stavebního deníku). Po dobu výstavby musí 

zhotovitel respektovat dodržení hygienických předpisů. 

Při výjezdu automobilů ze stavby se musí stroje řádně očistit, aby nedošlo k znečištění 

vozovky a okolí. Pokud k tomu dojde, je zhotovitel povinen odpady ze silnice odstranit. 

V případě manipulace s nadměrnou technikou, musí dodavatel zajistit provizorní dopravní 

značení na komunikaci.   

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Součástí návrhu není proveden statický výpočet (není součástí diplomové práce).  

Při navrhování jsou dodrženy veškeré normy, vyhlášky a předpisy, které s výstavbou souvisí. 

Dalším podkladem pro návrh novostavby domu kultury jsou doporučené technologie  

od výrobce. Objekt je navržen jako monolitický železobetonový skelet. 

 

a) zřícení stavby nebo její části 

 

Nehrozí zřícení stavby. 
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b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 

Není. 

 

c) poškození části stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 

Vlivem přetvoření nedojde k poškození stavby. 

 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Nepředpokládá se takový rozsah poškození. 

 

3. Požární odolnost 

 

Požární odolnost budovy je navržena dle ČSN požární bezpečnost [4], zákona 133 / 1985 Sb. 

o požární ochraně [21] a další související normy a předpisy. Požární ochranu v budově musí 

navrhnout specialista. (požární ochrana není součástí vypracování diplomové práce) 

Chodby v budovách jsou navrženy jako únikové cesty na volné prostranství (schodiště s touto 

variantou také počítá). V těchto prostorech nejsou navrženy žádné překážky,  

které by znemožňovaly případnou evakuaci osob z objektu.  

Dle vyhlášky č. 23 / 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb [15],  

jsou v budově umístěny autonomní detekce a signalizace kouře. V budově je nutno navrhnout 

požární hydranty (jejich počet a umístění, určí tomu příslušný pracovník). V případě požáru, 

má zásahová hasičská jednotka umožněný přímý vstup do budovy. 

 

     a) Zachování nosnosti stability konstrukce po určitou dobu 

     b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavby 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požáru ochrany 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Při běžném provozu budovy nedochází ke vzniku nebezpečných odpadů, které by mohly 

ovlivňovat zdraví osob, životní prostředí nebo okolní stavby.  

V areálu je vybudovaná zpevněná plocha pro ustájení kontejnerů na odpady. V provozu  

se odpady budou třídit dle materiálu (papír, plast, sklo a jiné) a likvidovány ve sběrných 

surovinách nebo odváženy na příslušnou skládku, vše v souladu se zákonem 185/2001 Sb. 

O odpadech [19]. Likvidace těchto odpadů bude smluvně zajištěna s organizací k tomuto 

účelu určenou ve smluvně pravidelných intervalech. 

Práce na stavbě jsou prováděny dle platných norem, předpisů a nařízení  

pro stavebnictví. Vše musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. [20], kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci) Stavební práce jsou běžného charakteru. Všichni pracovníci musí být proškolení  

dle platných předpisů ČSN a vyhlášky 324 / 94 Sb. [14]. Všichni pracovníci musí dodržovat 

veškeré technologické postupy dané výrobcem jednotlivých materiálů a výrobků.  

Práci mohou vykonávat jen kvalifikovaní a proškolení pracovníci. Na stavbě mohou vznikat 

různé rizika, se kterými musí být zhotovitel průběžně seznamován a veškeré činnosti musí být 

v souladu s nařízením vlády 591 / 2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost práce [8], 

zákoníkem práce a jinými předpisy. 

Sociální a hygienické zařízení v budově jsou navrženy dle ČSN 73 4108 [5].  

Podlahy v interiéru, jsou navrženy jako omyvatelné a z pohledu bezpečnostního jako 

protiskluzové.  

Denní osvětlení budov je navrženo v souladu s ČSN 73 0580- 1 [7], která stanoví požadavky 

na osvětlení vnitřních prostorů budov denním světlem a umělé osvětlení je zajištěno svítidly, 

které jsou ovládané manuálně. Výměna vzduchu v budově je zajištěna přirozeným větráním. 

Umělá výměna vzduchu je pouze v hygienických zařízeních umístěných ve střední části 

objektu, kde není umožněno přirozené větrání.  

Při výstavbě domu kultury jsou dodrženy veškeré požadavky na tepelně technické vlastnosti 

budov dle ČSN 73 0540-2 [6].  
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5. Bezpečnost při užívání 

 

Během provozu nebude ohrožena bezpečnost zaměstnanců, ani návštěvníků budovy. Stavba 

musí splňovat technické požadavky na výstavbu. Dále pak musí být v souladu s ČSN, zákony 

[15], nařízením vlády o minimálních požadavcích ochrany [9], a vyhláškami. Stavba  

je navržena jako kulturní dům a do budoucna se nepředpokládá s jiným užitím, než za kterým 

je navržena. Dům kultury splňuje všechny požadavky na bezpečný provoz, při užívání, proto 

nehrozí žádné riziko pádů jakékoliv konstrukce. Během provozu stavby musí probíhat 

pravidelné revize zařízení.  

Chodby v budovách jsou navrženy jako únikové cesty na volné prostranství (schodiště 

s touto variantou také počítá). V těchto prostorech nejsou navrženy žádné překážky, které  

by znemožňovaly případnou evakuaci osob z objektu. Dle vyhlášky č. 23 / 2008 Sb.  

o technických podmínkách požární ochrany staveb [15], jsou v budově umístěny autonomní 

detekce a signalizace kouře. 

 Podlahy jsou ve všech prostorách budovy navrženy jako protiskluzové.  

Bude prováděna pravidelná údržba objektu, kterou zajistí majitel stavby. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Je v souladu s nařízením vlády č. 148 / 2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku [10]. Během výstavby (v pracovní době) se předpokládá mírné zvýšení intenzity hluku 

zapříčiněné automobily a použitým mechanismem. Po dokončení stavby se nepředpokládá 

překročení nejvyšší přípustné hladiny hluku.  

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

      a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

 

Vnější obvodový plášť je zateplen pěnovým polystyrénem Rigips EPS 100 F, tloušťky 100 

mm, jako izolant podlahy je navrhnutá tepelná izolace Perimetr EPS v tloušťce 150 mm  

a u střechy je izolace zvolena v tloušťce 150 – 470 mm, typu Polydek EPS 100 S Stabil 

(tloušťka dle sklonu jednotlivé plochy). Veškeré konstrukce, které jsou posouzeny  

na součinitel prostupu tepla, vyhoví na doporučené hodnoty, uvedené v ČSN 73 0540 – 2. 
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Tepelná ochrana budov [6]. Tepelně technické posouzení budovy je zpracováno v programu 

Teplo 2009 [22] a výsledky výpočtu jsou součástí diplomové práce viz. Tepelně technické 

posouzení budovy kap. 6. 

Energetická náročnost budovy je součástí této diplomové práce viz kap. 2. Výpočet  

je provedený v programu Energie 2009 [23], výpočty energetické náročnosti jsou provedeny 

dle vyhlášky č. 148 / 2007 Sb. [16]. 

 

      b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

Dle energetického štítku budovy je třída energetické náročnosti budovy: 

B – úsporná. Energetický štítek a jeho zpracování je součástí diplomové práce, viz kap. 2. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Dům kultury je navržen pro osoby ZTP, dle vyhlášky č. 398 / 2009 Sb. o obecných  

a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání budovy [11].  

Vertikální pohyb osobám s omezenou schopností pohybu je umožněn hydraulickým výtahem, 

typu Schindler. Tento typ výtahu nemá strojovnu (výtahový rozvaděč a hlavní vypínač, jsou 

umístěny ve skříni, vedle šachetních dveří). Před výtahovou kabinou je počítáno 

s manipulačním prostorem 1,5 x 1,5 m. 

Přístup do objektu je zajištěn pomocí zpevněné plochy (ve sklonu 2,0 %), který 

osobám umožňuje plynulý vchod / odchod z budovy. Po stranách zpevněné plochy  

je navrženo zábradlí, ve výšce 0, 9 m a vodící tyčí ve výšce 0, 250 m. Před vstupem  

je manipulační prostor 2,6 x 3,3 m.  

V každém patře, jsou navrhnuty toalety pro osoby ZTP, samostatně oddělené  

muži / ženy. Dveře se otvírají ven, šíře 0,9 m, jsou opatřeny madlem ve výšce 0,8 m.  

Po osazení všech zařizovacích předmětů, musí být zachován volný manipulační prostor 

 o r = 1500 mm. Na toaletách ZTP osob musí být umístěny madla s minimální nosností  

150 kg (jedno pevně přichycené do zdi a druhé sklopné). 

Veškeré dveře v budově jsou otvírané ven a opatřeny madlem. Truhlářské výrobky 

jsou provedeny v šířce 0,8 – 0,9 m. Před každým vstupem do místnosti, musí být zachován 

manipulační prostor pro vozík (r = 0,75 mm). Na stěnách chodby budou madla ve výšce 0,8 m 

a vodící tyč ve výšce 0,25 m. 
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Nástupní a výstupní stupeň každého schodišťového ramene, musí být opatřen 

barevným vodícím proužkem min. 50 mm tlustým (barva by měla být v kontrastu 

s podkladem podlahy schodiště).  

Podlahy ve všech místnostech, jsou navrženy jako protiskluzové. Jednotlivé druhy 

podlahy jsou popsaný ve výkresu č. 8 a jejich umístění v legendě místností viz. výkres č. 3,4. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

V rámci měření, nebyly zjištěny škodlivé vlivy, které by do budoucna mohly stavbu 

ovlivňovat.  

Mezi základovou deskou a izolaci spodní stavby se aplikuje hydroizolace Bitubitagit 

PE V66 S35, tl. 3 mm, v jedné vrstvě, která chrání stavbu proti zemní vlhkosti. Hydroizolace 

bude protažena až nad úroveň terénu do výšky 0,185 mm (ochrana soklu).  

Na území není zjištěn výskyt radonu, proto není nutná aplikace protiradonové 

ochrany. Proti nepříznivým klimatickým vlivům je stavba chráněná plochou střechou  

a obvodovým pláštěm.  

Stavba není v záplavové oblasti, neleží v poddolovaném území a nehrozí zde sesuv půd  

ani seismicita, proto není nutno realizovat opatření k tomu potřebná.  

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Z požadavků vyplývajících na civilní ochranu obyvatelstva se ochrana nevyžaduje.  

Stavba bude sloužit pro účely obyvatel obce Skalice. Na přání investora, nebude objekt  

po dokončení výstavby oplocen.  

 

11. Inženýrské stavby 

 

      a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Srážková voda je střešní vpustí Gullydek svedena do odpadního potrubí, které je napojeno  

na RŠ. Ta je zhotovena během přípravy staveniště a napojena na veřejnou dešťovou 

kanalizaci. Rozvody jsou provedeny z polyuretanového materiálu.  
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      b) Zásobování vodou 

 

Stavba je zásobovaná vodou z obecního vodovodu. Vodovodní řád vede v přilehlé 

komunikaci (DN 80). Vodovodní přípojka je vybudována ještě před zahájením výstavby. 

Rozvody teplé a studené vody jsou z polyuretanového materiálu, které jsou rozvedeny 

k zařizovacím předmětům v budově. Ke splachování WC se počítá s dešťovou vodou.  

 

      c) Zásobování energiemi 

 

Budova je napojena na elektrický rozvaděč NN, který je umístěn podél stávajícího chodníku. 

 

      d) Řešení dopravy 

 

Příjezd k domu kultury je řeše přímým napojením k místní komunikace III. třídy. Budova  

je v těsné blízkosti ulice Závodní, proto není nutné realizovat novou příjezdovou cestu. 

Nedaleko stavby jsou stávající autobusové zastávky (jak pro dopravu místní - MHD,  

tak dálkovou). 

 

      e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Plocha před vstupem se zpevní pomocí položení zámkové dlažby Diton Stone  

(v 80 mm), která je plynule napojena na silnici i okolní chodníky. Před vchodem (jak hlavní 

tak vedlejším) je zpevněná plocha navržena se sklonem 2,0 %, která umožňuje přístup  

do budovy i osobám s tělesným hendikepem a je navržená dle vyhlášky [11] (není nutno 

budovat speciální vchod nebo bezbariérovou rampu). Pěší přístupy do objektu jsou  

od komunikace odděleny pásem zeleně. Všechny vybudované komunikace jsou navrženy  

pro středně těžkou dopravu. Komunikace jsou provedeny ve spádu, který umožňuje odvod 

dešťové vody do místní kanalizace. 

 Obvodové konstrukce lícuje okapový chodníček z oblázkových kamínků a betonových 

obrubníků, šířka chodníku je 0,5 m. Odvodnění nezastavěné plochy areálu, která je určená 

k relaxaci obyvatel, je do travnaté plochy vsakem. Provedení výsadby plochy bude 

zkonzultováno s investorem, případně zahradním architektem. V případě realizace výsadby 

zahradním architektem bude vegetace provedena dle samostatného projektu. 
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      f) Elektronické komunikace 

 

V objektu je počítáno s napojením na telekomunikace, počítačové sítě. V obci je i možnost  

na napojení na bezdrátovou síť.  

 Osvětlení v domě je zajištěno rozvaděči, které se umístí v technické místnosti v 1. NP. 

V celém objektu jednofázové vedení, všechny vypínače jsou umístěny ve výšce 1,2 m. 

Rozvedení vodičů v objektu se zajistí vysekáním drážky ve zdech. Vypínače se zapustí do zdi 

a musí s ní lícovat. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

Nedotýká se. Nejedná se o výrobní stavbu.  

 

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

      b) Popis technologie výroby 

      c) Údaje o počtu pracovníků 

      d) Údaje o spotřebě energii 

      e) Bilance surovin, materiálů a odpadů 

      f) Vodní hospodářství 

      f) Řešení technologické dopravy 

      f) Ochrana životního a pracovního prostředí 
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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

„ Dům kultury“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Student: Bc. Kristýna Křepelová        2011 
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3. 1. PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 

 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Dům kultury 

Skalice 187/8, Skalice, 671 71 

Skalice, č.kat. 747 947 

Obec Skalice 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Kika s.r.o. 

Miroslav 7, ok. Znojmo 675 02 

775 321 084 / Kika@gmail.cz 

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 

11 707,6 m3 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

4 912,8 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,42 m2/m3 

Typ budovy nebytová 
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,50 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θθθθim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θθθθe 

20 °C 

-13 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 

bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová stěna 1 102,6 0,18 0,38 (     ) 1,00 198,5 

Střecha 1 809,6 0,23 0,24 (     ) 1,00 416,2 

Podlaha 1 809,6 2,70 0,45  (     ) 0,09 439,7 

Otvorová výplň 191,1 1,10 1,70  (     ) 1,15 241,7 

Tepelné vazby                    (     )       245,6 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

Celkem 4 912,9    1 541,7 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
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Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 541,7 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,31 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,49 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,66 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,26 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,20 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,39 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,49) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,66 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 0,96 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,26 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,89 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  8. 11. 2011 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Kristýna Křepelová 

IČ:   84602355 

Zpracoval: Bc. Kristýna Křepelová 

 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EWG z 13. září 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem. 
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3. 2. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY 

Dům kultury - ALFON 
 

Skalice 187/8, 671 71, ok. Znojmo 

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 2 963,9 m2 stávající doporučení 

  Cl 

 
 
 

0,3 
 
 

0,6 
 
 

1,0 
 
 

1,5 
 
 

2,0 
 
 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mimořádně nehospodárná 

 
 
 

      
 
 

    0,47 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,31       

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,42 m2/m3 

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,20 0,39 (0,49) 0,66 0,96 1,26 1,89 

Platnost štítku do 8. 11. 2021 

Datum vystavení štítku 8. 11. 2011 

Štítek vypracoval Kristýna Křepelová 
 

student 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 



 - 37 - 

3. 3. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

Název úlohy:     Dům kultury                                                                                                                       

 

Rekapitulace vstupních dat: 

Objem vytápěných zón budovy    V =  11707,6 m3 

Plocha ohraničujících konstrukcí    A =  4912,8 m2 

Převažující návrhová vnitřní teplota   Tim:  20,0 C 

Návrhová venkovní teplota    Tae: -13,0 C 

  

Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 

je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie. 

 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 9.3) 

  

Požadavek:  

max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,66 W/m2K 

  

Výsledky výpočtu: 

průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,32 W/m2K 

  

U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Splnění požadavků na součinitel prostupu tepla pro dílčí obalové konstrukce 

vyžaduje současně, aby hodnota U,em nepřekročila limit odvozený z požadavků 

pro dílčí konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,33 W/m2K 

  

U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 

  

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 

  

Klasifikační třída: B 

Slovní popis:  úsporná 

Klasifikační ukazatel CI:  0,5 
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3. 4. VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO 

SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 

 

podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 

 

Energie 2009 

 

Název úlohy:    Dům kultury                                                                                                                                           

Zpracovatel:    Bc. Kristýna Křepelová                                                                                                                               

Zakázka:    01                                                                                                                                                     

Datum:    8. 11. 2011  

 

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

Počet zón v objektu:  1 

Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 

 

Okrajové podmínky výpočtu: 

 

Název  Počet   Teplota  Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] 

období  dnů   exteriéru      Sever     Jih    Východ     Západ     Horizont 

1. měsíc  31   -2,2 C      54,0      137,0     72,0      72,0       90,0 

2. měsíc  28   -0,1 C      86,0      205,0     119,0      119,0       158,0 

3. měsíc  31   4,0 C      126,0      281,0     187,0      187,0       299,0 

4. měsíc  30   9,1 C      158,0      295,0     241,0      241,0       418,0 

5. měsíc  31   14,0 C      212,0      328,0     313,0      313,0       569,0 

6. měsíc  30   17,1 C      223,0      306,0     313,0      313,0       576,0 

7. měsíc  31   18,7 C      227,0      335,0     338,0      338,0       619,0 

8. měsíc  31   18,2 C      187,0      335,0     292,0      292,0       518,0 

9. měsíc  30   14,4 C      133,0      288,0     205,0      205,0       346,0 

10. měsíc  31   9,2 C      90,0      263,0     144,0      144,0       234,0 

11. měsíc  30   3,7 C      50,0      130,0     68,0      68,0       104,0 

12. měsíc  31   -0,3 C      43,0      112,0     54,0      54,0       72,0 
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Název  Počet   Teplota   Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] 

období  dnů   exteriéru       SV     SZ    JV     JZ 

1. měsíc  31  -2,2 C       54,0     54,0     112,0     112,0 

2. měsíc  28  -0,1 C       86,0     86,0     173,0     173,0 

3. měsíc  31  4,0 C       126,0   126,0     245,0     245,0 

4. měsíc  30  9,1 C       158,0    158,0     281,0     281,0 

5. měsíc  31  14,0 C       202,0    202,0     338,0     338,0 

6. měsíc  30  17,1 C       209,0    209,0     320,0     320,0 

7. měsíc  31  18,7 C       212,0    212,0     353,0     353,0 

8. měsíc  31  18,2 C       184,0    184,0     331,0     331,0 

9. měsíc  30  14,4 C       133,0    133,0     259,0     259,0 

10. měsíc  31  9,2 C       90,0     90,0     220,0     220,0 

11. měsíc  30  3,7 C       50,0     50,0     108,0     108,0 

12. měsíc  31  -0,3 C       43,0     43,0     90,0     90,0 

 

HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU: 

 

HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : 

 

Základní popis zóny 

 

Název zóny:  Zóna č. 1                                                                                                                                              

Geometrie (objem/podlah.pl.):  11707,56 m3 / 2963,9 m2 

Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2 ) 

 

Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 

Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 

 

Regulace otopné soustavy:  ano 

 

Průměrné vnitřní zisky:  22418 W 

odvozeny pro  produkci tepla: 5,3+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 

   časový podíl produkce: 50+20 % (osoby+spotřebiče) 

   zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
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   příkon osvětlení: 37048,8 W (využito 2500,0 h/rok) 

   prům. účinnost osvětlení: 10 % 

   spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 

   další tepelné zisky: 0,0 W 

 

Teplo na přípravu TV:  15265,36 MJ/rok 

odvozeno pro  roční potřebu teplé vody: 91,3 m3 

   teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 – 10,0) C 

 

Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 

 

Zdroje tepla na vytápění v zóně 

 

Vytápění je zajištěno VZT:  ne 

Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 

 

Název zdroje tepla:  Dálkové vytápění (podíl 100,0 %) 

Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 

Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 

 

Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 

Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 

 

Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 

 

Název zdroje tepla:  Elektrický ohřívač (podíl 100,0 %) 

Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 

Účinnost zdroje přípravy TV:  93,0 % 

 

Příkon čerpadel distribuce TV:  0,0 W 

Příkon regulace:  0,0 W 

Účinnost distribuce teplé vody:  80,0 % 
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Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 

 

Objem vzduchu v zóně:  9366,048 m3 

Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 

Typ větrání zóny:  přirozené 

Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 

Návrhová násobnost výměny:  0,5 1/h 

  

Měrný tepelný tok větráním Hv:  1592,228 W/K 

 

Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : 

 

Název konstrukce  Plocha [m2]   U [W/m2K]   b [-]           U,N [W/m2K] 

Obvodová stěna  SZ              228,27   0,180   1,00   0,380 

Obvodová stěna  JV              375,74   0,180   1,00   0,380 

Obvodová stěna  SV              228,24   0,180   1,00   0,380 

Obvodová stěna  JZ              270,34   0,180   1,00   0,380 

Plochá střecha                  1809,6   0,230   1,00   0,240 

Okno 1 SZ                       42,0   1,100   1,15   1,700 

Okno 2 SZ                       2,0   1,100   1,15   1,700 

Okno 3 SZ                       22,8   1,100   1,15   1,700 

Okno 1 JV                       63,0   1,100   1,15   1,700 

Okno 2 JV                       0,5   1,100   1,15   1,700 

Okno 1 SV                       24,0   1,100   1,15   1,700 

Okno 2 SV                       1,5   1,100   1,15   1,700 

Okno 4 SV                       0,25   1,100   1,15   1,700 

Okno 1 JZ                       33,0   1,100   1,15   1,700 

Okno 2 JZ                       2,0   1,100  1,15  1,700 

 

Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 

Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 

 

Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  856,353 W/K 
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Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 

  

1. konstrukce ve styku se zeminou 

Název konstrukce:     Podlaha na terénu                                                                                                                                 

Tepelná vodivost zeminy:     2,0 W/mK 

Plocha podlahy:     1809,6 m2 

Exponovaný obvod podlahy:     188,8 m 

Součinitel vlivu spodní vody Gw:   1,0 

  

Typ podlahové konstrukce:   podlaha na terénu 

Tloušťka obvodové stěny:   0,5 m 

Tepelný odpor podlahy:   0,2 m2K/W 

Přídavná okrajová izolace:   není 

  

Souč. prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,25 W/m2K 

Ustálený měrný tok zeminou Hg:   451,902 W/K 

  

Kolísání ekv. Měsíčních měrných toků Hg,m:   od 318,019 do 2503,005 W/K 

stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:   1016,271 / 182,111 W/K 

  

Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  451,902 W/K 

  

Kolísání celk. ekv. Měsíčních měrných toků Hg,m:  od 318,019 do 2503,005 W/K 

 

Solární zisky průsvitnými konstrukcemi zóny č. 1 : 

 

Název konstrukce  Plocha [m2]     g [-]     Ff [-]     Fc [-]     Fs [-]     Orientace 

Okno 1 SZ                       42,0     0,75     0,7     1,0     1,0     SZ 

Okno 2 SZ                       2,0     0,75     0,7     1,0     1,0     SZ 

Okno 3 SZ                       22,8     0,75     0,7     1,0     1,0     SZ 

Okno 1 JV                       63,0     0,75     0,7     1,0     1,0     JV 

Okno 2 JV                       0,5     0,75     0,7     1,0     1,0     JV 

Okno 1 SV                       24,0     0,75     0,7     1,0     1,0     SV 

Okno 2 SV                       1,5     0,75     0,7     1,0     1,0     SV 
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Okno 4 SV                       0,25     0,75     0,7     1,0     1,0     SV 

Okno 1 JZ                       33,0     0,75     0,7     1,0     1,0     JZ 

Okno 2 JZ                       2,0     0,75     0,7     1,0     1,0     JZ 

  

Celkový solární zisk okny Qs (MJ): 

 

Měsíc:  1  2  3  4  5  6 

 

Zisk (vytápění):  7574,0  11812,4  16912,6  19987,4  24564,4  24032,7 

 

Měsíc:  7  8  9  10  11  12 

 

Zisk (vytápění):  25699,8  23451,5  17870,3  14174,8  7212,9  6069,1 

 

PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY: 

 

VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 

  

Název zóny:     Zóna č.1                                                                                                                                              

Vnitřní teplota (zima/léto):     20,0 C / 20,0 C 

Zóna je vytápěna/chlazena:     ano / ne 

Regulace otopné soustavy:     ano 

 

Měrný tepelný tok větráním Hv:   1592,228 W/K 

Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:   1101,995 W/K 

Ustálený měrný tok zeminou Hg:   451,902 W/K 

Měrný tok prostupem nevytáp. Prostory Hu:   --- 

Měrný tok rombem stěnami H,tw:   --- 

Měrný tok větranými stěnami H,vw:   --- 

Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:   --- 

Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:   --- 

Výsledný měrný tok H:   3146,124 W/K 
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Potřeba tepla na vytápění po měsících: 

 

Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%]  Q,H,nd[GJ] 

1   179,109  67,942    7,574    75,516    0,996    100,0   103,902 

2   147,164  57,663    11,812    69,475    0,993    100,0     78,194 

3   131,345  60,651    16,913    77,563    0,979    100,0     55,446 

4   89,085  55,901    19,987    75,889    0,906    100,0     20,341 

5   54,305  55,486    24,564    80,050    0,647    1,8       2,527 

6   29,441  52,961    24,033    76,994    0,382    0,0     --- 

7   18,096  54,726    25,700    80,426    0,225    0,0     --- 

8   21,948  55,486    23,451    78,937    0,278    0,0     --- 

9   49,571  56,195    17,870    74,065    0,639    2,7      2,236 

10  91,284  60,499    14,175    74,674    0,918    100,0     22,749 

11  129,344  61,634    7,213    68,847    0,987    100,0     61,417 

12   164,472  67,638    6,069    73,708    0,994    100,0     91,179 

  

Vysvětlivky:  

Q,H,ht potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty 

Q,int vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky 

Q,gn celkové tepelné zisky 

Eta,H  stupeň využitelnosti tepelných zisků 

fH  část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna 

Q,H,nd  potřeba tepla na vytápění 

  

Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  437,992 GJ 

 

Energie dodaná do zóny po měsících: 

 

Měsíc  Q,f,H[GJ]   Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ]Q,f,L[GJ]Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 

1   123,924   ---     ---       1,710       75,126      ---  200,760 

2   93,263   ---     ---       1,710       59,623      ---  154,596 

3   66,130   ---     ---       1,710       58,923      ---   126,763 

4   24,261   ---     ---       1,710       50,815      ---     76,786 

5   3,014   ---     ---       1,710       47,445      ---     52,169 
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6   ---   ---     ---       1,710       44,281      ---     45,991 

7   ---   ---     ---       1,710       45,757      ---     47,467 

8   ---   ---     ---       1,710       47,445      ---     49,155 

9   2,667   ---     ---       1,710       51,468      ---     55,845 

10  27,132   ---     ---       1,710       58,585      ---     87,427 

11  73,253   ---     ---       1,710       63,555      ---   138,518 

12  108,750   ---     ---       1,710       74,451      ---   184,911 

  

Vysvětlivky:  

Q,f,H  spotřeba energie na vytápění 

Q,f,C  spotřeba energie na chlazení 

Q,f,RH  spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu  

Q,f,W  spotřeba energie na přípravu teplé vody 

Q,f,L  spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče)  

Q,f,A  spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 

Q,fuel  celková dodaná energie.  

 

Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 

  

Celková roční dodaná energie Q,fuel:  1220,390 GJ 

  

PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : 

  

Faktor tvaru budovy A/V:  0,42 m2/m3 

  

Rozložení měrných tepelných toků 

  

Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 

  

1  Celkový měrný tok H:  3146,124  100,0 % 

  

z toho:   

Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  1592,228  50,6 % 

Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  451,902  14,4 % 
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Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 

Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  245,642  7,8 % 

Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  856,353  27,2 % 

  

rozložení měrných toků po konstrukcích: 

  

Obvodová stěna:  198,466  6,3 % 

Střecha:  416,208  13,2 % 

Podlaha:  451,902  14,4 % 

Otvorová výplň:  241,678  7,7 % 

Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 

  

Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 

 

Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 

  

Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  3146,124 W/K 

Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   11707,6 m3 

Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,27 W/m3K 

Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  19,8 kWh/m3,a 

 

Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných 

toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 

  

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

  

Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  1553,9 W/K 

Plocha obalových konstrukcí budovy:  4912,8 m2 

Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí… Uem,lim:  0,33 W/m2K 

  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,32 W/m2K 
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Celková a měrná potřeba tepla na vytápění 

  

Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:  437,992 GJ  121,665 MWh 

Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   11707,6 m3 

Celková podlahová plocha budovy:   2963,9 m2 

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  10,4 kWh/(m3.a) 

  

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  41 kWh/(m2.a) 

  

Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a 

emise tepla. 

  

Celková energie dodaná do budovy 

 

Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ]   Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 

1        123,924  ---  ---     1,710     75,126       ---   200,760 

2        93,263  ---  ---     1,710     59,623       ---   154,596 

3        66,130  ---  ---     1,710     58,923       ---   126,763 

4        24,261  ---  ---     1,710     50,815       ---   76,786 

5        3,014  ---  ---     1,710     47,445       ---   52,169 

6         ---  ---  ---  1,710     44,281       ---   45,991 

7         ---  ---  ---     1,710     45,757       ---   47,467 

8         ---  ---  ---  1,710     47,445       ---   49,155 

9        2,667  ---  ---     1,710     51,468       ---   55,845 

10       27,132  ---  ---     1,710     58,585       ---   87,427 

11       73,253  ---  ---     1,710     63,555       ---   138,518 

12       108,750  ---  ---     1,710     74,451       ---   184,911 

  

Vysvětlivky:  

Q,f,H je spotřeba energie na vytápění 

Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu 

Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení  

(a případně i na spotřebiče) 

Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
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Q,fuel je celková dodaná energie. 

 

Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 

  

Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  522,396 GJ   145,110MWh   49kWh/m2 

Spotřeba pom. Energie na vytápění Q,aux,H:      ---  ---  --- 

Energetická náročnost vytápění za rok EP,H: 522,396 GJ  145,110 MWh  49 kWh/m2 

  

Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:     ---  ---   --- 

Spotřeba pom. Energie na chlazení Q,aux,C:        ---  ---   --- 

Energetická náročnost chlazení za rok EP,C: ---  ---   --- 

  

Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: ---  ---   --- 

Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:        ---  ---   --- 

Energ. Náročnost mech. Větrání za rok EP,F: ---  ---   --- 

  

Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:       20,518 GJ      5,699 MWh   2 kWh/m2 

Spotřeba pom. Energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---      ---  --- 

Energ. Náročnost přípravy TV za rok EP,W:  20,518 GJ   5,699 MWh  2 kWh/m2 

 

Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:   677,476 GJ  188,188 MWh  63 kWh/m2 

Energ. Náročnost osvětlení za rok EP,L:          677,476 GJ 188,188 MWh  63 kWh/m2 

  

Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:      ---       ---   --- 

z toho se v budově využije:          ---       ---   --- 

(již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody – zde uvedeno jen 

informativně) 

  

Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:       ---       ---   --- 

Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:       ---       ---   --- 

Celková produkce energie za rok Q,e:       ---       ---   --- 

  

Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  1220,390 GJ  338,997 MWh  114 kWh/m2  
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Měrná spotřeba energie dodané do budovy  

Celková roční dodaná energie:  338997 kWh 

Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  11707,6 m3 

Celková podlahová plocha budovy:  2963,9 m2 

Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  29,0 kWh/(m3.a) 

  

Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  114 kWh/(m2,a) 

  

Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností 

tech. Systémů. 
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3. 5. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 
 
 
 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOVY 

Hodnocení budovy (Typ budovy, místní označení) 
(Adresa budovy) 

Celková podlahová plocha: 2 963,9 m2 
stávající 

stav 
po realizaci 
doporučení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 

     B 
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 

 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 

 

       
 
 

       
 

Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok 114       

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 1 220,40       

Podíl dodané energie připadající na: 

Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení 

43,0 %                 2,0 % 56,0 % 

Doba platnosti průkazu do 8. 11. 2021 

Průkaz vypracoval 
Bc. Kristýna Křepelová 
Osvědčení č. student 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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3. 6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY 

MPO č. 148 / 2007 Sb. 

 

Název úlohy:     Dům kultury                                                                                                                                           

 

Rekapitulace vstupních dat: 

Objem vytápěných zón budovy    V =  11707,6 m3 

Plocha ohraničujících konstrukcí    A =  4912,8 m2 

Převažující návrhová vnitřní teplota   Tim:  20,0 C 

Návrhová venkovní teplota    Tae:  -13,0 C 

  

Celková roční dodaná energie:    1220,39 GJ 

Celková podlahová plocha budovy:    2963,9 m2 

Druh budovy:    administrativní budova 

  

Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 

je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie. 

 

Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a7) 

  

Požadavek:  

max. prům. souč. prostupu tepla   U,em,N =   0,66 W/m2K 

  

Výsledky výpočtu: 

průměrný součinitel prostupu tepla    U,em =   0,32 W/m2K 

  

U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Splnění požadavků na součinitel prostupu tepla pro dílčí obalové konstrukce 

vyžaduje současně, aby hodnota U,em nepřekročila limit odvozený z požadavků 

pro dílčí konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,33 W/m2K 

  

U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 
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Požadavek na energetickou náročnost budovy (§3, odst.1) 

  

Požadavek:  

max. měrná spotřeba energie   EP,A,req:  179 kWh/m2.a 

  

Výsledky výpočtu: 

měrná spotřeba energie    EP,A:  114 kWh/m2.a 

 

EP,A < EP,A,req ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Třída energetické náročnosti budovy:  B (úsporná) 
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3. 7. PROTOKOL K PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTU BUDOVY 
 

(1) Protokol 

a) identifikační údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): 
Dům kultury - ALFON 
Skalice 187/8 
Skalice, 671 71 

Účel budovy: Dům kultury 

Kód obce: Skalice 

Kód katastrálního území: 647 047 

Parcelní číslo: 187/8 

Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník: 

Kika s.r.o. 
      

Adresa: 
Kika s.r.o. 
Miroslav 7 
 ok. Znojmo 675 02 

IČ: 76534123 

Tel./e-mail: 775 321 084, Kika@gmail.cz 

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: 
Obec Skalice 
      

Adresa: 
Skalice 78 
Skalice 
671 71 

IČ: 78956443 

Tel./e- mail: 553 765 009 

Nová budova
 

Změna stávající budovy
 

Umístění na veřejném místě podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb.
 

b) typ budovy 

Rodinný dům
 

Bytový dům
 

Hotel a restaurace
 

Administrativní budova
 

Nemocnice
 

Budova pro vzdělávání
 

Sportovní zařízení
 

Budova pro velkoobchod a maloobchod
 

Jiný druh budovy - připojte jaký:
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c) užití energie v budově 

1. stručný popis energetického a technického zařízení budovy 

Zdrojem tepla bude dálkové vytápění. Součástí budovy je i plynový kotel,  
      
      
      
      

2. druhy energie užívané v budově 

  Elektrická energie   Tepelná energie   Zemní plyn 

  Hnědé uhlí   Černé uhlí   Koks 

  TTO   LTO   Nafta 

  Jiné plyny   Druhotná energie   Biomasa 

  Ostatní obnovitelné zdroje – připojte jaké:       

  Jiná paliva – připojte jaká:       

3. hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP 

  Vytápění (EPH)   Příprava teplé vody (EPDHW) 

  Chlazení (EPC)   Osvětlení (EPLight) 

  Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPAux;Fans) 

d) technické údaje budovy 

1. stručný popis budovy 

Jedná se o novostavbu domu kultury. Budova má 2NP a je nepodsklepená.  
Hlavní nosný systém tvoří železobetonový skelet s předsazeným obvodovým pláštěm. 
Obvodová stěna je z cihelních bloků POROTHERM 40 P + D a 30 P + D. Fasáda je tvořena 
okny, po celé délce objektu. V 1NP jsou stěny tl. 400 mm. V 2.NP 400 a 300 mm. Celá 
budovy je zateplena pěnovým polystyrénem tl 100 mm.  
Střecha nad celou konstrukcí je plochá, jednolpášťová. Nosnou část střechy tvoří dutinové 
panely Spiroll.  
      
      
      
      

2. geometrické charakteristiky budovy 

Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy [m3] 11 707,6 

Celková plocha obálky A – součet vnějších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohraničujících objem budovy [m2] 

4 912,8 

Celková podlahová plocha budovy Ac [m
2] 2 963,9 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,42 

3. klimatické údaje a vnitřní návrhová teplota 
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Klimatické místo Znojmo 

Venkovní návrhová teplota v otopném období θe [°C] -13 

Převažující vnitřní návrhová teplota v otopném období θi [°C] 20 

4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha  
 
 

A [m2] 

Součinitel 
prostupu tepla  

 
U [W/(m2K)] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
HT [W/K] 

Obvodová stěna 1 102,6 0,18 198,5 

Střecha 1 809,6 0,23 416,2 

Podlaha 1 809,6 2,70 451,9 

Otvorová výplň 191,1 1,10 241,7 

                        

                        

                        

                        

                        

Tepelné vazby             245,6 

Celkem 4 912,9 --- 1 553,9 

5. tepelně technické vlastnosti budovy 

Požadavek podle § 6a Zákona  Veličina a jednotka Hodnocení 

1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve 
všech místech nejméně takový tepelný 
odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota 
nezpůsobí kondenzaci vodní páry. 

teplotní faktor vnitřního 
povrchu 
fRsi,N [-] 

Splněn požadavek  
ČSN 73 0540 

2. Stavební konstrukce a jejich styky mají 
nejvýše požadovaný součinitel prostupu 
tepla a činitel prostupu tepla. 

souč. prostupu tepla 
UN [W/(m2K)], 

činitel prostupu tepla 
ψN [W/(m.K)] a χN [W/K] 

Splněn požadavek  
ČSN 73 0540 

3. U stavebních konstrukcí nedochází k 
vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen 
v množství, které neohrožuje jejich funkční 
způsobilost po dobu předpokládané 
životnosti. 

roční množství 
kondenzátu a možnost 

odpaření 
Mc,N [kg/(m2.a)] a Mc<Mev 

Splněn požadavek  
ČSN 73 0540 

4. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají 
nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, 
ostatní konstrukce a spáry obvodového 
pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, 
s požadovaně nízkou celkovou 
průvzdušností obvodového pláště. 

součinitel spárové 
průvzdušnosti 

iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67)], 
celková průvzdušnost 

obálky budovy 
n50 [h

-1] 

Splněn požadavek  
ČSN 73 0540 
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5. Podlahové konstrukce mají požadovaný 
pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich 
jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. 

pokles dotykové teploty 
∆θ10,N [°C] 

Splněn požadavek  
ČSN 73 0540 

6. Místnosti (budova) mají požadovanou 
tepelnou stabilitu v zimním i letním období, 
snižující riziko jejich přílišného chladnutí a 
přehřívání. 

pokles výsledné teploty  
∆θv,N(t) [°C], 

nejvyšší vzestup teploty 
nebo teplota vzduchu 
∆θai,max,N / θai,max,N [°C] 

Splněn požadavek  
ČSN 73 0540 

7. Budova má požadovaný nízký průměrný 
součinitel prostupu tepla obvodového pláště 
Uem. 

průměrný součinitel 
prostupu tepla obálky 

Uem,N [W/(m2K)] 

Splněn požadavek  
ČSN 73 0540 

Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 převzaty z projektové dokumentace. 

6. vytápění 

Otopný systém budovy  

Typ zdroje (zdrojů) energie  

Použité palivo plyn 

Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotlů) [kW]       

Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
energie [%] 

        
Výpočet 

  
Měření 

  
Odhad 

Roční doba využití zdroje (zdrojů) energie 
[hod./rok] 

        
Výpočet 

  
Měření 

  
Odhad 

Regulace zdroje (zdrojů) energie       

Údržba zdroje (zdrojů) energie  
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Převažující typ otopné soustavy        

Převažující regulace otopné soustavy       

Rozdělení otopných větví podle orientace 
budovy  

  Ano   Ne 

Stav tepelné izolace rozvodů otopné 
soustavy 

      

7. dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění 

Vytápění Bilanční 

Dodaná energie na vytápění Qfuel,H [GJ/rok] 522,40 

Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H [GJ/rok]       

Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 522,40 

Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPH,A [kWh/(m2.rok)] 

49 
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8. větrání a klimatizace 

Mechanické větrání 

Typ větracího systému (systémů) okna 

Tepelný výkon [kW]       

Jmenovitý elektrický příkon systému (systémů) 
větrání [kW] 

      

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/hod]       

Převažující regulace větrání       

Údržba větracího systému (systémů) 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Zvlhčování vzduchu 

Typ zvlhčovací jednotky (jednotek)       

Jmenovitý příkon systému (systémů) zvlhčování 
[kW] 

      

Použité médium pro zvlhčování   Pára   Voda 

Regulace klimatizační jednotky       

Údržba klimatizace 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů        

Chlazení 

Druh systému (systémů) chlazení       

Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje (zdrojů) 
chladu [kW] 

      

Jmenovitý chladící výkon [kW]       

Převažující regulace zdroje (zdrojů) chladu       

Převažující regulace chlazeného prostoru       

Údržba zdroje (zdrojů) chladu 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace rozvodů chladu       

9. dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) 

Mechanické větrání a úprava vnitřní vlhkosti Bilanční 

Spotřeba pomocné energie na mech. větrání QAux;Fans [GJ/rok]       

Dodaná energie na zvlhčování Qfuel,Hum [GJ/rok]       

Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) 
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok] 

      

Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)] 

      



 58 

10. dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení 

Chlazení Bilanční 

Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok]       

Spotřeba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok]       

Energetická náročnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok]       

Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m2.rok)] 

      

11. příprava teplé vody (TV) 

Příprava teplé vody 

Druh přípravy TV Tepelné čerpadlo 

Systém přípravy TV v budově 
 

Centrální 
 

Lokální 
 

Kombinovaný 

Použitá energie       

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW]       

Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
přípravy [%]       

 
Výpočet 

 
Měření 

 
Odhad 

Objem zásobníku TV [litry]       

Údržba zdroje přípravy TV 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace rozvodů TV       

12. dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody 

Příprava teplé vody Bilanční 

Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 20,52 

Spotřeba pomocné energie na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok]       

Energetická náročnost přípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 20,52 

Měrná spotřeba energie na přípravu teplé vody vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/(m2.rok)] 

2 

13. osvětlení 

Osvětlení 

Typ osvětlovací soustavy Kompaktní zářivkové zdroje 

Celkový elektrický příkon osvětlení budovy 0,147 

Způsob ovládání osvětlovací soustavy       
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14. dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení 

Osvětlení Bilanční 

Dodaná energie na osvětlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] 677,48 

Energetická náročnost osvětlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok] 677,48 

Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)] 

63 

15. ukazatel celkové energetické náročnosti budovy 

Energetická náročnost budovy Bilanční 

Výroba energie v budově nezapočtená v dílčích 
energetických náročnostech (např. z kogenerace 
a fotovoltaických článků) QE [GJ/rok] 

      

Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 1 220,40 

Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou 
plochu EPA [kWh/(m2.rok)] 

114 

Měrná spotřeba energie referenční budovy Rrq,A 
[kWh/(m2.rok)], tj. energetická náročnost 
referenční budovy Rrq vztažená na celkovou 
podlahovou plochu A 

179 

Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou 
náročnost budovy 

budova splňuje požadavky        

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy B - úsporná 

 

e) energetická bilance budovy pro standardní užívání 

1. dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním 
hodnocením 

Vypočtené množství 
dodané energie  

Energie skutečně 
dodaná do budovy 

Jednotková 
cena Energonositel 

GJ/rok GJ/rok Kč/GJ 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Celkem 0,00 0,00       
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2. energie vyrobená v budově 

Vypočtené množství vyrobené energie  
Druh zdroje energie 

GJ/rok 

            

            

            

            

            

Celkem 0,00 

 

f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace 
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2 

  Místní obnovitelný zdroj energie   Kogenerace 

  Dálkové vytápění nebo chlazení   Blokové vytápění nebo chlazení 

  Tepelné čerpadlo   Jiné:       

1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky 
dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie 

(Výpočet, ekonomická analýza) 
      
      
      

g) doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy 

1. doporučená opatření 

 Popis opatření 
Úspora 
energie 

(GJ) 

Investiční 
náklady 
(tis. Kč) 

Prostá doba 
návratnosti 

                        

                        

                        

                        

Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů                   
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2. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření 

Budova po opatřeních Bilanční 

Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok)       

Třída energetické náročnosti                        

Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu 
(kWh/m2) 

      

h) další údaje 

1. doplňující údaje k hodnocené budově 

      
      
      

2. seznam podkladů použitých k hodnocení budovy 

      
      
      

 

(2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele 

Platnost průkazu do 8. 11. 2021 

Průkaz vypracoval Bc. Kristýna Křepelová 

 Osvědčení č. student Dne: 8.11.2011 
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4. 1. Úvod 
 
Účelem technologického postupu je stanovit a popsat obecná pravidla potřebná při realizaci 

obvodových konstrukcí domu kultury ve Skalici u Znojma. Zdící práce vychází z ustanovení 

ČSN EN 1996 - 1- 1 [1] a pokynů výrobce. 

 

4. 2. Obecné informace 

 

Název objektu:  Dům kultury 

Místo stavby:   Skalice u Znojma 

Kraj:    Jihomoravský 

Katastrální území:  747 947 Skalice u Znojma 

Číslo parcely:   187/8 

 

Konstrukční řešení objektu: 

 

Dům kultury je půdorysných rozměrů 59 x 35,4 m, výšky 7, 27 m nad terénem. Budova má  

2 nadzemní podlaží, nepodsklepená. Konstrukční výška jednoho podlaží je 3,3 m a světlá 

výška je 3,0 m. 

Jedná se o monolitický skelet s předsazeným obvodovým pláštěm. V 1.NP jsou  

na obvodový plášť použity cihly POROTHERM 40 P + D. V 2. NP jsou použity cihly 

POROTHERM 40 P+ D v kombinaci s prvky POROTHERM 30 P + D. 

 Dům kultury je založený na základových patkách z železobetonu. Zastřešení objektu  

je provedeno pomocí jednoplášťové ploché střechy. Vertikální komunikaci v objektu 

umožňuje monolitické schodiště a výtah. 

 

4. 3. Materiál 

 

Veškeré konstrukce v objektu jsou realizovány ze zdících prvků POROTHERM. 

 

Využití materiálu v konstrukci: 

 

- obvodové nosné konstrukce: POROTHERM 40 P + D  

      POROTHERM 30 P + D  
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- vnitřní nosné konstrukce:  POROTHERM 30 P + D  

               POROTHERM 19 AKU  

 

- vnitřní nenosné konstrukce: POROTHETM 11,5 P + D  

     POROTHERM 8 P + D  

 

Cihelné bloky budou zděny na jednosložkovou zdící pěnu pro vnitřní a vnější použití 

POROTHERM DRIFIX. Pěna je v odpovídajícím množství součástí dodávky cihel. 

 

Technické údaje zdící pěny POROTHERM DRYFIX: 

 

Obsah         750 ml 

Teplota při zpracování      -5 až +35 ºC 

Nelepivost povrchu (při 18 ºC/ 60% rel. vlh. vzduchu)  cca 5- 10 minut 

Možnost řezání (při 18 ºC/ 60% rel. vlh. vzduchu)  po cca 20 min. ( ø 3 cm) 

Objemová hmotnost       cca 16- 18 kg/ m3  

Součinitel tepelné vodivosti      0, 036 W/ ( m . K) 

 

Údaje o dodavateli materiálu a způsob dodání: 

 

Dodavatel: Stavovat spol. s.r.o. 

  Ing. Tomáš Fuxa 

Dobšická 12 

  669 02, Znojmo 

  Tel.:515 242 386  

  www.stavomat.cz 

  fuxa@stavomat.cz 

 

Cihly POROTHERM budou na stavbu dodávány na zafóliovaných vratných paletách  

o rozměru 1,18 x 1 m. Počet kusů a hmotnosti jednotlivých palet jsou uvedeny v technických 

listech materiálů. 
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Skladování materiálů: 

 

Skladovací plocha pro zdicí materiál bude provedena ze zhutněného štěrkopískového lože, 

v tloušťce cca 150 mm, s frakcí kameniva 16 – 32 mm. Na staveništi bude umístěna tak,  

aby bylo umožněno snadné manipulování s materiálem, zamezeno krádeži a znehodnocení 

materiálu. 

Palety s materiálem budou ukládány vedle sebe v řadách, na výšku dvou palet. 

Jednotlivé typy materiálu budou od sebe odděleny uličkou v šířce 0, 75 m. 

Počet uskladněného materiálu na skládce závisí na rozsahu jednotlivých etap zdění.  

Na etapu se musí počítat vždy s 10 % rezervou materiálu, než je průměrná spotřeba na etapu, 

aby nedošlo k přerušení prací nedostatkem materiálu. Zdící prvky budou na stavbu dováženy 

průběžně dle potřeby. Dodávku zajišťuje stavbyvedoucí po domluvě s mistrem.  

Po dokončení prací musí být materiál, který není chráněný folií uskladněn v krytém 

prostoru nebo opět překryt fólií, aby nešlo k jeho poškození.  

 

Převzetí materiálu 

 

Jednotlivé dodávky materiálu přebírá a kontroluje stavbyvedoucí, popřípadě osoba,  

jím pověřená. Záznam z předání musí být zaznamenán do stavebního deníku. V případě 

poškození materiálu, musí být také proveden zápis. 

 

Během převzetí musí být zkontrolováno: 

- zda nebyl materiál během dopravy na staveniště poškozen, kontrola bude provedena 

vizuálně při přebírce 

- jestli byl na stavbu dodán všechen potřebný materiál, dle objednacího listu 

- množství objednaného materiálu, dle objednacího listu 

 

4. 4. Převzetí pracoviště 

 

Pracoviště přebírá mistr pro zděné konstrukce, v nejnutnějším případě jím pověřený 

pracovník. Před předáním pracoviště musí být každý pracovník proškolen o BOZP. O předání 

pracoviště musí být sepsaný protokol a provedený záznam ve stavebním deníku, který 

provede stavbyvedoucí. Bude-li zděné konstrukce provádět subdodavatel, musí mu být 

umožněn přístup na staveniště. 
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 Po podepsání protokolu o převzetí pracoviště, přebírá odpovědnost za zděné 

konstrukce a jejich průběh stavební mistr  

 

Připravenost pracoviště: 

 

Pracoviště musí být vodorovné, správně výškově zaměřené, vše v souladu s projektovou 

dokumentací stavby. 

Před zahájením zděných v 1.NP musí být dokončeny základové konstrukce  

dle technologického postupu, není porušena základová deska a zda je podklad čistý,  

bez hrbolů a případných prasklin. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí, který za stavbu zodpovídá, a zároveň provede zápis  

do stavebního deníku.  

U pracoviště v 2. NP musí být dokončeny stropní konstrukce dle PD (rovné,  

bez prasklin, hrbolů). Kontrolu opět provede stavbyvedoucí a provede záznam do stavebního 

deníku. 

V obou případech se musí dodržovat maximální preciznosti práce, hlavně při zdění 

první řady zdí. Jelikož se cihly kladou na zdící pěnu, která nepřipouští odchylky.   

Po provedení kontroly bude proveden zápis o předání a převzetí pracoviště mezi 

stavbyvedoucím a investorem. Stavbyvedoucí musí o předání napsat zápis do stavebního 

deníku.  

 

4. 5. Obecné pracovní podmínky 

 

Před zahájením prací, musí být dokončeny základové konstrukce dle projektové dokumentace 

a provedena hydroizolace proti zemní vlhkosti. Během realizace zděných konstrukcí a jiných 

prací, se musí izolace chránit proti poškození. Pracoviště bude vyklizeno. 

 Podklad pro obvodové konstrukce musí být čistý, dokonale vodorovný. 

Šířka pracovního prostoru je 0,7 m, dopravní prostor 1,2 m a prostor pro uložení materiálu 

1m. Materiál na dané etapy se bude postupně doplňovat ze skládek, které jsou vybudovány  

na staveništi. Vodorovná doprava je zajišťována jeřábem a vertikální stavebním výtahem.  

Díky nové technologii zdění (POROTHERM DRYFIX, kdy se řady cihel pevně 

„slepují“) je možné zdít i v zimním období až do -5°C.  

Během letního období je zdivo chráněno před vysoušením zakrytím a pravidelným vlhčením. 

Klesne- li teplota pod -5°C, hovoříme o zdění v zimě a je nutno výstavbu zastavit.  
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Po ukončení nebo přerušení kvůli nízkým teplotám, je třeba hotovou konstrukci chránit 

tepelně izolačním materiálem. Při nevhodných povětrnostních podmínkách se musí 

konstrukce také chránit, např. překrytím. Pokud by u konstrukce byla zjištěna závada, smí  

se pokračovat ve zdění až po odstranění vady. 

Veškeré stavební práce musí být prováděny dle platných norem, zákonů, vyhlášek  

a technologických předpisů. Požadavky investora budou projednány před zahájením 

stavebních prací. Každý pracovník, který bude na staveništi přítomen je seznámen s BOZP  

a PO. Pracovníci, budou řádně proškoleni a seznámeni s technologickým postupem 

obvodových konstrukcí. O proškolení se sepíše protokol a stavbyvedoucí udělá zápis do 

stavebního deníku.  

 Stavbyvedoucí musí každý den zajistit plynulý chod staveniště. Bude přejímat 

dodávky materiálu, kontrolovat jeho kvalitu a množství dle dodacího listu. Dále musí  

dle potřeby a konzultace s mistrem zajistit dodávku materiálu. Veškeré dění na staveništi musí 

být zaznamenáno ve stavebním deníku. 

 

4. 6. Personální obsazení 

 

Na provádění obvodových konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 

Bude se kontrolovat kvalita materiálu, prostavěné množství materiálu a dodržení 

technologického postupu.  

 K zedníkům je třeba doplnit vhodný počet pomocných dělníků. např. ve zdění 1. NP 

postačí na 3 zedníky 1 pomocný pracovník. Ve vyšších patrech je nutno počet zvýšit  

dle potřeby. 

 

Složení pracovní čety: 

 

1.NP: - 1x mistr 

 - 4x zedník 

 - 2x pomocný dělník 

 

2.NP: - 1x mistr 

 - 6x zedník 

 - 4x pomocný dělník 
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Počet pracovních čet celkem = 4. 

 

Veškeré zednické práce mohou provádět pouze proškolení pracovníci, s požadovanou 

kvalifikací a oprávněním.  

Požadavky na vzdělání: - stavební mistr: středoškolské s maturitou a technickým zaměřením 

      - zedníci: výuční list (výhodou) 

Mistr zodpovídá za správný postup zednických prací (dle technologického postupu), 

provedení díla v požadované kvalitě a zadává práci ostatním pracovníkům (zedníkům  

a pomocným dělníkům). 

 

4. 7. Stroje a pomůcky 

 

Těžké mechanizační prostředky: - věžový jeřáb COMANSA 5010 

- stavební výtah NOV 1030 

- lešení HAKI 

 

Pracovní nástroje pro ruční práci: - kladívka, gumové paličky, latě (hoblované), vodováha, 

metr, hadicová vodováha, kýbl, kolečka, špachtle, lopata, 

vyrovnávací souprava, nivelační přístroj, provaz.  

 

4.8.      Pracovní postup 

 

Se zděním obvodových konstrukcí se může začít, až po provedení veškerých zkoušek  

(tzn. pevnost, únosnost, rovnost základových konstrukcí), přesná výška podkladu  

a v neposlední řadě se kontroluje provedení hydroizolace (tzn. pokud není HI poškozená,  

je provedená dostatečná ochrana). V konečné fázi kontrol musí stavbyvedoucí zkontrolovat 

vytyčení obvodových zdí dle výkresové části projektové dokumentace.  

Pod obvodové a vnitřní nosné zdi se nataví asfaltové pásy s min. přesahem 150 mm. 

Pomocí nivelačního přístroje se určí nejvyšší bod základů. Z tohoto místa se vychází při 

zakládání první vrstvy cihel (základ pro první ložnou spáru).  

Dva měřitelné přípravky vyrovnávací soupravy se pomocí stavěcích šroubů nastaví  

do výšky určené při nivelizaci, zároveň se podle tloušťky stěny nastaví i požadovaná šířka 

maltového lože (min. tl. 10 mm) a zkontroluje se vodorovná poloha vodících lišt. Po nastavení 

obou přípravků soupravy do roviny se může začít s nanášením maltového lože, které  
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je naneseno v celé šířce zdi. Je třeba hlídat správnou konzistenci malty. Po nanesení se ložná 

spára (malta) zarovná hliníkovou latí, kterou se vrstva stahuje až na úroveň vodících list 

přípravků. Po realizaci ložné spáry se provede opětovná kontrola roviny, jelikož se další 

vyzdívání bude provádět na zdící pěnu, což vyžaduje max. přesnost roviny. 

Celá první řada zdících prvků včetně rohových bude uložena do maltového lože,  

min. tl. 10 mm. Vždy je nutno začínat s pokládkou v rozích zdí, která se provede pomocí 

rohových cihel POROTHERM 40 P + D R. Jednotlivé rohové cihly budou spojeny zednickým 

provázkem z vnější strany prvku. Podle provázku budou ukládány další cihly těsně vedle 

sebe. Je nutné dbát na správné směřování systému per a drážek, které jsou na boku 

jednotlivých cihel. Prvky musí do sebe přesně zapadat, aby bylo spojení na „Péro a drážku“ 

účinné. Styčné spáry se provádějí na sucho, tzn. bez malty. Každý pracovník bude přesnou 

polohu cihel korigovat pomocí gumové paličky. Vyzdívání se bude provádět z obou rohů 

zároveň, pokud rozměr cihly v místě spojení nebude odpovídat rozměrově, použijí  

se poloviční cihly nebo vyrovnávací, dle potřeby. Úprava rozměrů dle potřeby lze upravit  

i přeříznutím pomocí kotoučové stolní pily, ale toto se provádí jen v nejnutnějším případě. 

Během vyzdívání je nutné provádět pravidelné kontroly, zda je vyzdívka rovná. Toto  

se provede pomocí vodováhy. Malta v ložné spáře se nanáší až k oběma lícům cihly. Pokud 

dojde k vytlačení hmoty přes prvek, je nutné ještě před zatvrdnutím maltu odstranit zednickou 

lžící. Takto se provede vyzdívka první vrstvy cihel. 

Další vrstvy obvodových konstrukcí budou vyzdívány pomocí zdící pěny 

POROTHERM DRYFIX, cihly budou na sebe tzv. lepeny. Zdící pěna se nanáší pomocí 

aplikační pistole. Než se začne nanášet pěna, musí být lepený povrch zbaven veškerých 

nečistot, jako prachu, volných částí, mastnoty atd.. V případě  znečištění stříkané pěny,  

je nutné ji ihned vyčistit (čističem zdí nebo acetonem). Pokud jsou cihly suché, je nutné 

vrchní plochu navlhčit, pěna tak dobře a lépe k povrchu přilne. Pěna se nanáší v pásech  

(z vnější a vnitřní strany zdi) v průměru cca 3cm, rovnoběžně cca 5cm od hran. Kladení 

jednotlivých prvků se musí uskutečnit ještě před zatvrdnutím pěny – cca 3min.  

Doba vytvrzení pěny je velice závislá na teplotě, vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstvy pěny. 

Celkové zatvrdnutí do požadované pevnosti může být i několik hodin. Po přiložení cihel  

by se s prvkem nemnělo již manipulovat tzn. neodstraňovat, neposouvat.  

Pokud se tak uskuteční, je nutné opět nanést pásy pěny.  

Běhen zdění je nutné dodržovat správné cihelné vazby, důležité je zejména napojení 

obvodové zdi a vnitřní nosné zdi, dále pak vazba rohů zdiva. Styčné spáry jednotlivých vrstev 

by měly být nejlépe převázány o ½ délky cihly (min. však o ¼ délky). Další vrstvy obvodové 
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konstrukce se vyzdívají stejným způsobem Ve výšce cca. 150cm se musí práce přerušit  

a vybudovat pracovní plošina cca 1,3m vysoká, která umožní práci ve větších výškách. Zdění 

v úrovni 2 NP bude prováděno z lešení HAKI. 

Pracovní plošina (výška 1,3m) bude zřízena z výsuvných stavebních koz (výška  

je nastavitelná dle potřeby) a fošen (tl.0,70m, délky dle potřeby). Jednotlivé kozy se rozmístí 

podél zdi ve vzdálenosti cca 2m a na ně se uloží fošny. Pracovní šířka plošiny je 1,25m a  

je možno ji podle potřeby posouvat. Lešení HAKI se použije až na vyzdívání konstrukcí  

ve výškách. 

Místa pro okenní otvory se vyměří již během cca 3 vrstvy cihel. Nutno dodat,  

že dutiny, které vzniknou blíže k exteriéru, se u cihel se vyplní extrudovaným polystyrénem.  

Vnitřní nosné konstrukce se realizují součastně s vyzdíváním obvodového pláště. 

Příčky budou vyzděny až po dokončení nosných konstrukcí. Na jednotlivé zdi se napojí 

pomocí nerezových stěnových spon, které se v místě napojení zazdívají do ložných spár. 

Vyzdívání příček se provede stejným technologickým postupem jako obvodové konstrukce, 

jen s použitím jiných zdících prvků (POROTHERM 80 P + D, 11, 5 P + D). 

Během přerušení zdících prací, by měla mít konstrukce již požadovanou pevnost  

a stabilitu. Po ukončení jednotlivých etap zdění, je nutné ložnou spáru chránit před 

poškozením, nepříznivým povětrnostním podmínkám, znečištěním a to například překrytím. 

Vyzdění obvodových konstrukcí se díky použití zdící pěny viditelně urychlí. 

Pro efektivnější průběh prací a minimální pracovní prostor, bude materiál uložen  

ve vzdálenosti 600mm od zděné stěny. Je důležité, zajišťovat plynulé doplňování cihel  

ze skladovací plochy. 

 

4. 9. Jakost a kontrola kvality 

  

Je nezbytně nutné provádět během zdění pravidelné kontroly svislosti a rovinatosti  

dle ČSN 73 0202 [2].  

 

Jsou povoleny tolerance, a to: 

 

- svislosti:  - v rámci 1 podlaží           ±20mm 

     - v rámci celé výšky budovy     ±50mm 

 

- rovinatost:   - v délce kteréhokoli 1m            ±10mm 
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  - v délce 10m            ±50mm 

 

4. 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

 

 Bezpečnost práce na staveništi bude dodržována v souladu s platnými zákony [3], 

normami, předpisy, nařízením vlády[4] a vyhláškami. Před zahájením prací, musí být 

pracovníci řádně proškoleni BOZP, které bude zaznamenáno ve stavebním deníku. O všem 

bude dále sepsán protokol. 

Pracovníci jsou povinni chránit se na stavbě ochranným oděvem a používat pracovní 

ochranné pomůcky (pokud tak neučiní a stane se úraz, nevede vinu stavební dozor, nýbrž 

pracovník sám), dále by neměl být vystaven svévolně žádnému nebezpečí.  

 

 

4. 11. Ekologie 

 

Vzniklé odpady (zbytky cihel, fólie apod.) budou průběžně odváženy na skládku.  

Palety, na kterých jsou cihelné bloky dováženy, se uskladní na staveništi. Postupně se vracejí 

dodavateli. 

 Provoz stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Budou dodržovány s platnými 

zákony, normami a vyhláškami. 
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6. 1. 1. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název konstrukce:   Obvodová stěna - Dům kultury 

 

Rekapitulace vstupních dat 

 

Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,4 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  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 

 2  Porotherm 40 P+D   0,400       0,150    7,0 

 3  Rigips EPS 100 F (1)  0,100       0,037  30,0 

 4  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 

 

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

 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 

  

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 =   0,18 W/m2K  

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,054 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips EPS 100 F (1)). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 

 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0132 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,1772 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

Obr. 6.1.1.  Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce (Obvodová konstrukce) 
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6.1.2 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název konstrukce:   Obvodová konstrukce - sokl 

 

Rekapitulace vstupních dat 

  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,4 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  Porotherm Universal  0,010       0,800    14,0 

2  Porotherm 40 P+D   0,400       0,174      7,0 

3  Rigips EPS 100 Z (2)  0,080       0,037    70,0 

4  Omítka vápenocementová  0,006       0,990    19,0 

5  Baumit Granopor TOP  0,002       0,130      8,0 

 

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 =   0,948 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% 

(kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty  

a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 



 79 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,043 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips EPS 100 Z (2)). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,043 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0374 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,0822 kg/m2,rok 

 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

Obr. 6.1.2.  Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce (Obvodová stěna – sokl) 



 80 

6.1.3. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název konstrukce:   Podlaha na terénu - Dům kultury 

 

Rekapitulace vstupních dat 

  

Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,4 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  Podkladní beton       0,100             0,180           2,0 

2  Bitubitagit PE V60 S35       0,003             0,210             35012,0 

3  Perimetr EPS       0,150             0,035      70,0 

 

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

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,015 = 0,796 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K (0,45) 

Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

   

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 
 

 
 
Obr. 6.1.3. Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě (Podlaha na terénu) 
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6.1.4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název konstrukce:   Podlaha na terénu - Dům kultury 

 

Rekapitulace vstupních dat 

  

Návrhová vnitřní teplota     Ti:  20,4 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  Podkladní beton  0,100       0,180             2,0 

2  Bitubitagit PE V60 S35  0,003       0,210     35012,0 

3  Perimetr EPS  0,150       0,035           70,0 

 

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

  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,015 = 0,796 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty  a vazby) není 

nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě 

tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

Vypočtená hodnota: dT10 =   3,50 C 

dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 
 
6.1.5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název konstrukce:   Střecha - min. tloušťka 

 

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  Porotherm Universal    0,010  0,800          14,0 

2  Dutinový panel - Spiroll    0,200  1,200          23,0 

3  Potěr cementový    0,020  1,160          19,0 

4  Bitubitagit PE V60 S35    0,003  0,210    35012,0 

5  Rooftek AL Special Mineral 0,004  0,210    50000,0 

6  Polydek EPS 100 S Stabil    0,150  0,037          30,0 

7  Elastek 40 COMBI    0,002  0,210        280,0 

 

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 =   0,945 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není 

nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na 

minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad 

požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 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. 

 

 

Obr. 6.1.4. Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce (Min. tloušťka střechy) 
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6.1.6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

Název konstrukce:   Dům Kultury - střecha - max. tloušťka 

 

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  Porotherm Universal   0,010       0,800      14,0 

2  Dutinový panel - Spiroll   0,200       1,200      23,0 

3  Potěr cementový   0,020       1,160      19,0 

4  Bitubitagit PE V60 S35   0,003       0,210             35012,0 

5  Rooftek AL Special Mineral   0,004       0,210             50000,0 

6  Polydek EPS 100 S Stabil (1)   0,470       0,037     30,0 

7  Elastek 40 COMBI   0,002       0,210    280,0 

 

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 =   0,981 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,08 W/m2K 
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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. 

 

 

 

Obr. 6.1.5. Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce (Max. tloušťka střechy) 

 

 

 

 


