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Seznam použitého značení 

        (které není vysvětleno v textové části) 

 

Archicad: Software pro zpracování stavebních výkresů, kde základem je 3D model 

Kce: Konstrukce 

 

AREA 2010: Software 2D pro posouzení konstrukcí z hlediska stavební tepelné techniky 

C 16/20: Pevnostní třída betonu, dle ČSN EN 206-1 

CUBE 2010: Software 3D pro posouzení konstrukcí z hlediska stavební tepelné techniky 

ČSN: Česká státní norma 

EN: Evropská norma 

ENERGIE 2010: Software pro výpočet a zhodnocení energetické náročnosti budovy 

EPS: Expandovaný pěnový polystyrén, např. EPS Perimetr 

HI: Hydroizolace 

LLD: Lepené lamelové dřevo, např. LLD Ultralam X 

NEPRŮZVUČNOST 2007: Software pro výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti  

NP: Nadzemní podlaží 

OSB: Označení pro dřevotřískovou desku vyrobenou ze surovin odpadového hospodářství  

PB: Prostý beton 

R 10 505: Třída oceli, dle EN 1992-1-1 

SIMULACE 2010: Software pro výpočet odezvy místnosti na vnější a vnitřní tep. zátěž 

SJ: Výrobní označení pro dřevěný nosník stropů, značka Steico joist 

STABILITA 2010: Software pro stanovení nejvyššího vzestupu/poklesu vnitřní teploty  

STEICO: Výrobní a obchodní označení systému pro stavbu ekologických dřevěných budov 

SW: Výrobní označení pro dřevěný nosník stěn, značka Steico wall 

TEPLO 2010: Software pro posouzení konstrukcí z hlediska stavební tepelné techniky 

VZT: Zkratka pro slovo vzduchotechnika(cká)(cký) 

XC1: Stupeň vlivu prostředí pro betonové konstrukce, např. základové konstrukce 

ZTRÁTY 2010: Software pro výpočet potřeby tepla na vytápění budovy 

ŽB: Železobeton 

 

µ [-]: Faktor difúzního odporu daného materiálů, např. hydroizolace, parozábrany 

λ [W/m∙K]: Součinitel tepelné vodivosti materiálu, např. izolačního 
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1. ÚVOD 

 

Tato diplomová práce řeší novostavbu Školícího a vzdělávacího střediska v pasivním 

standardu. Jedná se o návrh ekologické dřevostavby s použitím novodobých materiálů, které 

vytváří budoucí potenciál ve výstavbě lehkých dřevostaveb.   

     

Celá práce je dělena do čtyř kapitol. V první kapitole je řešena část stavební, která je 

zpracovaná v souladu s vyhláškou 499/2006 sb. o dokumentaci staveb [1] a která je 

navržena, bez vybraných částí, jako dokumentace pro provedení stavby, včetně detailního 

zpracování konstrukčních detailů. 

 

Druhá část pojednává o stavebně tepelně technickém návrhu, posudku a vyhodnocení 

objektu s posouzením požadavku na energetickou náročnost budovy a stanovením celkové 

energetické spotřeby stavby, včetně vyhodnocení navrhované dřevostavby z hlediska jejího 

chování v letních měsících s výsledky prokazující, že se správným návrhem a použitými 

technologiemi lze i v dřevostavbě docílit vnitřní tepelné pohody v nejkritičtějších jarních i 

letních dnech v roce.  

 

Předposlední kapitola, část tři, řeší posouzení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti 

vybraných konstrukcí. Jedná se o kapitolu, která spadá do obecně technického požadavku na 

stavby a je tedy nezbytnou součástí mého návrhu s prokázáním vyhovujícího řešení 

dřevěných konstrukcí stěn a stropů.  

 

V závěrečné kapitole navrhuji jednak nucené větrání objektu s teplovzdušným 

vytápěním s rekuperací tepla v kombinaci zemního výměníku, tak i ekonomické zhodnocení 

navrhované varianty za účelem finančního vyhodnocení. 

 

Objekt je navrhován na pozemku Moravské Ostravy, jeho návrh přispívá a je 

v souladu s územním regulativem města. Pro nejvhodnější řešení stavby, po stránce 

architektonické, bylo nutno zpracovat studii místa a studii koncepčního tvaru v objemové a 

rastrové podobě.  
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2. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

 

2.1.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též průzkum stavby 

 

Pozemek, na kterém bude stavba budována, lze považován za rovinný. Na 

jihozápadní straně pozemku se nachází vzrostlý listnatý javor, který napomáhá 

vytvářet stín pro navrhovaný objekt. Nejedná se o dřevinu, která by podléhala 

památkářské ochraně jak svým vzrůstem, tak svým typem a stářím. Pozemek je celý 

zatravněný a bez výrazných nerovností. Podle okolních staveb je možno konstatovat, 

že staveniště pro budování této stavby je vhodné. Hladina podzemní vody nijak 

neohrožuje budoucí stavbu, zdroje nerostů nejsou v tomto území pokládány za 

stěžejní, protože nebyly zjištěny. Území již není zasaženo žádnou těžbou a nejsou 

proto předpokládané žádné negativní vlivy vyvolané těžební aktivitou na Ostravsku.  

Výskyt a působení radonu pro dané staveniště nebylo zjišťováno, protože jeho 

měření a šetření in situ není obsahem diplomové práce, a proto jsem tedy nenavrhoval 

zvláštní protiradonového opatření v souladu s metodikou ČSN 73 0601 Ochrana 

staveb proti radonu z podloží [5]. Pro posuzovaný pozemek a pro část území 

Moravské Ostravy je radonové riziko nízké až přechodné, vycházím z geo portálu 

české geologické služby [6]. Kdyby však bylo provedeno radonové měření daného 

pozemku a tato skutečnost by radon v podloží potvrdila a byl by index radonového 

nebezpečí překročen nad přípustnou míru, bylo by nutné, navrhnou a provézt 

protiradonové opatření v souladu s metodikou v ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti 

radonu z podloží [5].  

Staveniště se nachází v II. sněhové oblasti, což odpovídá zatížení 100 kg/m
2
. 

Vítr spadá do oblasti II., pro něž platí návrhová rychlost větru do 25 m/s a cca 3,5 – 

4,0 m/s pro vítr 40 metrů nad zemí. Vycházím z aktuálních map větrných a sněhových 

oblastí české republiky [7]. 
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2.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků   

 

Z urbanistického hlediska stavba nijak nenarušuje okolní ráz zástavby. Byly 

dodrženy dané regulativy území. Stavba je nejvýše dvoupodlažní a není podsklepena. 

Součástí stavby je parkoviště z rozebíratelné zámkové dlažby. 

Z architektonického hlediska má navrhovaná stavba jednoduchý tvar a opakující 

se členění. Půdorysný tvar školícího centra vychází ze svého pozemku, na kterém má 

budoucí stavba stát. Celkové objemové řešení stavby podléhalo dlouhodobým studiím 

okolního místa. Jako nejvhodnější variantou, z hlediska působení stavby na okolí, 

vyšlo protnout dva totožné kvádry v nejzajímavějším místě pozemku a toto místo 

zdůraznit dalším spojujícím kvádrem, kde se bude nacházet vstup. Sever pozemku je 

tedy to místo, vhodné pro umístění hlavního vstupu do objektu. Fasáda celého objektu 

je jednoduchá bez výstupků, členěná okny v symetrickém a opakujícím se rastru. Okna 

jsou stejných rozměrů a vytváří tak stavbě jasný a pěkný výraz. Bylo nutné zachovat 

stavbu co v nejjednodušším tvaru, protože se jedná o návrh školícího centra 

v pasivním standardu.                 ešení      

 Barevné pojetí fasády je v souladu s okolním prostředím. Jsou navrženy barvy 

bílé a světle červené. Bílá barva je neutrální, jasná, napomáhající fasádě z hlediska 

tepelné roztažnosti a odrazivosti. Barva červená je barvou typickou pro stavby 

Ostravska v podobě režného zdiva.  

Úpravy pozemku jsou pouze v podobě zatravnění a vysázení nových porostů na 

straně hlučné ulice Nádražní. Porosty typu Zerav Západní aj. je nutno řádně a 

pravidelně zastřihovat do navrhnuté podoby. Podrobněji viz výkres situace.   

Interiér stavby má jasnou a čistou dispozici, založenou na čtvercových rastrech. 

Objekt z hlediska zpracování vnitřních ploch zachová přírodní působení dřeva, což dá 

stavbě svůj nenapodobitelný vnitřní vzhled a nápad. Nápadem je také to, že některé 

vnitřní plochy stěn budou přiznány (plastové průhledné kryty) a tím vznikne pohled 

pod jinak nemožné, to proto, že se jedná o stavbu zajímavou jak pro laika, tak i pro 

odborníka. 
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2.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a řešením vnějších ploch 

 

 

Zemní práce: 

 

Z celé plochy staveniště bude sejmuta ornice min. tloušťky 150 mm. Zeminu, 

která bude sejmuta, je možno použít pro pozdější vyrovnávací a terénní práce. Zeminu 

bude možno ukládat v přípustné míře na staveništi, jinak je nutno přebytek odvážet na 

skládku např. OZO Ostrava.       

     

 

Podzemní voda: 

 

Pro návrh školícího centra se předpokládá, že hladina podzemní vody je 

v dostatečné hloubce pod budoucími základy. Objekt je chráněn proti zemní vlhkosti 

izolací fatrafol h-803 tloušťky min. 1,5 mm. Šířka hydroizolace je 1,3 m, barva hnědá, 

65 m
2
 v jedné roli. Hydroizolační pásy budou spojovány dvojitými svary. Kontrolu 

svarů je možno provézt podtlakem či přetlakem pomocí vakuových zvonů. 

Hydroizolaci je nutno na horním a dolním líci chránit pomocí geotextilie fatrafex h 

minimální gramáže 500 g/m
2
. Jako konečná krycí ochranná vrstva hydroizolace spodní 

stavby je navržena betonová mazanina tl. 50 mm z prostého betonu C 16/20. 

Podrobnější popis viz výkres základů. 

 

 

Výkopy: 

 

Výkopy pro založení stavby budou provedeny v podobě rýh šířky 600 mm a 

hloubky 950 mm pod upraveným terénem u nosných zdí, pro vnitřní zdi je navržena 

hloubka 700 mm pod upraveným terénem. Rýhy se nebudou pažit, pokud zemina 

nebude vykazovat při této hloubce schopnost značného sesouvání.    

Pro konstrukci přístřešku budou vyhloubeny kruhové vývrty průměru 220 mm, 

ručním kovovým vrtákem Fiskar.  
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Pro zemní výměník je nutno vyhloubit rýhy šířky min. 1500 mm, a hloubky 2,0 

– 3,5 m pod upraveným terénem. Rýhy je nutno zapažit, z důvodu jak větší hloubky, 

tak z důvodu rizika zasypání člověka. Hloubky a celkové řešení zemního výměniku 

viz výkres zemního výměníku. 

Veškerou vodu, jak podzemní, tak srážkovou, která bude vnikat do výkopů a tím 

negativně ovlivňovat výkop, je nutno odčerpávat čerpadly na povrch v dostatečné 

vzdálenosti od výkopu. 

 

 

Základy: 

 

Základovou konstrukci objektu budou tvořit pásy z prostého betonu třídy C 

20/25 a horní nosná železobetonová deska tl. 100 mm vyztužená kari sítí 150/150/4 

mm R 10 505. Součástí základů je vodorovná a svislá tepelná izolace Isover EPS 

Perimetr tl. 180 a 140 mm, barvy růžové. Beton pro konstrukce základů bude dovezen 

v domíchávačích na místo. Navrhuji oslovit jen jednu společnost pro dodávku 

prostého betonu. Beton bude odlíván přímo do nezapažené jámy. Základová spára 

musí být v době odlívání suchá.        

 Na horní železobetonovou desku základů přijde zhotovit hydroizolace spodní 

stavby a na ní krycí betonová mazanina tl. 50 mm. Je důležité, aby před zhotovením 

betonové mazaniny došlo k vyznačení nosných zdí. Následně je nutné vyložit tyto 

místa deskami z pěnového skla tl. 50 mm značky Refaglass, to z toho důvodu, aby se 

výrazně eliminovala tepelná vazba (most) v místě napojení stěny na základ. Navržení 

základů viz výkres základů. 

 

 

Svislé konstrukce: 

 

Budou tvořeny nosnými dřevěnými nosníky značky steico wall- SW 90 v osové 

vzdálenosti 500 mm. Nosník je tedy tvořen dvěma hranoly dimenze 90/45 mm. 

Nosníky jsou z jehličnatého řeziva spojované šípovými spoji. Jejich pásnice je 

dimenzována na vzpěr.         

 Vnější nosné stěny jsou navrženy z nosníků šířky 360 mm. Mezery mezi nosníky 

budou vyplněny dřevovláknitou tepelnou izolací steico flex šířky 360 mm. Ozuby 
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v nosníku jsou již ve výrobě opatřeny pásy z dřevovláknité izolace steico flex, což 

napomáhá detailu a zjednodušuje práci na stavbě.      

 Vnitřní nosné stěny jsou tvořeny nosníky šířky 200 mm, příčky šířky 160 mm. 

Konstrukce dělících příček je tvořena nosníky steico wall SW 60. Nosník je tedy 

tvořen dvěma hranoly dimenze 60/45 mm. Pro konstrukci dělících příček v prostorách 

méně náročných z hlediska stavební akustiky postačí příčky z hranolů 45/90 mm. 

Jedná se převážně o prostory sociálního charakteru, jako jsou wc, úklidové komory 

apod. Všechny vnitřní příčky budou mít výplň z dřevovláknité tepelné izolace steico 

flex, takové tloušťky jaká je nosná konstrukce příčky. 

Základem pro založení svislé konstrukce je kotevní práh z lepeného lamelového 

dřeva-LLD, značky steico ultralam. Tento práh je nutno zakotvit do 

základů chemickými kotvami cca po 1,5 -2,5 m. Práh je zakreslen viz výkres základů. 

Zhotovení nosné stěny bude po úsecích, tyto úseky se nejprve zkonstruují na zemi, na 

patu se zakotví práh LLD a poté se úsek stěny vztyčí a zakotví do základové desky.  

 Vnější nosné stěny je nutno z vnitřní strany opláštit osb deskami tl. 18 mm a 

následně řádně přelepit všechny spoje páskou isocell air stop, s přesahy min. 150 mm. 

Na tuto vrstvu přijde vrstva desek fermacell tl. 12,5 mm. Dle přání investora je možno 

tuto vrstvu nahradit dřevěným obkladem, či osb deskami tl. 12,5 mm. Přelepení desek 

a míst spojů je z důvodu omezení průvzdušnosti obálky budovy a také omezení 

prostupu vodních par. Jedná se o systém stěn bez aplikace parozábrany. Účel je 

vytvořit difůzně otevřené konstrukce a tím i celou stavbu. Skladby stěn viz výkres 

detailů 1.NP, 2.NP.         

 Z vnější strany je navržen kontaktní zateplovací systém. Jedná se o tepelně 

izolační dřevovláknité desky steico protect tloušťky 40 mm. Tyto desky budou 

kotveny do svislých dřevěných nosníku, pomocí ocelových spon, které se nastřelují po 

celé výšce desky. Následně je navržena vrstva vnějších omítek, speciálně určená pro 

dřevostavby. Speciálně z důvodu difůzního odporu jednotlivých vrstev tenkovrstvých 

omítek, protože je nutno docílit toho, aby se vnější omítkou nezabránilo pronikání par 

z interiéru budovy do vnějšího prostředí. Jedná se o systém difůzně otevřených stěn a 

tento systém je obzvláště náchylný na tuto skutečnost. Upozornění o faktoru difůzního 

odporu viz výkres pohledů. 

 Vnitřní příčky budou opláštěny deskami fermacell tl. 12,5 mm nebo osb deskami 

stejné tloušťky. Konečná úprava vnitřních stěn je navržena jako malba nebo tapeta či 

dřevěný přiznaný obklad. 



Diplomová práce  

7 
 

 Kotevní vruty a hřeby jsou značky simpson strong tie, dimenze a typy těchto 

prvků jsou viz výkresy detailů 1.NP, 2.NP, řezu, stropu, základů, střechy. Jednotlivé 

rozvržení a počet prvků kotvení vychází z technické příručky navrhování steico 

construction.         

 Kotvení patního bodu bude pomoci ocelových závitových svorníku, spolu 

s chemickou kotvou, dimenze a návrh viz výkres základů a výkres detailů k základům. 

Dalším možným prvkem kotvení jsou ocelové smykové simpson strong tie kotevní 

úhelníky, které jsou možné kotvit na patu kotevního prahu. Vycházím z příručky 

steico construction- navrhování, která tuto možnost uvádí. Pokud by však statický 

posudek dokázal, že kotevní úhelníky nejsou potřeba na každý nosník, neprováděly by 

se. Statický posudek není předmětem diplomové práce.  

 

 

Vodorovné konstrukce: 

 

Základem nosné konstrukce stropu jsou dřevěné I nosníky označení steico joist – 

SJ 90/300. Tyto stropní nosníky jsou navrženy v osové vzdálenosti 500 mm od sebe, a 

tak přesně navazují na skeletový stěnový systém, čímž se vytváří velice stabilní a 

únosný skelet. Výška a typ stropního nosníku vychází ze statického posouzení 

v programu firmy Akastav. Výstup z programu, včetně výpočtu zatížení, uvádím 

v příloze č. 1 – stavební část. Tak, aby byla zachována požadovaná únosnost stropu, je 

potřeba stropní nosníky uložit a tím sestavit celý stropní systém dle výkresu stropu viz 

výkresová část.             

 Mezi stropní nosníky je potřeba vyskládat zvukovou izolaci steico flex tl. 100 

mm. Tloušťku této izolace navrhuji dle příručky steico floor systém, protože 

dodržením této tloušťky a tím i celé skladby stropu zaručím to, že konstrukce splní 

požadované deklarované hodnoty např. kročejové a vzduchové neprůzvučnosti stropu, 

které uvádí výrobce ve svých podkladech.          

StropStropní nosníky je potřeba na svých podporách (vnější stěny, vnitřní stěny) řádně 

ukotvit do obvodové ultralam desky pomocí vrutů simpson stron tie dle výkresu stropu 

a výkresu detailů k stropní konstrukci. Obvodový a vnitřní věnec je potřeba ve vnitřní 

duté části zateplit tepelnou izolací steico flex, dle tloušťky volného prostoru a tím 

zamezit na vnější straně tepelným mostům (vazbám) a na straně vnitřní akustickým 

mostům, které v dřevostavbě hrají významnou roli.          
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Poža Požadovanou tuhost v obou směrech stropní konstrukce vytvoří záklop stropu 

provedený z osb desek a dvojité podbytí stropu z desek osb a desek fermacell. 

Jednotlivé tloušťky a provedení viz výkres stropu a výkres detailů k tomuto výkresu.

 Zdůrazňuji, že výhodou tohoto stropního systému je to, že stropní nosníky je 

možno opatřit ve stojně kruhovými otvory pro případné vedení instalací vody, 

kanalizace, vzduchotechniky, elektrického vedení či dalším případným typům 

technického zařízení budovy. Maximální kruhový výřez je průměru 200 mm, proto 

upozorňuji, že větší rozměr není možný. Další statické podmínky jsou uvedeny 

v příručce steico construction viz příloha č. 1 – stavební část. 

 

 

            Střecha: 

 

Nosnou konstrukci zastřešení budou tvořit stejné stropní nosníky steico joist – SJ 

90/300 jako v případě skladby stropu 1. NP. Jedná se tedy o stejnou skladbu nosníků 

v osové vzdálenosti 500 mm. Řešení zastřešení a jiné důležitosti jsou uvedeny ve 

výkrese střechy a výkrese detailů k střeše.      

 Typologicky se jedná o plochou střechu, přesněji o tři části ploché střechy. 

Každá část je odvodněna do úžlabí a střešních vtoků. Střešní vtoky jsou v každé části 

vždy dva a jedná se o plastové střešní vpusti TOPWET DN 70. Střešní vpusť je 

opatřena ochranným košem. Výpočet průměru odvodního potrubí viz výkres ploché 

střechy. Detaily vpusti a další důležité konstrukční zásady viz výkres detailů k ploché 

střeše.  

Jako tepelně izolační systém je navržen systém kompletizovaných dílců 

z expandovaného polystyrénu s asfaltovým pásem na horním povrchu- POLYDEK. Po 

dohodě s dodavatelskou firmou je potřeba dbát zásad navržených ve výkrese ploché 

střechy. Jedná se v zásadě o to, že tepelná izolace bude provedena různorodě po 

stránce materiálové. První vrstvou tepelné izolace střechy bude vrstva spádová 

vytvořená EPS polystyrénem (spádovým klínem) dále vrstva dřevovláknité tepelné 

izolace a jako poslední vrstva bude provedena vrstva EPS Polydek 150 TOP 

s nakašírovaným pásem typu V60S35. Dále bude provedena vrstva hydroizolační 

z modifikovaného asfaltového pásu s hrubozrnným posypem ELASTEK 40 SPECIAL 

DEKOR. Jednotlivé tepelně izolační vrstvy budou lepeny mezi sebou horkým asfaltem 

AOSI.        Upo    
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 Upozorňuji na to, že ve skladbě ploché střechy bude aplikovaná parozábrana 

jako první vrstva od exteriéru vzato od počátku pokládky tepelně izolačních dílců, pro 

upřesnění viz výkres ploché střechy. Bude se jednat oxidovaný asfaltový pás 

s hliníkovou vložkou BITALBIT S. Pokládka této parozábrany bude prováděna do 

horkého asfaltu AOSI pro zaručení nejlepších mechanicko-fyzikálních vlastností, 

proto není potřeba parozábranu v ploše mechanicky kotvit. Toto vše z důvodu 

dodržení deklarované hodnoty faktoru difůzního odporu µ.  

 Konstrukce atiky bude vytvořena stropními nosníky steico wall SW 90/300. Pro 

plynulý přechod hydroizolace na konstrukci atiky je potřeba k atice vyskládat spádové 

klíny z EPS polystyrénu 45°.       

 Oplechování atiky je potřeba provézt vyspádováním do plochy střechy s přesahy 

min. 35 mm přes okraj svislé konstrukce. Další důležité konstrukční zásady viz výkres 

ploché střechy.             

 Chtěl bych upozornit na to, že zateplení ploché střechy bude pouze z vnější 

strany, tzn., že pokládka bude provezena z exteriéru. Důraz kladu na to, že je možnost 

tepelně izolovat plochou střechu v prostorách vzduchové dutiny, mezi stropními 

nosníky, ale tento systém nenavrhuji z důvodu možnosti vedení technických zařízení 

budovy v tomto prostoru. Jedná se o vedení vzduchotechnické a o potrubí odvodu 

srážkové vody z plochy střechy. Při izolaci v prostorách vzduchové mezery by tyto 

technické vedení vytvořily tepelné mosty, které nemohu zanedbat.      

  Základem pro správnou funkci odvodnění ploché střechy je nutno respektovat 

ČSN 73 1901 Navrhováni střech [8] a tím dodržet min. spád střešních rovin v podobě 

1 ° což je 1,75 %. Pro úžlabí navrhuji spád min. 1,5 %.     

 Obecně platí, že bezespádové ploché střechy se nemají navrhovat, což splňuji a 

proto je můj návrh v souladu s metodikou ČSN 73 1901 Navrhování střech [8]. 

 

 

Schodiště: 

 

Vnitřní schodiště jednacího centra bude zhotoveno na objednávku a následně 

zakotveno a složeno na stavbě. Bude se jednat o dřevěné schodnicové schodiště 

s čtyřmi schodnicemi z lepeného lamelového dřeva – LLD.    

 Nosnou funkci jednoho schodišťového ramena zajistí dvě schodnice tloušťky 60 

mm s průměrnou výškou 400 mm. V patě budou schodnice kotveny a osedlány do 
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roznášecího prahu, v hlavě, tedy v mezipodestě a v 2.NP budou schodnice uloženy na 

ozub. Na mezipodestě a v 2.NP bude provedeno zesílení stropu v podobě uložení dvou 

stropních nosníků SJ 90/240. Tyto stropní nosníky je nutno v místě stojny vyskládat 

dřevenými podložkami a provázat pomocí hřebů strong tie. Detailněji viz výkres 

detailů k řezu.         

 V místě uložení schodnice na nosnou část stropu je nutno schodnici podložit 

tuhou pryžovou podložkou, pro odhlučnění a odstranění možných vznikajících rázů.

 Stupně dřevěného schodiště budou vyrobeny z lepeného lamelového dřeva – 

LLD. Zapuštění stupňů bude min. 45 mm do schodnice.  Rozměr stupňů vychází 

z výpočtu schodiště dle ČSN 73 4130 schodiště a šikmé rampy [9], výpočet viz výkres 

řezu. Jedná se tedy o stupně tloušťky 35 mm, šířky (hloubky) 325 mm a délky 1370 

mm. Jednotlivé stupně se budou mezi sebou překrývat vzato k půdorysu o 40 mm, 

čímž vznikne půdorysná nášlapná plocha šířky (hloubky) 285 mm. Výškový profil 

stupňů nad sebou činí 172,5 mm, což spadá do optimální výšky stupně, protože je 

obecně zavedeno, že optimální výška stupně činí 175 mm.    

 Zábradlí dřevěného schodiště bude dodatečně sestaveno a zakotveno do horní 

části schodnice pomocí ocelových vrutů CNA 4,0/40 mm. Výška zábradlí včetně 

madla je navržena jako 900 mm. Světlá vzdálenost ocelových sloupků od sebe činí 

max. 200 mm. Nosné sloupky zábradlí budou mít v patě patní plech tloušťky 3 mm a 

dřevěnou krytku pro překrytí kotevních vrutů. Sloupky jsou navrženy obdélníkového 

průřezu 45/20 mm a tl. hrany 2-3 mm.       

 Na kotevní sloupky se bodově přivaří ocelová spirála dle výkresu řezu. Jedná se 

o dutý kruhový profil tl. 2-3 mm a průměru 10 -15 mm. Možnost celého ztvárnění 

zábradlí po stránce materiálové je buď provedení v leštěné oceli, nebo provedení 

barevné a to červeno bílé, přesněji sloupky bílé RAL 9003 a spirála červená RAL 

2012. Případné jiné ztvárnění jedině dle domluvy s investorem.    

 Madlo bude dřevěné, šířky 50 mm a kotvené do ocelového horního plechu 

zábradlí, tloušťka tohoto plechu bude 2-3 mm. Madlo bude zhotoveno do 

obdélníkového tvaru s lehkou spodní drážkou pro patní plech, barvy světlý dub.

 Všechny další důležité návrhy po stránce konstrukční a materiálové viz výkres 

řezu a detailů k řezu.     
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Výplně otvorů: 

 

 Protože se jedná o návrh budovy, která má splňovat přísné kritéria po stránce 

tepelně technické, navrhuji otvorové výplně přímo určené pro pasivní domy. Označení 

EURO IV-88 SOFTLINE PASIV.        

 Jedná se o euro okna, která se skládají z čtyřvrstvého lepeného euro hranolu 

88/80 MM a s izolačním trojsklem 4-16-4-16-4. Deklarovaná hodnota součinitele 

prostupu tepla Uw ,tzn. okna jako celku, činí 0,6 W/m2K pro plochu okna > než 2,3 m2
. 

Hodnoty byly změřeny zkušebnou stavebně truhlářskou v Brně. Certifikát osvědčení o 

ověření vlastnosti a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE uvádím v příloze č. 

1- stavební část. Další důležité parametry okna viz osvědčení v příloze č. 1- stavební 

část.          

 Protože je v objektu navrženo nucené větrání, je zapotřebí, aby okna byly 

zabezpečeny kováním se zámkem. Takto vybavená okna budou standardně zamknutá 

a tím slouží jen pro osvětlení vnitřních prostor denním světlem. V objektu jsou 

navrženy okenní otvory plochy 4,86 m2
 pro jednu místnost školícího a kancelářského 

charakteru, což průměrně odpovídá ¼ podlahové plochy místnosti. Celková sluneční 

propustnost (g) navrhovaných izolačních trojskel činí 50%, světelná propustnost (LT) 

72 % a propustnost UV záření pod 15%.       

 Při montáži otvorových výplní je zapotřebí, aby se důkladně provedl spoj 

napojení okna na ostění, nadpraží a parapet. Jedná se o aplikaci parotěsné pásky 

ISOCELL AIR STOP FLEX. Podrobněji viz výkres detailů k 2.NP. Okna budou 

kotvena pomocí pásových kotev do krajní desky ultralam X. Barevné pojetí 

otvorových výplní včetně vchodových dveří v odstínu amerického dubu. 

 Hlavní vchodové dveře typu GOLD 78 VARIOTEC budou provedeny z euro 

hranolu IV 78. Izolační panel dveří navržen v podobě PUR dřevěné kazety 

s součinitelem prostupu tepla Ug =1,1 W/m
2
K. Celkový součinitel prostupu tepla 

Uw=0,9 W/m
2
K.          

 Okna na jižní fasádě musí být osazeny vnějšími žaluziemi ISOTRACETTA 80 

se systémem stínění duo. To proto, aby byla dosažena letní tepelná stabilita 

v místnosti. Výhodou tohoto systému je možnost vnější žaluzie ovládat ve vertikální 

poloze nezávisle na sobě a tím docílit lepší světelné pohody v letních měsících uvnitř 

místností. Vnější žaluzie musí mít barvu lamel světlou, nejlépe bílou a ovládání 
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v podobě pokojového přístroje. Další důležité zásady návrhu otvorových výplní viz 

výkresy detailů 2.NP, detailů k řezu.      

 Vnitřní dveře budou osazeny do obložkových  a ocelových zárubní. Dělení dle 

důležitosti, tzn., že prostory jako wc budou mít zárubně ocelové a prostory pro 

školení, jednání, chodby a kanceláře, budou osazeny obložkovými zárubněmi. 

 Vstup do wc prostor, skladů, technických místností, čajové kuchyně a recepce, 

bude osazen dveřmi plnými např. Masonite masakar barvy bílo černé. V technické 

místnosti je potřeba osadit zvukově izolační dveře s útlumem min. 40 dB. Všechny 

jiné dveře budou převážně s prosklenou části, obzvlášť v spojovací chodbě A-B, je 

nutnost, aby vnitřní dveře měli min. 70 % prosklení, z důvodu průniku světla do této 

spojovací chodby. Zdůrazňuji, že v případě osazení dveří v 1.NP je potřeba tyto dveře 

opatřit madly pro osoby s omezenou schopností a orientace. Prosklené části dveří pro 

1.NP min. 400 mm nad podlahou. Jednokřídlové dveře pro školící a jednací prostory 

typu Solodoor eleant II STI, pro dvoukřídlé dveře typ Topdoors barvy bílé pór.  

    

 

Podlahy: 

 

 V objektu navrhuji podlahy suchého typu a pouze dva druhy nášlapných vrstev a 

to přírodní MARMOLEUM a keramickou dlažbu Rako. Podlahou suchého typu 

myslím pokládku zvukově izolačních desek, desek osb a nášlapné vrstvy bez mokrého 

procesu. Jedná se o systém technologicky jednoduchý a realizačně rychlý. Podlahy 

spadají do typu lehkých plovoucích podlah s objemovou hmotností do 50 kg/m3
.

 Zvukovou izolaci steico floor, je potřeba řádně oddělit od svislých konstrukcí, to 

z důvodu naprosté 100 % funkce lehké plovoucí podlahy. Oddělení je možno provézt 

ze stejné izolace steico floor svislým páskem tl. min. 30 mm.   

 Přírodní marmoleum je označení pro systém desek s přírodním linoleem na 

horním povrchu vhodná pro školící a administrativní budovy. Jedná se o materiál 

vyráběný z obnovitelných zdrojů a proto je šetrný k životnímu prostředí. Pokládku 

bude potřeba provádět od rohu místnosti směrem ke dveřím. Tento typ nášlapné vrstvy 

bude ve všech školících a kancelářských prostorách. Navrhuji v 1.NP červeno bílý 

rastr marmoleum desek a v patře 2.NP rastr zeleno bílý. Vše v světlých barvách 

zajišťující dostatečnou odrazivost podlahy, vůči světlu. Ukončení desek u stěny opatřit 
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lištami marmoleum k tomuto systému určených. Obchodní označení desek červených 

coral red coper 3351, desek bílých plaster 180, van gogh  a zelených Esmerald 3223. 

Všechny dlažby navržené v objektu budou od firmy Rako. Jedná se o prostory 

wc, chodeb, technických místností, výlevky a ostatních nevýznamných prostor. Pro 

technické místnosti navrhuji speciální dlažbu pro tyto prostory určené DAR 35 111. 

V místě osazení vzduchotechnické jednotky na podlahu je zapotřebí tento prostor 

vyložit pryžovými podkladky tl. min.10 mm. Ostatní prostory opatřit dlažbou DAA 

44350.          

 Dlažby, které budou ve styku s vlhkostí či vodou musí být opatřeny 

protiskluzovou úpravou R10. V poslední řadě platí, že dlažby, které budou vystaveny 

zvýšenému mechanickému namáhání, musí být opatřeny otěruvzdorností PEI 

5.Pokládka dlažby bude provedena pomocí lepidla na dlažby- den braven. Před 

nalepením dlaždic na podlahu je nutno povrch osb desek v prostorách WC a 

v prostorách se zvýšeným nebezpečím vlhkosti opatřit hydroizolační vrstvou např. ve 

formě tekuté elastické hydroizolace nebo PVC folie.   

 

 

Úpravy povrchů: 

 

  Pro vnější zateplovací systém je navrhnuta speciální minerální omítka s názvem 

StoMiral Nivell G. Jedná se o minerální, filcovanou konečnou omítku s hrubou 

filcovanou strukturou v barevném odstínu bílošedé RAL 9003. Záměna této 

omítkoviny za jinou způsobí to, že systém ztratí své přednosti ve smyslu difúzní 

otevřenosti stěn, protože tyto omítkoviny se vyznačují vysokou difúzní propustností 

 s parametrem faktoru difůzního odporu µ=15.      

 Sokl zdiva bude zhotoven tenkovrstvým pastovitým marmolitem, typu marmolit 

weber.pas s faktorem difúzního odporu µ=43. Odstín mozaikově bílo černý. Celý 

systém stěn po stránce propustnosti a kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce je 

zhodnocen v části stavební tepelné techniky.     

 Dřevěný přístřešek před vstupem do objektu bude ošetřen lakem na dřevo 

LUXOL odstín bezbarvý 0000, ve třech vrstvách. Ostatní kovové části přístřešku musí 

být opatřeny antikorozním nátěrem INDUSTROL barvy bílošedé RAL 9003. Barevné 

pojetí a další projekční návrhy viz výkres pohledů.    

 Uvnitř navrhovaného objektu budou zhotoveny čtyři druhy vnitřních úprav ploch 
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stěn a stropů. Jedná se o vnitřní interiérové malby, tapety, obklady (dřevěné, 

keramické) a stropní podhled z desek PROMATECT.    

 Vnitřní malby budou zhotoveny na vyrovnaný a připravený povrch, pomocí 

vybroušení, vyhlazení a zasádrovaní spojů z fermacell desek. Malby se nanesou 

maximálně ve třech vrstvách. Pro první i druhé patro zhotovit v barevném odstínu bílé 

RAL 9002. Značka maleb např. PRIMALEX PLUS.    

 Pro významnější prostory typu, ředitelna, část školících prostor, místnost pro 

oddech zhotovit samolepící papírové omyvatelné tapety cca na 35 % plochy stěny. 

Například pro prostor pro oddech nalepit na jednu stěnu tapetu louky, květů, přírody, 

za účelem příjemného pocitu této místnosti. Naproti tomu v ředitelně zhotovit tapetu 

ukazující důraz a vážnost této místnosti. Tapety jsou tedy pouze interiérovým 

designovým doplňkem.        

 Obklady v navrhované budově budou dvojího typu, dřevěné v podobě desek osb 

a keramické v podobě keramického obkladu Rako.     

 Dřevěné obklady vzniknou tehdy, jestliže se místo fermacell desek použijí desky 

osb a tím se přizná jejich dřevěná struktura. Tyto obklady je nutno opatřit interiérovým 

lakem LUXOL bezbarvého odstínu 0000.      

 Keramické obklady budou zhotoveny v prostorách WC, technických místností, 

výlevce, a ostatních prostor dle výkresu 1. NP a 2.NP. Nalepení obkladových dlaždič 

bude navazovat na dlažbu podlahy, proto při zhotovení hydroizolační stěrky podlahy 

je nutno tuto stěrku navázat na svislé stěny. Značka a označení keramických obkladů 

pro svislé stěny bude stejná jako u dlažby podlahy, jedná se tedy o stejný formát i 

barvu.          

 Pro zajímavost navrhuji úsek plochy stěn chodeb v některé části, místo femacell 

desek, opláštit plexisklem a tím přiznat a zviditelnit skladbu stěn. Maximální plocha 

výřezu 0,018 m
2. Jedná se o to, že v ploše stěny v části opláštění desek se vyřeže 

kruhový otvor max. 0,018 m
2
 (r=0,075 m). Tento otvor se vyplní plexisklem (r=0,075 

m, tl. 2,5 mm) a styk se zapraví PUR lepidlem a dřevěnou skruží z lepeného 

lamelového dřeva. Tato skruž bude průměru 0,15 m tl. stěny 5 mm a šířka stěny 20 

mm kotvena lepeným spojem na PUR lepidlo. Montáž bude provedena tak, že se do 

výřezu vloží plexisklo, které se přitiskne z obou stran skruží a vytvoří se hladký 

přechod bez vnitřního či vnějšího schodu. 

 Tento nápad vychází z toho, že vznikne pohled pod jinak nemožné a uvidí se, 

jak tyto moderní materiály dokážou odolávat působení zatížení a jiným vlivům. 
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Zdůrazňuji, že výřezy budou pouze na straně chodby a že nikde jinde nejsou možné, 

z důvodu tepelně technických či akustických. Bude se jednat celkem o osm výřezů a to 

čtyři pro 1.NP a zbylé čtyři pro 2.NP, v části sekce chodby A a B.  

 Plocha stropů bude opláštěna protipožárním podhledem značky PROMATECT. 

Návrh předpokládá se stavebnicovými dílci tl. 8 mm a rozměru 620/620 mm. Tyto 

dílce budou osazeny do viditelných tenkostěnných profilů, které budou pomocí 

ocelových lanek přichyceny do záklopu stropu. Nosnou část přichycení pro lanka 

budou vytvářet ocelové roztažné hmoždinky či nosné profily. Barva dílců bílá, 

protipožární odolnost Rp=45 minut.      

 Tento podhledový systém bude mít světlou výšku 300 mm od záklopu stropu a 

bude zhotoven pro obě patra. Výjimku tvoří WC prostory, kde se podhled provádět 

nebude. Kladečské schéma podhledu není součástí projektové dokumentace. Některé 

důležité poznatky návrhu jsou uvedeny ve výkrese vzduchotechniky 1.NP a 2.NP.

    

            

Izolace proti zemní vlhkosti: 

 

Je navržena jako FATRAFOL H-FATRAFOL 803 tl. 1,5 mm. Šířka 1,3 m, 

barva hnědá, 65 m2
 v jedné roli. Izolace proti zemní vlhkosti je chráněna ochrannou 

geotextilií FATRATEX H, šířky 2,0 m, barvy černé, složené z 80% trhanou 

regenerovanou polyesterovou směsí a 20% polypropylenovými vlákny. Balení 100 m2
 

na jednu roli, gramáž 500 g na m
2. Ochranná geotextilie navržena na horní a dolní líc 

izolace proti zemní vlhkosti.       

 V každém místě kotvení stěny, roznášecích prahu a dalších kotvících prvků je 

nutno hydroizolaci zdvojit a tím zlepšit její odolnost. V návrhu je nutno respektovat 

důležité projekční zásady viz výkres základů a detailů k základům. Jedná se převážně 

o to, že hydroizolaci svislých stěn je nutno provézt s přesahem min. 350 mm nad terén 

a tím zajistit ochranu dřevených nosníků před vlhkostí. Kotvení HI na svislých 

plochách provézt pouze při horním okraji. V ploše vodorovné se nechá HI volně ležet. 

Spoje HI budou provedeny pomocí svařování horkým vzduchem. Kontrola svarů a 

detailů je pouze vizuální. V případě, že budou provedeny dvojité svary HI, je možnost 

provézt kvalitu svarů pomocí vakuových zvonů a to přetlakem či podtlakem spoje 

[10]. Pokládku HI je nutno provádět do max. teploty +5 ° C. Při provádění je zapotřebí 

dbát zvýšené opatrnosti s manipulaci HI, protože tloušťka a vlastnosti této 
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hydroizolace jsou velice náchylné na mechanické poškození.    

 Všechny prostupy přes základy, např. dešťové svody, řád pitné vody, horkovod, 

případně další, je nutno vyřešit pomocí napojení HI na prostup a opatřit jej ocelovou 

nebo plastovou obímkou.  

 

 

Ostatní izolace proti vlhkosti: 

 

Je nutné provézt například ve skladbě ploché střechy, jedná se o parozábranu, 

která je navržena jako SBS modifikovaný asfaltový pás se skleněnou vložkou 

GLASTEK 40 special mineral.  Dále se jedná o systém tekuté hydroizolační stěrky 

den braven pod vrstvu keramické dlažby a vrstvu keramického obkladu.  

 V místě, kde se vyskytuje horní hrana přístřešku a byla by možnost ohrožení 

dřevovláknité izolace vlhkostí, je nutno zaměnit tuto izolaci pásem z např. EPS 

Petimetru či dražší variantu v podobě pásu z XPS polystyrénu. Toto platí i v podobě 

místa napojení stěny na základ, kde musí být dřevovláknitá izolace nahrazena pásem 

výšky 500 mm z EPS Perimetru.  

 

 

Izolace tepelné a zvukové: 

 

 Stavba je navržena z tepelných a zvukových izolací značky STEICO. Jedná se o 

systém, který je používám obzvlášť pro dřevěné konstrukce. Samotné izolace jsou na 

bázi dřevovláknitých materiálu a vyrábějí se z obnovitelných zdrojů energie. Jedná se 

tedy o materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Jsou označovány značkou 

ECO, což znamená šetrnost a ohleduplnost k životnímu prostředí, ale i k lidskému 

zdraví, protože používání těchto izolací nijak neohrožuje lidské zdraví, ba naopak, 

návrh je v souladu s přírodou, protože má navrhovaná stavba je navržena bez vnitřní 

parozábrany a tím není narušen volný průběh vodní páry přes konstrukce. 

 Pro tepelnou izolaci stěn je navržena izolace steico flex, tl. 360 mm, tato izolace 

je také navržena v konstrukci stropu tl. 100 mm. Izolace vytvářející vnější kontaktní 

zateplovací systém je steico protect tl. 40 mm.  

Pro tepelnou izolaci spodní stavby a soklu je navržen isover EPS PERIMETR 

tloušťky 40, 140, 180 mm, rozměr desek 1250/600 mm. Sokl je navržen výšky 600 
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mm. Jedno balení odpovídá 3,75 m2, materiál má falcované hrany, rastrový povrch a 

růžovou barvu. Pro tepelnou izolaci ploché střechy navržen EPS 150 top (jedná se o 

dílce POLYDEK ) a dílce steico therm tl. 180 – 260 mm.    

 Zvukové izolace jsou navrženy v podobě dřevovláknitých izolací. Vnitřní stěny 

budou vyplněny izolací steico flex tl. 90, 160, 200 mm. Zvuková izolace lehké 

plovoucí podlahy navržena jako steico floor tl. 60 mm.    

 Střešní svody musí být zaizolovány návlekovou zvukově izolační hmotou 

TUBEX – SONIK tl. 5 mm. Tato zvuková izolace zabraňuje rosení svodu a je pro tyto 

systémy přímo určená. Celé svodné potrubí bude následně zaizolováno izolací steico 

therm tl. 50 mm a vytvořená dřevěná konstrukce, která bude opláštěná deskami 

fermacell tl. 12,5 mm.   

 

 

Řešení vnějších ploch: 

 

 S výstavbou školícího a jednacího centra spolupůsobí i nové řešení vnějších 

ploch. Jedná se o vybudování nových chodníků na severu pozemku a o vytvoření 25 

parkovacích stání.         

 Chodníky a parkovací stání budou z rozebíratelné zámkové dlažby tl. 60 mm. 

Zámkovou dlažbu je potřeba uložit do pískového lože tl. 30 mm, pod pískovým ložem 

je potřeba zhutnit štěrkopísek tl. 100 mm a strusku flakce 8-16 tl. 200 mm. Chodníky a 

zpevněné plochy musí mít spád od objektu, aby byl zajištěn dostatečný odtok srážkové 

vody.           

 Kolem obvodu objektu je navržen okapový chodník šířky 500 mm, viz výkres 

detailů k základům. Chodník bude vyskládán na štěrkový podsyp a uložen do 

geotextilie, z důvodu ochrany HI spodní stavby. Opakuji, že i okapový chodník musí 

být v dostatečném spádu od objektu (min. 2%), případné vady způsobené špatnou 

pokládkou okapového chodníku nebudou způsobeny návrhem, ale špatnou realizací.

 Na severovýchodě pozemku u již vrostlých porostů se provede výsadba nových 

porostů typu zerav západní apod. Jedná se o jakousi vizuální bariéru mezi hlučnou 

ulicí a objektem. Další možná výsadba dřevin je na jihovýchodě pozemku, kde již stojí 

vzrostlý javor, a kde případné nové dřeviny dopomůžou aktuální situaci a vytvoří 

v jarních a letních měsících stínění jižním stranám objektu.   

 U vstupu do objektu budou kolmo na objekt uložené betonové květináče výšky 
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650 mm. V těchto masivních květináčích budou vysázeny trvalky a popř. jiné rostliny, 

napomáhající venkovní ozdobě školícího a jednacího centra.   

 Na severozápadě pozemku je navrženo nové parkoviště v celkové kapacitě 25 

stání, z toho dvě stání pro osoby s omezenou schopností a orientace. Výpočet byl 

proveden dle ČSN 73 6056 odstavné a parkovací plochy silničních vozidel [11]. Jedná 

se o 15 parkovacích stání pro školící centrum a 8 parkovacích stání pro kancelářské 

centrum, celkem tedy 23 stání. Dle vyhlášky 398/2009 sb. o obecně technických 

požadavcích na bezbariérové užívání staveb [12] je nutno pro počet 23 stání zhotovit 2 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, výpočet viz výkres situace.  

Rozměr stání pro osobní automobil vychází z rozměru kategorie O2 (osobní automobil 

střední a velký). Dle ČSN 73 6056 odstavné a parkovací plochy silničních vozidel [11] 

činí rozměr O2 1,8/5,0 m, proto navrhuji parkovací stání 2,5/5,3 m. Pro osoby 

s omezenou schopností a orientace navrhuji parkovací stání rozměrů 3,70/7,50 m, kde 

dle vyhlášky 398/2009 sb. o obecně technických požadavcích na bezbariérové užívání 

staveb [12] je nutno stání min. 3,5/7,0 m.      

 Volné okolní plochy, které budou výstavbou narušeny, se musí popravit do 

původního vzhledu a nijak nenarušit okolní ráz zeleně.  

  

 

Práce truhlářské: 

 

Bude je jednat osazení oken, dveří, zhotovení obložkových zárubní, dále osazení 

madel na schodišťovém zábradlí a dveřních prahů v části 1.NP a celého patra 2.NP. 

Do další činnosti můžou spadat navrhnuté podlahy typu MARMOLEUM.  

 

 

Práce tesařské: 

 

Hlavní tesařskou činností bude zhotovení nosného dřevěného skeletu z nosníků 

steico joist a steico wall. Poté bude následovat opláštění deskami osb a fermacell, 

zhotovení stropu a zastřešení objektu, osazení dřevěného schodiště, a veškeré 

související práce na stavbě vyžadující tesařskou kvalifikaci.   

 Zhotovení navrhovaného dřevěného přístřešku před vstupem do objektu. 

Konstrukce dřevěného přístřešku bude kotvena do země pomocí kotevní patky L4. 
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Návrh přístřešku viz výkres detailů k stropu. Jedná se o nejvytíženější řemeslo při 

výstavbě této budovy.  

 

 

Práce zámečnické: 

 

Veškeré navrhované kotvení ocelových profilů na stavbě. Kotvení přístřešku do 

země. Kotvení zábradlí do schodišťových stupňů. Osazení ocelového roštu-čistící 

zóna. Osazení ocelových zárubní. Veškeré práce spojené s možnou dopomocí 

k tesařské kvalifikaci. 

 

 

Klempířské práce: 

 

Jedná se o veškeré práce spojené s oplechováním, lemováním, oplechováním 

atiky a výlezu na plochou střechu. Navrhovaný materiál pro oplechování a lemování je 

titanzinek tloušťky 0,7 mm a typizované al parapety k euro oknům. Dále zde zahrnuji 

práce spojené s odvodněním dřevěného přístřešku a odvodněním ploché střechy. 

 

 

Zednické práce: 

  

 Jedná se o druhé nejvíce vytížené řemeslo při této výstavbě. Bude úzce 

navazovat na práce tesařské a zámečnické. Jedná se především o práce betonářské, 

výkopové a práce spojené s řešením vnějších ploch. 

 

Výrobky PSV jsou řádně označeny ve výkresech, avšak výpis není součástí diplomové 

práce. 

 

 

2.1.4 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

 

Navrhovaná stavba bude napojena na technickou a dopravní infrastrukturu ze 

stávajících komunikací. Objekt bude napojen na sdělovací kabel a horkovod z ulice 
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Nádražní. Další technické připojení v podobě kanalizace splaškové, dešťové, řádu 

pitné vody a připojení na elektrické vedení bude z ulice Repinova na severu pozemku.

 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude z ulic Repinova, Nádražní a 

Maroldova. Repinova ulice se nachází na severu pozemku, ulice Nádražní na 

severovýchodě pozemku a ulice Maroldova na východní straně od ulice Nádražní. 

Stavbou nebude nijak ovlivněna stávající dopravní situace místa. Napojení na 

technickou a dopravní infrastrukturu viz výkres situace. 

 

 

2.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 

Technická infrastruktura řešena pouze v rozsahu zadání diplomové práce, tudíž 

se jedná o zakreslení všech inženýrských přípojek do navrhované budovy.  

 Objekt bude zásobován řádem pitné vody od společnosti SmVak Ostrava a.s. 

Připojení objektu bude pomocí zemní zákopové soustavy a navrtávacího pásu 

s uzavíratelným ventilem. Vodovodní přípojka bude přímá, kolmá a bez odboček. 

Min. spád bude 3% od objektu a hloubka min. 850 mm pod upraveným terénem. 

Prostupy přes konstrukce budou řešeny pomocí chráničky s utěsněním trvale pružným 

tmelem. Vodoměrná soustava bude umístěna v technické místnosti 1.NP. Podrobnější 

řešení vnitřního vodovodu není obsahem diplomové práce.  

 Přípojka elektrické energie bude od společnosti EON česká republika s.r.o. 

Místo pro odečet elektrické energie je navržen na hranici pozemku v 

prefabrikované elektroměrné skříni. Samotná elektrická přípojka bude vedena pod 

terénem a v min. hloubce 1,0 m. Hlavní elektrický kabel AYKY nebo CYKY musí být 

veden v plastové a betonové chráničce a uložen ve vrstvě písku. Betonová a plastová 

chránička bude v úseku pod komunikací, samotná plastová chránička v úseku pod 

terénem. Elektrická přípojka vedená v zemi musí být před zasypáním pokryta 

plastovou fólií červené barvy.       

 V budově jsou navrženy dva hlavní rozvaděče a to v technických místnostech 

prvního a druhého nadzemního podlaží. Jedná se o to, že z důvodu poruchy, musí být 

obě patra na sobě nezávislé. Případné odstavení elektrické energie musí být vždy 

řešeno záložním zdrojem na straně dodavatele z důvodu toho, že elektrická energie 

zabezpečuje přívod čerstvého a upraveného vzduchu do místnosti. Detailnější řešení 

rozvodů elektrické energie není obsahem diplomové práce.   
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 Odvod splaškových a dešťových vod bude pomocí soustavy oddílné. Obě 

kanalizační přípojky budou opatřeny revizní šachtou DN 700, která bude umístěna na 

severu pozemku. Kanalizační svody budou odvětrány nad plochou střechu. Veškeré 

prostupy musí být řešeny, tak aby nebyla ohrožena funkce odvodu kanalizace, pomocí 

chráničky s utěsněním trvale pružným tmelem. Dimenze, materiál a další návrhy 

nejsou předmětem diplomové práce.      

 Školící a jednací centrum bude napojeno na sdělovací kabel od společnosti O2 

česká republika z ulice Nádražní. Pokud se přívodní kabel povede v zemi, je nutno 

dbát na opatrnost poškození tohoto vedení. Jestliže se kabel povede vzduchem je 

potřeba provézt průchod přes plochou střechu pomocí C průchodky. Hlavní centrální 

rozvodna bude v 2.NP v technické místnosti. Další jiné skutečnosti nejsou součástí 

diplomové práce.         

 Objekt bude napojen na centrální zásobování teplem od společnosti Dalkia česká 

republika. Jedná se o možnou variantu dodávky tepla do objektu, jestliže bude použit 

vodní ohřívač v jednotce vzt a investor nerozhodne jinak. Tento poznatek je 

vyhodnocen v části ekonomického zhodnocení vytápění a nuceného větrání budovy. 

Další návrhy rozvodné sítě nejsou obsahem diplomové práce z důvodu rozsáhlého 

řešení nuceného větrání.        

 Jednotlivé připojení objektu na technickou infrastrukturu viz výkres situace. 

Předběžný návrh počítá s ochrannými pásmy dle zákona č. 258/2000 sb. energetický 

zákon [13] a zákona č. 574/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích [14].   

 Dopravní infrastruktura řešena v rozsahu nově vybudovaného chodníku a 

parkovacích stání na severu pozemku. Vstup před vstupem navržen v dostatečné 

velikosti, a spádem od objektu. Zásadně se jedná o návrhy komunikací v souladu 

s vyhláškou č.398/2009 sb. o požadavcích na bezbariérové užívání staveb [12] a 

s ČSN 73 6056 odstavné a parkovací plochy silničních vozidel [11]. Navrhovaný 

objekt nespadá do kategorie, která podléhá posudku na dopravu v klidu.  

 Vlivy poddolované oblasti již není znám a je možno prohlásit, že podle 

územního plánu [15] pozemek pro výstavbu administrativní budovy již nepodléhá 

důlní činnosti. 
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2.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

  Návrh školícího a jednacího centra vychází z teorie nízkoenergetických a 

pasivních domů, tudíž spotřeba dodané energie je oproti původním a průměrným 

stavbám velice malá. Zdroj tepla, který bude zásobovat navrhovanou budovu, vytvoří 

za rok cca 17 tun oxidu uhličitého, což je ve srovnání s jinými budovami tohoto typu, 

hodnota daleko šetrnější k životnímu prostředí.     

 Na stavbě budou používány pouze takové materiály, které mají dané osvědčení a 

prohlášení o shodě. V příloze č.1 – stavební části uvádím vybrané prohlášení o schodě. 

Chci zdůraznit, že materiály značky STEICO, které jsou v mém návrhu stěžejní, mají 

certifikaci nature plus, která potvrzuje, že tyto materiály jsou k přírodě šetrné a nijak 

nezatěžují životní prostředí, jak použitím, tak výrobou. Jedná se o materiály vyráběné 

výhradně z obnovitelných zdrojů energie.      

 Ochrana vlivu stavby na životní prostředí není potřeba.  

 

 

2.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

 

Okolní plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.398/2009 sb. o 

požadavcích na bezbariérové užívání staveb [12]. Nově budované chodníky musí mít 

šířku min. 1,5 m, podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše 

v poměru 1:50 (2,0%). Parkovací stání musí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 

(2,0%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:40 (2,5). Maximální výškový rozdíl 

vnějších ploch může být 20 mm, tzn., že u nájezdu na parkovací stání není možno 

zatarasit příjezd obrubníkem vyšším jak 20 mm. Přechody nejsou navrhovány.  

 V okolí stavby budou použity vodící linie přirozené v podobě obrubníku výšky 

min. 60 mm. Upozorňuji, že přirozenou vodící linií není obrubník vedoucí do 

vozovky, jedná se o obrubník na straně budovy. U strany na vozovce je potřeba 

vytvořit umělou vodící linii spolu se signálním a varovným pásem. Podrobnější návrh 

vnějších ploch, z hlediska bezbariérového užívání staveb, není obsahem diplomové 

práce.  
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2.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD 

 

Jediný průzkum, který byl proveden, bylo prozkoumání místa samého. Účelem 

tohoto průzkumu bylo seznámit se s daným územím, zaznamenat si zastavěnost území 

a vyhodnotit a zohlednit tyto skutečnosti při návrhu školícího a jednacího centra. 

 

 

2.1.9 Údaje o podkladech o vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

 

Podkladem byla kopie katastrální mapy v měřítku 1:2000, mapového listu 

Ostrava 8-4/3. Souřadnicový systém S-JTSK   

 

 

2.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

Stavba typologicky spadá do administrativního typu budov. Členění objektu je 

následující, v prvním nadzemním podlaží jsou navrhovány jednací a školící prostory 

pro veřejnost. Celkem 6 místností cca pro 10 osob, v zimě je možnost kapacitu zvýšit 

na 15 osob. Dále se zde budou využívat pomocné prostory jako WC, sklad, technická 

místnost, recepce a úklidová komora.       

 V druhém nadzemním podlaží jsou navrženy prostory kanceláří. Jedná se celkem 

o 7 kanceláří s prostorem pro jednání. Návrh předpokládá s provozem jedné firmy. 

Ostatní prostory druhého nadzemního patra jsou WC, úklidová komora, technická 

místnost, prostor pro oddech a čajová kuchyň.     

 Provoz obou center bude na sobě nezávislý. Každé patro bude mít svou 

vzduchotechnickou jednotku a svůj elektroměr, včetně rozvaděče. Studená voda pro 

WC prostory bude zajištěna pouze jednou vodoměrnou soustavou, případně dvěma 

vodoměry pro každé patro.        

 Provoz školícího a jednacího centra je navržen průměrně jako desetihodinový a 

provoz kanceláří průměrně 8 hodinový. Další procesy dělení (zimní a letní provoz) 

musí respektovat skutečnost návrhu 8 a 10 hodin.      

 Celý návrh tedy předpokládá s dvěma procesy. Budoucí záměna provozu je 
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možná, avšak energetické zhodnocení budovy po změně užívání není dostatečným 

průkazem, tudíž kolaudace je možná jedině pro proces jednací a školící a pro proces 

kancelářský. 

 

 

2.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby  

 

Stavba svým charakterem, výškou, rozměrem a užíváním nijak neomezuje 

okolní pozemky a stavby. Jsou respektovány minimální stanovené odstupy mezi 

pozemky a stavbami, vyplývá to však ze situace stavby, kde je znatelné, že 

navrhovaná administrativní budova, nijak neohrožuje a neomezuje okolní, popř. 

plánované stavby. Návrh respektuje uliční čáru a výškový profil okolních staveb. 

 Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím 

dokončení není nutná, protože negativní účinky (exhalace, hluk, otřesy, prach, zápach) 

při provádění stavby budou přísně kontrolovány, posuzovány a následně 

vyhodnocovány. Pokud po vyhodnocení bude stanoven požadavek změnit zatím 

stanovené postupy při provádění, nastanou taková opatření, aby již dále negativní 

účinky nevznikaly. Všechen přebytečný stavební materiál, který nebude možno použít 

jinak, bude tříděn a skladován do kontejneru, kde vždy po jeho naplnění bude odvezen 

na skládku, kde dojde k jeho zaznamenání a ekologické likvidaci.  

 Ochrana okolí stavby není vyžadována. Splaškové vody budou odváděny do 

veřejné sítě Moravských vodáren a kanalizací.     

    

 

2.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků  

 

Aby byla zajištěna ochrana zdraví při práci, je nutné, aby pracovníci dodržovali 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle vyhlášky 361/2007 sb. – 

podmínky ochrany zdraví při práci [16].       

 Stanovené postupy na stavbě budou respektovány projektem, platnými zákony, 

normami, vyhláškami a zvláštními přepisy dle výrobce. Dále platí, že pracovníci musí 

používat při práci na staveništi ochranné prostředky a pomůcky. Je nutno respektovat 

předpisy BOZP dle zákona 309/ 2006 sb o ochraně zdraví při práci na staveništi [17] a 

dle nařízení vlády  591/2006 sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci na staveništích [18].     

 Dodavatelská firma, která bude zajišťovat veškeré práce na stavbě, musí mít 

zpracované technologické a bezpečnostní předpisy a postupy, které minimalizují úrazy 

pracovníků. Jedná se o postupy dle zákona 309/ 2006 sb o ochraně zdraví při práci na 

staveništi [17]. Platí také, že staveniště musí být udržované po stránce pořádku a 

hygieny.          

 Dodatelská firma musí udržovat stavební deník dle zákona č. 183/2006 sb. 

stavební zákon [3] a případné úrazy pracovníků řádně zaznamenávat. Nedodržování 

postupů dle zákonů viz. výše se dodavatelské firmy vystavují vysokým finančním 

pokutám.   

 

 

2.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 

 

2.2.1 Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby nedošlo 

k jejímu zřícení, nebo její části 

 

Při návrhu nosného skeletu dřevostavby bylo orientačně stanoveno, že zatížení 

působící na dřevěný skelet nezpůsobí zřícení stavby, nebo její části. Upozorňuji, že se 

jednalo o výpočet stropního nosníku v programu firmy Akastav za dohledu 

autorizované osoby v oboru, výpočet viz příloha č. 1- stavební část. Dále se jednalo o 

výpočet užitného a stálého zatížení stropu  1.NP viz příloha č. 1- stavební číst a 

ověření stěnového nosníku na vzpěr. Toto vše dle postupů technické příručky 

navrhování Steico construction. Podrobnější statický průkaz není obsahem diplomové 

práce.  

 

 

2.2.2 Průkaz statickým výpočtem, že stavba nemá za následek většího stupně 

nepřípustného přetvoření při užívání stavby 

 

Stropní nosníky jsou navrženy na užitné zatížení 2,8 kN/m2, což dle ČSN EN 

1991-1-1 (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí [19] je hodnota na straně bezpečné, protože 

rozmezí je 2,0 – 3,0 kN/m
2
 a naše národní příloha hovoří o 2,5 kN/m2. Výpočet 



Diplomová práce  

26 
 

výstupu stropního nosníku viz příloha č. 1- stavební část.    

 Upozorňuji však, že pro technickou místnost 2.NP, kde bude umístěna 

vzduchotechnická jednotka je potřeba stropní nosníky zdvojit, a tím část stropu pod 

strojovnou dvojnásobně zesílit, z důvodu většího zatížení vzduchotechnické jednotky. 

Vše viz výkres stropu.        

 Podrobný statický posudek není obsahem diplomové práce. 

 

 

2.2.3 Průkaz statickým výpočtem, že stavba nemá za následek poškození jiných 

částí stavby nebo technických zařízení 

 

Pokud by statický výpočet prokázal, že stavba je navržena tak, že zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání má za následek poškození jiných částí stavby 

nebo technických zařízení byla by nutná provézt taková opatření, aby k této 

skutečnosti nemohlo dojít. Statický výpočet však není součástí diplomové práce. 

 

 

2.2.4 Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby neměla za 

následek poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Pokud by statický výpočet prokázal, že stavba je navržena tak, že zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání má za následek poškození v případě, kdy je 

rozsah neúměrný původní příčině byla by nutná provézt taková opatření, aby k této 

skutečnosti nemohlo dojít. Statický výpočet však není součástí diplomové práce. 

 

 

2.3 Požární bezpečnost 

 

 

2.3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

 

  Nosné konstrukce navrhované dřevostavby splňují podmínky dle ČSN EN 1365-

1 zkoušení požární odolnosti nosných prvků – část 1 stěny [20] a jsou zatřizeny dle 

ČSN EN 13 501 – 2 požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – část 
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2 [21] do kategorie min. REI 45. Vycházím z protokolu č. PKO-08 zpracovaného v 

Praze dne 19.06.2008. Platnost protokolu je do 19.06.2013 [22]. Protokol přikládám 

do přílohy č.1- stavební část. Chci zdůraznit, že se jedná o zkoušení nosné stěny tl. 

125 mm. Hodnoty požární odolnosti stěn, v mé diplomové práci, jsou tedy na straně 

bezpečné.           

 Další návrh, který přispívá k zlepšení požární odolnosti stavby je protipožární 

podhled značky PROMATECT. Dílce promatec jsou tl. 8 mm, což zajišťuje požární 

odolnost Rp 45, tzn. 45 minut.        

 V objektu bude nainstalován protipožární system ze snímači kouře, pro zajištění 

100 % ochrany proti případnému vzniku a rychlé detekci požáru.   

 V poslední řadě jsou dispozice objektu navrhovány v souladu s vyhláškou 

246/2001 sb o požární prevenci staveb [23],  kde navrhuji a respektuji jeden požární 

únikový pruh šířky 550 mm. Jedná se tedy o to, že je v mé navrhované stavbě 

zvýrazněn jeden únikový pruh a možnost úniku. Dále respektuji ČSN 73 0834 požární 

bezpečnost staveb-část nevýrobní objekty [24], kde platí, že pro více jak 10 osob musí 

být směr otevírání dveří ven z místnosti, proto veškeré dveřní otvory jsou otevíravé ve 

směru úniku. Podrobnější řešení požární odolnosti stavby není součástí diplomové 

práce. 

 

 

2.3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 

Při návrhu budoucího objektu byla základně zohledněna problematika šíření 

ohně a kouře ve stavbě. 

Jedná se o to, že budou nainstalovány protipožární čidla a detektory kouře a vše bude 

elektronicky řízeno a centrálně kontrolováno. Vzduchotechnické potrubí a vedení bude 

opatřeno izolací, která plní i funkci protipožární bariéry. Rozvody VZT budou 

v protipožárním podhledu, tudíž je funkce šíření požáru a kouře dvojnásobně 

omezena. 

Úseky chodeb jsou děleny dveřmi po takových vzdálenostech, aby byla 

maximálně omezena schopnost šíření ohně a kouře při požáru. Podrobnější řešení této 

problematiky není součástí diplomové práce. 
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2.3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavby 

 

Stavba je situována na řešeném pozemku tak, aby omezovala šíření požáru na 

sousední stavby. Okenní otvory budou zabezpečeny a tím vytváří protipožární bariéru. 

Jiné omezení není součástí diplomové práce. 

 

 

2.3.4 Umožnění evakuace osob a zvířat 

 

Navržená stavba nijak neomezuje umožnění evakuace osob a zvířat při požáru. 

Vnitřní komunikace jsou navrženy s ohledem na evakuaci a únik osob. Všude 

v chodbách je zohledněn únikový pruh šíře 550 mm. Podrobněji viz výkres 1.NP a 

2.NP. Dveře jsou otevírány ve směru úniku. Podrobnější řešení této problematiky není 

součástí diplomové práce. 

 

 

2.3.5 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 

Stavbou není nijak omezen bezpečný zásah jednotek požární ochrany. V okolí 

objektu je navržen hydrant a plochy pro příjezd hasičských vozů. Je to základní 

opatření, vycházející z charakteru budovy a není možno jej zanedbat. Podrobněji viz 

výkres situace. Další podmínky a úpravy okolí nejsou součástí projektu. 

 

 

 

2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. Návrh 

hygienických a ostatních prostor týkající se této problematiky dle ČSN 73 5305-

administrativní budovy a prostory [4]. V těchto zařízeních bude zajištěn odvod 

vzduchu v požadované intenzitě, prostory budou dostatečně osvětleny přirozeným 

denním světlem. Přívod pitné vody bude od společnosti SmVak, kde kvalita vody je 

přísně a důsledně kontrolována. Zajištění teplé vody bude pomocí zásobníku TV, který 
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bude ohříván předávací stanicí FAMILY, výpočet velikosti zásobníku TV není 

předmětem diplomové práce.        

 Hygienické a celkově všechny prostory je nutno denně uklízet z důvodu zajištění 

požadovaného hygienického standardu. Pro tuto skutečnost je v každém patře 

navržena úklidová komora. Toto vše spadá pod správu kontroly hygieny, a proto není 

možno úklidové komory využívat jinak než pro potřebu tomu určenou.    

 Na stavbě budou využívány pouze materiály s patřičnými certifikáty a 

osvědčeními, zajišťujícími zdravotní nezávadnost použitého materiálu.   

 Po dokončení prací spojených s výstavbou školícího a jednacího centra nedojde 

k zvýšenému zatížení životního prostředí. Třídění, likvidace, nakládání s odpady se 

musí řídit vyhláškami č. 382/2001 sb., 383/2001 sb., 384/2001 sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady [25], a zákonem o odpadech č. 185/2001 sb. [26]. Veškeré odpady 

budou likvidovány odvozem na patřičnou skládku. Objekt svým charakterem využití 

nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz v prostorách školícího centra 

nebude nijak zatěžovat okolí hlukem či prašností. Splašková a dešťová kanalizace 

bude zaústěna do stávající veřejné kanalizace. Komunální odpad bude odvážen firmou 

OZO Ostrava a.s. V návrhu se počítá s nově budovaným prostorem pro odpadní 

nádoby, vše viz výkres situace.    

 

 

2.5 Bezpečnost při užívání 

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem 

a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání dodržovány a splněny. Zvláštní 

podmínky pro užívání školícího centra nejsou stanoveny. Výběr nejdůležitějších 

poznatků vycházející z návrhu budovy: návrhem jsou dodrženy min. rozměry chodeb a 

světlé výšky místností dle ČSN 73 5305 administrativní budovy a prostory [4], šířky 

schodišťových ramen, výška a poznatky při návrhu schodišťových stupňů dle ČSN 73 

4130 schodiště a šikmé rampy [9], výška a návrh zábradlí dle ČSN 73 3305 Ochranná 

zábradlí [27], rozměry WC kabin a uspořádání zařizovacích předmětů dle ČSN                 

73 4108 šatny, umývárny a záchody [28], dále smysl otevírání dveří do prostoru 

s úmyslem dodržení min. únikového pruhu 550 mm a použití takových materiálů a 

spotřebičů, které nemohou způsobit ohrožení lidského zdraví. 
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2.6 Ochrana proti hluku 

 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 

okolní zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené předpisy, protože se nejedená o 

stavbu výrobního či obdobného charakteru. Dále návrh omezuje vliv působení výustí 

vzduchotechnického potrubí do okolního prostoru stavby. Tyto výfuky budou tlumeny 

tlumiči a navrženy tak, aby případný hluk obtěžující okolí, nemohl vznikat. Jedná se o 

návrh z hlediska rychlosti vzduchu ve výfukovém potrubí, kde hodnota rychlosti 

nesmí překročit 4,5 - 8,0 m/s [31]. V hodinách nočního klidu tj. od 22:00 – 6:00 hod 

budou vzduchotechnické jednotky utlumeny na minimální intenzitu zajišťující výměnu 

vzduchu v prostorách budovy. Podrobný návrh vzduchotechnických jednotek viz část 

6. Upozorním také na to, že rychlosti ve vzduchotechnické jednotce jsou na straně 

bezpečné.           

 Ve vnitřních prostorách budou hladiny hluku v souladu s nařízením vlády č. 

148/2006 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [29]. Pro 

pracoviště je stanovena ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,8h = 60 dB. 

 Navrhovaná budova, přesněji její konstrukce, jsou zhodnoceny po stránce 

vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v části 5–posouzení vzduchové  a kročejové 

neprůzvučnosti a je tedy v souladu s ČSN 73 0532 akustika- ochrana proti hluku 

v budovách-požadavky [30], vyhodnocení viz část 5.    

 Dále platí, že na staveništi nebude potřeba vytvářet opatření proti šíření hluku do 

okolí, protože zvýšené hladiny hluku nebudou vznikat. Budou použity přístroje a 

mechanizmy, u kterých nesmí vznikat nadměrný hluk. Veškeré stavební práce budou 

prováděny v mimo klidovou část dne tzn. od 6:00 do 22:00 hod. 

 

 

2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 

2.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy 

 

Úvodem chci konstatovat, že navržené tepelně-technické parametry jednotlivých 

konstrukcí jsou v souladu s ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana budov-požadavky [32] a 

jsou podrobně vypsány v kapitole 4 –stavebně tepelná technika.   
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 Dle vyhlášky č.148/2007 sb. o energetické náročnosti budov [33] spadá 

navrhovaná stavba do energetické třídy A, což znamená mimořádně úsporná. 

Detailněji se jedná o to, že hodnotící kriterium pro zatřídění je parametr měrné 

spotřeby energie v kWh/(m2.rok), kde pro navrhovanou budovu vychází hodnota 54 

kWh/(m
2.rok) a hodnotícím kriteriem třídy A je hodnota < 62 kWh/(m2

.rok), 

požadavek pro třídu A je tedy splněn. Protokol a vyhodnocení energetické náročnosti 

budovy viz příloha 4-stavební tepelná technika.  

 

 

2.7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

Dle výpočtu viz část 4-stavební tepelná technika vychází, že celková energetická 

spotřeba stavby činí 133,132 GJ což je 36,981 MWh a vzato k jednotce plochy 54 

kWh/m
2
. 

 

 

2.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a 

orientace 

 

Okolní plochy školícího a jednacího centra jsou v souladu s vyhláškou 

č.398/2009 sb. o požadavcích na bezbariérové užívání staveb [12]. Popis návrhu řešení 

vnějších ploch, viz bod 2.1.7 řešení bezbariérového užívání vnějších ploch. Projekt a 

podrobnější návrh přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace není 

součástí diplomové práce.        

 Vnitřní návrh ploch vychází z již zmíněné vyhlášky a z normy ČSN 73 5305 

administrativní budovy a prostory [4]. Nejdůležitější zásady návrhu jsou: vstup do 

budovy musí vyřešen tak, aby maximální výškový rozdíl mezi vnější a vnitřní plochou 

činil 20 mm, v přízemí budovy tj. v školící a jednací sekci, jsou navrženy dva WC 

prostory pro muže a ženy odděleně a rozměrově dle vyhlášky č.398/2009 sb. o 

požadavcích na bezbariérové užívání staveb [12]. Všechny přístupné prostory pro 

osoby s omezenou schopností orientace mají navrženy na dveřích madla a budou 

zvýrazněny tak, jak pojednává již zmiňovaná vyhláška.     

 Dle ČSN 73 5305 administrativní budovy a prostory [4] dodržuji poznatek, že do 

20 zaměstnávaných osob, není nutno budovu navrhovat (pro práci) pro osoby 
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s omezenou schopností pohybu a orientace. Firma, která bude navrhovaný objekt 

vlastnit, bude mít maximálně 20 pracovníků. Dále platí to, že 1.NP bude přístupné pro 

veřejnost a 2.NP bude soukromý faktor kanceláří dané firmy, proto není potřeba 

zpřístupňovat 2.NP, ale pouze 1.NP. V prostorách školících a jednacích je dodržen 

min. manipulační prostor 1500 mm. Vstup do budovy má navrhnutý dostatečný 

manipulační prostor, min. však 1500/1500 mm. Podrobnější návrh vnitřních ploch 

navrhované budovy není obsahem diplomové práce. 

 

 

2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Radonové místní šetření dané parcely, nebylo prováděno, protože není obsahem 

zadání diplomové práce. Výskyt radonu pro dané staveniště proto není známo a 

nebude potřeba provádět zvláštní protiradonová opatření v souladu s metodikou 

v ČSN 73 0601 ochrana stavby proti radonu z podloží [5].   

 Mohu však vycházet z posudku české geologické služby, který jsem si nechal 

zpracovat z portálu geogoly.cz [34] a pro danou oblast okolo pozemku je radonové 

riziko nízké až přechodné, avšak vždy rozhoduje místní šetření a měření parcely (in 

situ).           

 Kdyby se však navrhovaná stavba posuzovala a hodnotila a záměr návrhu by byl 

možný realizovat, muselo by být provedeno radonové zkoumání daného pozemku. 

Pokud by tato skutečnost radon v podloží potvrdila a byl by index radonového 

nebezpečí překročen nad přípustnou míru, muselo by být provedeno protiradonové 

opatření v souladu s metodikou v ČSN 73 0601 ochrana stavby proti radonu z podloží 

[5].  Upozorňuji, že izolace proti zemní vlhkosti má i funkci protiradonové bariéry. 

Zemní výměník, který je navržen jako vzduchový, by při zvýšené koncentraci radonu 

v podloží, musel být přehodnocen a zaměněn např. za zemní výměník solankový. 

V dané lokalitě nevznikají žádné vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

 Parcela se nenachází na významném poddolovaném území. Předpokládám, že 

podzemní vody jsou v dostatečné hloubce pod základovou spárou a že stavba nebude 

zasahována seizmickými vlivy a těžební činností [34]. Ochranná a bezpečnostní pásma 

nejsou v této fázi známa.  
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2.10  Ochrana obyvatelstva 

 

Návrh školícího a jednacího centra respektuje vyhlášku č. 501/2006 sb. o 

obecných požadavcích na využívání území [35]. Stavba nepřesahuje svým umístěním 

na sousední pozemky. Při stavbě řešeného objektu je nutno staveniště zabezpečit 

oplocením proti vniknutí nepovolených osob na pozemek. Dále je potřeba dbát na 

zvýšené riziko vniknutí osob na staveniště v době, kdy bude postaveno lešení, nebo při 

provádění zemních prací. Všechny výkopy, rýhy a jámy budou řádně ohraničeny a 

musí zabraňovat nebezpečí vzniku úrazu obyvatel.    

 Dodavatelská firma, která bude zajišťovat veškeré práce na stavbě, musí mít 

zpracované technologické a bezpečnostní předpisy a postupy, které minimalizují úrazy 

pracovníků a místních obyvatel. Jedná se o postupy dle zákona 309/ 2006 sb o ochraně 

zdraví při práci na staveništi [17]. Platí také, že staveniště musí být udržované po 

stránce pořádku a hygieny. Není možné aby veškeré skladované materiály na stavbě 

vypouštěly do okolí nadměrný zápach a obtěžovaly tím místní obyvatele. 

 Projekt neřeší budování protiatomového krytu. Nejsou provedeny opatření pro 

ochranu obyvatelstva v důsledku ohrožení povodní. V okolí objektu se nenacházejí 

žádné dřevní porosty, které by obyvatele mohly ohrozit. 

 

 

2.11 Inženýrské stavby (objekty) 

 

 

2.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Odvod splaškových a dešťových vod bude zaústěn do veřejné kanalizace. 

Společnost zajišťující odvod splaškových a dešťových vod:  Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. Odvodnění území není obsahem diplomové práce. 
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2.11.2 Zásobování vodou 

 

Navrhované školící a jednací centrum bude zásobováno pitnou vodou pomocí 

vodovodní přípojky, která bude napojena z veřejné vodovodní sítě od společnosti 

SmVak s.r.o. Podrobnější řešení není obsahem diplomové práce. 

 

 

2.11.3 Zásobování energiemi 

 

Po kolaudaci navrhovaného objektu bude provedeno připojení na stávající 

elektrické vedení nízkého napětí v zemi. Stanovení termínu, ceny, druhu a možnosti 

připojení zajistí vlastník školícího a jednacího centra po vyjádření společnosti EON 

česká republika, s.r.o.        

 Rozvody elektrické energie navrhuji provézt z mědi (kabel CYKY) a do každého 

patra umístit rozvaděč. Dimenze a návrh rozvodů elektrické energie, není součástí 

projektu.          

 Pokud investor schválí, že dodávka tepla do objektu bude centrální, zajistí se 

všechny požadované skutečnosti a požádá se společnost Dalkia česká republika s.r.o o 

návrh smlouvy pro přenos tepla do objektu.      

 Všechny jiné důležitosti kolem zásobování objektu energiemi nejsou součástí 

diplomové práce. 

 

 

2.11.4 Řešení dopravy 

 

Při výstavbě školícího a jednacího centra bude zapotřebí vybudovat pouze 

chodník na severu pozemku a parkovací stání, jiné další komunikace nejsou potřeba.

  Materiál všech nově budovaných ploch, okolo budoucí stavby, bude z betonové 

zámkové dlažby tl. 60 mm, tato dlažba se bude pokládat do pískového lože tl. 30 mm. 

Pod pískovým ložem bude vrstva hutněného štěrkopísku tl. 100 mm a struska frakce 8 

– 16 tl. 200 mm. Celková tloušťka vrstev na rostlém terénu, včetně zámkové dlažby je 

stanovena na 390 mm.        

 Dopravní obslužnost v dané lokalitě je výborná, docházková vzdálenost od 

zastávky MHD je do 5 minut. Dopravní zásobování objektu není potřeba, protože to 
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vyplývá z návrhu a charakteru navrhované stavby. Další řešení dopravy není 

předmětem diplomové práce. 

  

 

2.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Povrchové úpravy okolí stavby řešeny viz výkres situace. Jedná se o návrhy již 

zmíněné, viz výše. Jednoduše bude vybudován nový přístupový chodník, nové 

parkoviště.          

 Původní zeleň a vegetace nebude nijak narušena, všechny plochy zeleně budou 

vyspraveny do původního vzhledu a charakteru. Na hlučné straně ulice Nádražní 

budou vysazeny porosty typu zerav západní, o který je nutno řádně pečovat. Na jižní 

straně pozemku, kde se již nachází vzrostlý javor západní, je možno vysadit další 

javory např. Javor Freemanův, Červený, Západní. U vstupu do objektu je možno 

vytvořit záhony s okrasnými trvalkami a skalničkami.  

 

 

2.11.6 Elektronické komunikace 

 

Navrhovaný objekt bude napojen na sdělovací kabel -  telefonní, internetový od 

společnosti O2, pokud nerozhodne investor jinak. Jednotlivé požadavky a stanoviska 

stanoví již zmíněná společnost. Další jiné požadavky v této fázi nejsou známy. 
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3. STAVEBNÍ ČÁST 

 

 

3.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

3.1.1 Identifikace a základní charakteristika stavby a její účel 

 

 Identifikace stavby: Školící a vzdělávací středisko v pasivním standardu, 

Training and Education Center in the Passive Standard. 

Stavebník: VŠB TU-Ostrava, Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava - 

Poruba, 708 33, IČO: 619 891 00. 

Projektant: Bc. Jaroslav Velčovský, Průkopnická 2/2634, Ostrava - Zábřeh, Jih 

PČS  700 30. 

Základní charakteristika stavby a její účel: Předmětem stavby je školící a 

vzdělávací středisko v pasivním standardu. Bude se jednat se o dvoupodlažní 

nepodsklepenou dřevostavbu, která má za úkol vzdělávat, školit, pořádat semináře a 

jiné schůze. Toto vše v prvním nadzemním podlaží.     

 V druhém nadzemním podlaží objektu jsou navrhovány plochy kanceláří, kde 

tyto plochy vytvoří zázemí jedné popřípadě dvou firmám, či společnostem. Stavba 

bude založena na základových pásech z prostého betonu, zastřešena jednoplášťovou 

plochou střechou. Součástí návrhu jsou i parkovací stání, které vytvoří standard jak 

školícímu centru, tak i okolním obyvatelům. Celá stavba bude provedena 

dodavatelsky.     

 

 

3.1.2  Údaje o dosavadním využití zastavěnosti území a o stavebním pozemku  

 

Údaje o území: Školící centrum bude umístěno v městské zástavbě v centru 

města Ostravy. V okolí se vyskytují zástavby bytových domů, občanských staveb, 

školských staveb, aj. Výškový profil a konstrukční materiál okolních staveb je 

různorodý, avšak převážně se jedná o stavby od 2. NP do 8. NP a o objekty zděné 

zřídka železobetonové montované. Parcela pro výstavbu objektu je nezastavěná, 

rovinná a zatravněná. Jako výchozí podklad byl použit rozbor územního plánu, kde 
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plánovaná stavba spadá do kategorie vhodných staveb pro toto území a vybranou 

parcelu, tudíž je v souladu s územním plánem města Ostravy, a proto nijak nenarušuje 

okolní zástavbu, jak svým navrhovaným výškovým profilem, tak i typem objektu.  

Místo stavby: Pozemek pro výstavbu školicího střediska je složen z několika 

parcel. Parcelní čísla 1581/93, 1581/87, 1581/73, 1581/72 katastrální území Moravská 

Ostrava 713520, obec Ostrava mapový list 8-0/21. 

Dotčené a sousední pozemky: Pozemky parcelních čísel 1581/100, 3550/5, 

1581/11, 1581/1. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště 

Ostrava, Vítkovická 2, 702 00, Ostrava. 

Vlastnické poměry: Vlastnické právo nese společnost MEDI incest spol. s.r.o, 

nejsou evidována žádná omezení, žádné jiné zápisy a žádné způsoby ochrany. 

 

 

3.1.3  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Pro zpracování diplomové práce nejsou, dle zadání diplomové práce, potřeba 

žádné podrobné průzkumy, pouze prohlídka místa samého, která se uskutečnila 

v únoru roku 2011, za účelem zjištění stavu parcely a pořízení fotodokumentace místa 

samého. Navrhovaný objekt bude přístupný pro veřejnost z místního chodníku z ulice 

Nádražní. Vstup do objektu se tedy nachází na severu pozemku. Vzdálený příjezd a 

následný příchod k objektu bude z ulic Nádražní, Repinova a Maroldova.  

 Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu viz výkres situace. Podrobnější 

návrh řešení technické infrastruktury, není předmětem projektové dokumentace. 

V návrhu se jedná pouze o výpočet kapacity parkovacího stání, prodloužení a napojení 

nových chodníků, zatravnění a architektonické ztvárnění okolních ploch a terénu. 

 

 

3.1.4  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou v této fázi známy. 
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3.1.5  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Projektová dokumentace školícího a jednacího centra je provedena, bez výjimek, 

do fáze pro provedení stavby a je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 sb. o 

technických požadavcích na stavby [2]. 

 

 

3.1.6  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

 

Snahou mne, jakožto projektanta bylo zanechat původní ráz okolí a nijak 

stavbou nenarušit stávající zástavbu převážně bytových, občanských a školských 

zařízení, jak z hlediska barevnosti objektu, tak z hlediska tvaru a podlažnosti.  

 Základní architektonické řešení tvaru a zastřešení školícího a jednacího centra 

vychází z prohlídky a studie místa. Mohu tedy dopředu prohlásit, že nedojde k žádným 

konfliktům a potřebám vystavovat další podmínky k vydání územního rozhodnutí či 

řízení. Dále chci upozornit na to, že účel stavby vychází z územního plánu města 

Ostravy. Územní rozhodnutí a další řízení včetně postupů pro vydání územního 

rozhodnutí či souhlasu není možno v této fázi popsat. Vychází se však z návrhu řešení 

nové stavby a ta je v souladu s územním plánem města Ostravy a tudíž splňuje 

podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí popřípadě územně plánovací 

dokumentace staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona [3]. Další kroky a postupy 

pro vydání územního rozhodnutí nejsou v této fázi známy. 

 

 

3.1.7  Věcné a časové vazby stavby související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

 

Související vazby na okolí z hlediska výstavby nového školícího centra nejsou 

známy. Postup na stavbě bude převážně ovlivněn investorem, projektantem, 

kontrolními orgámy a dodavatelskou firmou. Plocha okolních pozemků zajišťuje 

dostatečnou plošnou kapacitu pro umístění zařízení staveniště.  
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3.1.8  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaný termín zahájení stavby je stanoven na duben 2012 a dokončení 

díla na duben 2013.  

Plánovaná doba výstavby je zhruba jeden rok. Postup provádění stavby bude 

záviset převážně na financování stavby. Při výběru dodavatele na dodání stavby je 

nutno brát zřetel na finanční a časový harmonogram výstavby díla, který je nedílnou 

součásti nabídky při výběru dodavatele. 

Stručný postup výstavby: Předání staveniště, výkopy, základy, hydroizolace 

spodní stavby, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, 

zastřešení, příčky, výplně otvorů, elektroinstalace, voda, VZT, podlahy, malby, 

konstrukce přístřešku, zateplení obvodového zdiva, výstavba nového parkoviště 

v požadované kapacitě pro školící jednací centrum, terénní úpravy spojené s objektem 

a okolím. 

 

 

3.1.9  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 

 

Orientační hodnota stavby stanovená zkušenostmi s jinými stavbami podobného 

rozsahu a typu. 

 

· Cena bez DPH: 18 500 350 Kč 

· Cena s DPH: 22 200 420 Kč 

· Užitková plocha: 1909,7 m
2
 

· Zastavěná plocha: 343,9 m
2
 

· Obestavěný prostor: 2450,0 m
3 

 

 

Jednotlivé podlahové plochy v 1.NP:   

 

· Chodby- 81,04 m
2
  

· WC, včetně příslušenství, technická místnost, úklid- 41,92 m
2
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· Školící a výukové prostory, recepce, pomocné prostory pro výuku-131,18 m
2
 

 

Jednotlivé podlahové plochy v 2.NP:   

 

· Chodby- 81,04 m
2
  

· WC, včetně příslušenství, úklid- 24,30 m
2
 

· Kancelářské prostory, čajová kuchyň, oddech, archiv kanceláří- 147,72 m
2 

 

Chci upozornit na to, že plochy chodeb, hygienických prostor, technických 

místností apod. jsou navrhovány v minimálních dimenzích, avšak kanceláře a školící 

prostory jsou navrhovány na straně doporučené normou ČSN 73 5305 Administrativní 

budovy a prostory [4] tudíž v kvalitně uživatelsky lepších hodnotách. 

 

Jednotlivé místnosti v podlaží:  

 

· 1.NP-  Chodby, schodiště- počet nepodstatný 

  WC, včetně příslušenství, technická místnost, sklad- počet nepodstatný 

  Školící a výukové prostory-6 prostorů 

 

· 2.NP-  Chodby, schodiště- počet nepodstatný 

  WC, včetně příslušenství, sklad- počet nepodstatný 

  Kancelářské plochy-7 prostorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  

41 
 

 

3.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

Architektonické a stavebně technické řešení 

 

 

3.2.1 Účel objektu 

 

Navrhovaná stavba bude sloužit pro běžnou administrativní činnost se 

zaměřením na školení a pořádání jednacích akcí. 

 

 

3.2.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

objektu, včetně vegetačních úprav okolí   

 

Architektura stavby vychází z pozemku, jedná se o propojení dvou obdélníků 

v nejzajímavějším místě pozemku a to v nároží. V nároží je navržen hlavní vstup do 

objektu s ostatními prostory. Je zachována původní uliční čára a výškový profil okolí. 

Navození klidu stavbě přináší jednoduchý koncept řešení vnějších ploch a okenních 

otvorů. Jedná se o opakující rastr oken a prvků na fasádě.    

 Funkčně je stavba členěna na část administrativní a jednací, v propojení na 

příslušenství a ostatní prostory budovy. Funkčně všechny prostory navazují na sebe a 

jsou v dostatečné a požadované blízkosti.      

 Dispozice objektu je čistá a vychází z pravidelného čtvercového rastru. Nejedná 

se o dispozici, která by funkčně nesplňovala zásady bezpečného a jednoduchého 

provozu. Všechny účelové místnosti např. kanceláře, školící prostory, jsou propojeny 

komunikačním koridorem v úzké návaznosti na prostory hygienické a společenské.

 Po stránce výtvarné, z hlediska úpravy vnějších ploch, je objekt v souladu 

s okolím. Barevné řešení fasády je navrženo v konceptu bílošedé a světle červené.

 Úprava vnějších ploch spočívá ve výsadbě porostů na hlučné straně pozemku, 

bude se jednat o porosty typu zerav západní. Dále o upravení pozemku okolo vstupu 

do objektu, ve smyslu vysazení okrasných trvalek. Další úpravy spočívají v budoucí 

výsadbě stromů na jižní straně, bude se jednat o stromy typu javor červený, javor 
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freemanův a javor západní. Poslední vegetační práce budou pouze upravující okolí a 

zachovávající původní ráz okolí pozemku. 

 

 

3.2.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

 

Kapacitně se jedná o centrum, které pojme v 1.NP 60 – 90 osob a v druhém 

nadzemním podlaží max. 30 osob z toho max. 20 osob budou trvalí zaměstnanci. 

Užitková plocha: 1909,7 m
2
, zastavěná plocha: 343,9 m

2, obestavěný prostor: 2450,0 

m
3
.           

 Orientace ke světovým stranám akceptuje zásadu pasivního domu. Všechny 

kancelářské a jednací prostory jsou orientovány na jižní stranu, za účelem získání co 

největších slunečních zisků v otopném období. V létě je zajištěna aktivní ochrana proti 

přehřívání těchto prostor v podobě vnějších žaluzií, které dokážou vnitřní prostory 

ochránit a zajistit tak pokles teploty až o 5-8 °C [36]. Všechny ostatní prostory jako 

chodby, WC, sklady, jsou orientovány na hlučnou ulici tj. severovýchod a severozápad 

pozemku.          

 Jak už vyplývá z návrhu, není pro tyto prostory potřeba zajišťovat splnění 

podmínky proslunění vnitřních prostor, jak udává vyhláška 268/2009 sb. o 

technických požadavcích na stavby [2] a ČSN 73 0581 oslunění budov a venkovních 

prostor [37], protože se nejedná se o prostory bytového, pobytového, školského a 

předškolského charakteru. Musím však zdůraznit, že prostory kancelářské a jednací 

jsou orientovány pouze na jižní stranu, takže proslunění těchto prostor je v souladu s 

již uvedenými legislativami.       

 Předběžný návrh denního osvětlení vychází, pro kancelářské a jednací prostory, 

ze základních numerických vztahů [36]. Je dodrženo, že hloubka interiéru musí být v 

rozsahu 2,5 - 4 krát výška okna. Výška okna navržena jako 1,8 m, tudíž rozměr 

hloubky místnosti dle vztahu musí být 4,5 m až 7,2 m. Všechny šířky kancelářských a 

jednacích prostor jsou navrženy v rozměru 3,72 a 3,82 m, tudíž podmínka 

numerického vztahu je dodržena. Dále platí, že plocha okna k ploše půdorysu činí až 

1/4. V každé kancelářské místnosti jsou navrženy dvě okna plochy 4,86 m2
 (2x2,43). 

Průměrná plocha kancelářských prostor činí 18-22 m
2
 tzn., že vztah mezi jednotlivými 

parametry je cca 1/4  až 1/5.       



Diplomová práce  

43 
 

 Kancelářské a jednací prostory spadají standardně do třídy zrakové činnosti IV 

dle ČSN 73 0580 – 1 požadavky na denní osvětlení budov [38]. Pro tuto třídu zrakové 

činnosti platí, že minimální činitel denní osvětlenosti Dmin musí být větší nebo roven 

hodnotě 1,5%. Dále již zmiňovaná norma doporučuje splnění požadavku na 

rovnoměrnost denního osvětlení uvnitř hodnoceného prostoru hodnotou větší nebo 

rovnou 0,2. Pro splnění těchto požadavků vycházím z podmínky, že kancelářské 

prostory musí mít vyhovující denní osvětlení min. do 1/3 hloubky místnosti a školící 

prostory do 2/3 hloubky místnosti [36]. Je tedy nutné, aby pracovní plocha kanceláří 

byla umístěna u okna, což je standartní návrh osvědčený praxí a školící a jednací 

prostory mohou mít rozvržení stolů pro poslech až do 2/3 hloubky místnosti. Tyto 

návrhy jsou podloženy výpočtem viz příloha č.1-stavebí část. Splnění těchto 

požadavku je v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 sb. o ochraně zdraví při práci 

[39]. Další řešení a výpočty deního osvětlení nejsou součástí zadání diplomové práce. 

   

           

3.2.4 Technické a konstrukční řešení objektu, předpokládaná životnost stavby 

 

Objekt je navržen jako lehká dřevostavba opírající se o nejmodernější tepelně 

izolační materiály. Jedná se o podélný stěnový konstrukční systém vytvořený 

z prefabrikovaných dřevěných nosníků. Objekt bude založen na základových pásech 

z prostého betonu třídy C 20/25. Nosné stěny dřevostavby budou tvořeny nosníky 

STEICO WALL 90 v osové vzdálenosti 500 mm. Stropy budou tvořeny stropními 

nosníky STEICO JOIST 90 a jsou navázány na stěnový systém v osové vzdálenosti 

500 mm. Dimenze a podrobnější návrhy stěnových a stropních nosníků viz výkresy 

projektové dokumentace. Celá stavba bude zastřešena plochou střechou z nosníků 

STEICO JOIST 90. Je tedy navržen nosný rastr v podobě 500 mm za účelem 

vytvoření jakéhosi skeletu ze stěnových a stropních nosníků. Stěnové nosníky budou 

opláštěny z interiérové strany osb a fermacell deskami, z vnější strany bude použit 

vnější kontaktní zateplovací systém s fasádní tenkovrstvou minerální omítkou sto 

miral nivell G.          

 Předpokládaná životnost stavby je 80 - 90 let, vycházím ze studie, která byla 

provedena za účelem zjištění životnosti dřevostaveb v Německu [40].   
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3.2.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou 

v souladu s ČSN 73 0540 – 2, 2007 požadavky, tepelná ochrana budov [32] a 

v souladu s vyhlížející revizi ČSN 73 0540 – 2 požadavky 2011 [41]. Jedná se o to, že 

revize již zminěné normy bude mít zavedené hodnoty tepelně technických vlastností 

stavebních konstrukcí a výplní otvorů na straně nízkoenergetických a pasivních domů, 

bude se jednat o hodnoty cílové. Jelikož navrhuji objekt v pasivním standardu ohlížím 

se na budoucí revizi.        

 Podrobné výpočty a hodnoty tepelně technických vlastností stavebních 

konstrukcí a výplní otvorů viz část 4 – stavební tepelná technika. 

 

 

3.2.6 Způsob založení objektu s ohledem na hydrogeologický průzkum staveniště  

 

Jelikož v zadání diplomové práce nebyl hydrogeologický průzkum staveniště, 

navrhuji založení objektu standardně bez ohledu na provedené průzkumy. Jelikož se 

jedná o oblast Ostravska, musel jsem provézt alespoň orientační průzkumy, které mi 

lehce napoví o charakteru zeminy.       

 První zkoumání, které jsem prováděl pro danou parcelu, byl průzkum podloží 

z portálu geoport.cz [34] a tento posudek potvrdil, že parcela již nepodléhá žádné 

těžební aktivitě a seizmické činnosti. Tudíž tyto skutečnosti akceptuji.   

 Dále jsem si zaznamenal skutečnosti místa samého, které dokazují, že nejbližší 

stavby v okolí jsou 4 až 12 podlažní, tudíž se dá předběžně předpokládat, že zemina v 

okolí je dostatečně únosná.        

 V posední řadě bych chtěl upozornit na nejnovější informaci, že na mé parcele 

se mají v příštím roce vybudovat dva bytové domy o cca 4-6 podlaží. Jedná se o 

nejnovější zjištění, které jsem získal prohlídkou dne 15.10.2011. 
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3.2.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí, řešení negativních účinků 

 

 Návrh školícího a jednacího centra vychází z teorie nízkoenergetických a 

pasivních domů, tudíž spotřeba dodané energie je oproti původním a průměrným 

stavbám velice malá. Zdroj tepla, který bude zásobovat navrhovanou budovu, vytvoří 

za rok cca 17 tun oxidu uhličitého, což je ve srovnání s jinými budovami tohoto typu, 

hodnota daleko šetrnější k životnímu prostředí.     

 Na stavbě budou používány pouze takové materiály, které mají dané osvědčení a 

prohlášení o shodě. V příloze č.1 – stavební část uvádím vybrané prohlášení o schodě. 

Chci zdůraznit, že materiály značky STEICO, které jsou v mém návrhu stěžejní, mají 

certifikaci nature plus, která potvrzuje, že tyto materiály jsou k přírodě šetrné a nijak 

nezatěžují životní prostředí, jak použitím, tak výrobou. Jedná se o materiály vyráběné 

výhradně z obnovitelných zdrojů energie.        

 Řešení negativních účinků na životní prostředí není potřeba.  

 

 

3.2.8 Dopravní řešení 

 

Dopravní obslužnost v dané lokalitě je výborná, docházková vzdálenost od 

zastávky MHD je do 5 minut. Dopravní zásobování objektu není potřeba, protože to 

vyplývá z návrhu a charakteru navrhované stavby. Dopravní infrastruktura řešena 

v rozsahu nově vybudovaného chodníku a parkovacích stání na severu pozemku. 

Vstup před vstupem navržen v dostatečné velikosti, a spádem od objektu. Zásadně se 

jedná o návrhy komunikací v souladu s vyhláškou 398/2009 sb. o požadavcích na 

bezbariérové užívání staveb [12] a s ČSN 73 6056 odstavné a parkovací plochy 

silničních vozidel [11]. Výpočet parkovacího stání, viz výkres situace. 

Zvláštní řešení dopravy pro danou stavbu není předmětem diplomové práce a 

z povahy objektu to není zapotřebí. 
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3.2.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

Radonové místní šetření dané parcely, nebylo prováděno, protože není obsahem 

zadání diplomové práce. Výskyt radonu pro dané staveniště proto není známo a 

nebude potřeba provádět zvláštní protiradonová opatření v souladu s metodikou 

v ČSN 73 0601 ochrana stavby proti radonu z podloží [5].   

 Mohu však vycházet z posudku české geologické služby, který jsem si nechal 

zpracovat z portálu geogoly.cz [34] a pro danou oblast okolo pozemku je radonové 

riziko nízké až přechodné, avšak vždy rozhoduje místní šetření a měření parcely (in 

situ).            

Kdyby se však navrhovaná stavba posuzovala a hodnotila a záměr návrhu by byl 

možný realizovat, muselo by být provedeno radonové zkoumání daného pozemku. 

Pokud by tato skutečnost radon v podloží potvrdila a byl by index radonového 

nebezpečí překročen nad přípustnou míru, muselo by být provedeno protiradonové 

opatření v souladu s metodikou v ČSN 73 0601 ochrana stavby proti radonu z podloží 

[5].  Upozorňuji, že izolace proti zemní vlhkosti má i funkci protiradonové bariéry. 

Zemní výměník, který je navržen jako vzduchový, by při zvýšené koncentraci radonu 

v podloží, musel být přehodnocen a zaměněn např. za zemní výměník solankový. 

V dané lokalitě nevznikají žádné vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

 Parcela se nenachází na významném poddolovaném území. Předpokládám, že 

podzemní vody jsou v dostatečné hloubce pod základovou spárou a že stavba nebude 

zasahována seizmickými vlivy a těžební činností [34].    

 Kvalita vzduchu v objektu bude zajišťována dvojitou filtrační ochranou. Při 

vstupu vzduchu do zemního výměníku bude použit filtr označením G4 a uvnitř 

vzduchotechnické jednotky bude použit kapsový filtr G3. Jedná se tudíž o velice 

kvalitní filtraci vzduchu, což napomáhá problémové oblasti Ostravska. Filtry 

doporučuji měnit 3 - 4 krát do roka. S výměnou filtrů je zapotřebí i 1 – 2 krát za rok 

vyčistit rozvody zemního výměníku a odčerpat kondenzát uvnitř revizní šachty. 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou v této fázi známa.  
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3.2.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou 268/2009 sb. o technických 

požadavcích na stavby [2]. 

 

 

3.2.11 Výkresová část 

 

1. Situace stavby    M 1:500    Formát A3  

2. Základy    M 1:50      Formát A0 

3. Detaily k základům   M 1:5      Formát A0 

4. Půdorys 1. NP    M 1:50       Formát A0 

5. Detaily k 1.NP a 2.NP  M 1:5       Formát A0 

6. Půdorys 2. NP    M 1:50       Formát A0 

7. Detaily k 1.NP a 2.NP  M 1:5       Formát A0 

8. Řešení stropu    M 1:50       Formát A0 

9. Detaily k stropu    M 1:5      Formát A0 

10. Půdorys ploché střechy  M 1:50      Formát A0 

11. Detaily k ploché střeše  M 1:5      Formát A0 

12. Charakteristické řezy   M 1:50      Formát A0 

13. Detaily k charakter. řezům  M 1:5      Formát A0 

14. Pohledy    M 1:100   Formát A1 

  

 

Stavebně konstrukční část 

 

 

3.2.12 Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

 

 Navržen stěnový podélný konstrukční systém skládající se z prefabrikovaných 

dřevěných nosníků SW 90. Jednotlivé stěnové nosníky SW 90 vytváří skelet 

navazující na stropní konstrukci ze stropních nosníků SJ 90. Osové vzdálenosti 
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nosníků navrženy po 500 mm. Jedná se tedy o pravidelný rastr 500 mm stěnových a 

stropních nosníků navazujících na sebe.       

 Stěny budou opláštěny z interiérové strany osb a fermacell deskami. Stropy 

budou podbity a zakryty osb deskami. Dřevěný nosník obvodové nosné stěny navržen 

v šířce 360 mm, vnitřní nosné stěny 200 mm. Stropní nosník výšky 300 mm. Další 

skutečnosti návrhu viz výkresová dokumentace a příloha č.1-stavební část. Průzkum 

stávajícího stavu nosného systému není předmětem, protože se jedná o novostavbu. 

 

 

3.2.13 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

  

Bude se jednat především o tyto materiály a výrobky: 

 

 Prostý beton třídy C 20/25 

 Ocelová kari síť 150/150/4, R 10 505 

Hydroizolační fólie fatrafol H-803 

Geotexlilie Fatrafex  

XPS Isover 

EPS Perimetr 

Dřevěný stěnový nosník STEICO WALL 90, (90/45/360) 

Dřevěný stropní nosník STEICO JOIST 90, (90/45/300) 

Dřevěné stěnové nosníky vnitřních stěn a příček STEICO WALL 90, (90/45/200/160) 

Dřevěné stěnové hranoly vnitřních příček STEICO 90/45 

Osb desky tl. 18 a 22 mm 

Fermacell desky tl. 12,5 mm 

Vruty a hřeby simpson strong tie 

Lepené lamelové dřevo LLD nebo STEICO ultralam  

Dřevovláknité tepelné a zvukové izolace STEICO FLEX, THERM, PROTECT 

 Parozábrana –Bitalbit S 

 EPS Polydek 150 TOP 

 HI-ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 

  

 Další materiály a výrobky viz projektová dokumentace. 
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3.2.14 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

 

Stropní nosníky jsou navrženy na užitné zatížení 2,8 kN/m
2, což dle ČSN EN 

1991-1-1 (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí [19] je hodnota na straně bezpečné, protože 

rozmezí je 2,0 – 3,0 kN/m
2
 a naše národní příloha hovoří o 2,5 kN/m2. Výpočet 

výstupu stropního nosníku viz příloha č. 1- stavební část.    

 Staveniště se nachází v II. sněhové oblasti, což odpovídá zatížení 100 kg/m2
. 

Vítr spadá do oblasti II., pro něž platí návrhová rychlost větru do 25 m/s a cca 3,5 – 

4,0 m/s pro vítr 40 metrů nad zemí. Vycházím z aktuálních map větrných a sněhových 

oblastí české republiky [7]. 

Další uvažované zatížení působící na stavbu je zatížení vznikající 

vzduchotechnickou jednotkou pro strop 1.NP. Jedná se o to, že vzduchotechnická 

jednotka váží cca 450-500 kg. Jedná se tedy o sílu vyvozující zatížení 5,0 kN. 

Z důvodu tohoto břemena navrhuji zesílit strop pod technickou místností 2.NP. 

Zesílení stropu viz výkres stropu. Výpočet a podrobnější návrh konstrukce zesílení 

není předmětem diplomové práce. 

      

 

3.2.15 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a 

postupů 

 

Protože se jedná o návrh pasivního domu a zadání diplomové práce tkví na 

konstrukčních detailech, zpracoval jsem ke každému výkresu (půdorys 1.NP, 2.NP, 

základy, střecha …) výkres detailů, pro jasné a bezproblémové zvládnutí návrhu. 

Samotný návrh dřevostavby se opírá o příručku STEICO Construction. Všechny 

důležité poznatky a návrhy viz výkresová dokumentace a výkresy detailů.  
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3.2.16 Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu 

konstrukce 

 

Zvláštní technologické podmínky postupu prací jsou stanoveny v technické 

příručce STEICO construction, kterou uvádím v příloze č.1 – stavební část.  

 Je nutné dbát především na zatvrdnutí betonové směsi na stavbě. Dále na 

pomocných montážních zavětrování stropních konstrukcí při výstavbě 2.NP [42]. 

Stropní a stěnové nosníky je možno skladovat jedině na stojato, ležato se nedovoluje. 

Chůze po nevyztužených nosnících se nedovoluje. Výztužná prkna musí být spojena 

nosným spojem.        

 Důrazně upozorňuji, že při výstavbě nosného skeletu, je zapotřebí dbát na 

zvýšenou přesnost a důslednost dodržení projektu a technologické příručky STEICO 

construction. Záměny materiálů a technologických postupů jedině po souhlasu 

projektanta. Všechny konstrukční a materiálové úpravy musí být vždy na stranu 

bezpečnou. 

 

 

3.2.17 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 

 

Z povahy objektu není zapotřebí stanovovat zásady pro bourací a podchycovací 

práce. Jedná se pouze o pomocné montážní zavětrování stropních konstrukcí při 

výstavbě 2.NP jak je již psáno v bodě 3.2.16. 

 

 

3.2.18 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

Při zakrývání stavebně důležitých konstrukcí, jako je např. základová spára, 

izolace spodní stavby, stěnové a stropní konstrukce, vyztužení základové desky, 

montáž schodiště, výplňové tepelné izolace, montáž oken, opláštění stěn a stropů, 

apod. je nutností, aby při těchto pracích byl přítomen stavební dozor, popřípadě 

autorský dozor investora. Poté je potřeba vše řádně zaznamenat do stavebního deníku. 

Doporučuji si vézt také fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. 
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3.2.19 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických přepisů, odborné 

literatury, software 

 

Seznam použitých ČSN: 73 5305- administrativní budovy a prostory, 73 0601-

ochrana staveb proti radonu z podloží, 73 1901-navrhování střech, 73 4130- schodiště 

a šikmé rampy, 73 6056- odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, ČSN EN 

1991 – 1-1(eurokód 1)- zatížení konstrukcí, ČSN EN 1365 – 1- zkoušení požární 

odolnosti nosných prvků, část 1-stěny, ČSN EN 13 501 – 2- požární klasifikace 

stavebních výrobků a konstrukcí staveb část 2, 73 0834- požární bezpečnost staveb-

nevýrobní objekty, 74 3305- ochranná zábradlí, 73 4108- šatny, umývárny, záchody,  

73 0532- akustika, ochrana proti hluku v budovách-požadavky, 73 0540-2- tepelná 

ochrana budov + 73 0540-2- tepelná ochrana budov revize 2011, 73 0581- oslunění 

budov a venkovních prostor, 73 0580- 1- požadavky-denní osvětlení budov. 

Seznam použitých technických předpisů: vyhláška 499/2006 sb. o dokumentaci 

staveb, vyhláška 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby, zákon 183/2006 

sb. o územním plánování a stavebním řádu- stavební zákon, vyhláška 398/2009 sb. o 

obecně technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb, zákon 458/2000 sb-

energetický zákon, zákon 274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích, vyhláška 

361/2007 sb. podmínky ochrany zdraví při práci, zákon 309/2006 sb. o ochraně zdraví 

při práci na staveništích, nařízení vlády 591/2006 sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláška 

246/2001 sb. o požární prevenci, vyhláška 383/2001 sb. o podrobnostech s nakládání 

s odpady, zákon 185/2001 sb. zákon o odpadech, nařízení vlády 148/2009 sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyhláška 148/2007 sb. o 

energetické náročnosti budov, vyhláška 501/2006 sb. o obecných požadavcích na 

využívání území, nařízení vlády 361/2007 sb. ochrana zdraví při práci   

Seznam použité odborné literatury: geoportál české geologické služby ČR, 

aktuální mapy větrných a sněhových oblastí ČR, Skriptum pozemního stavitelství I-III 

doc. Ing. Dagmar Matoušková CSc., vybraná kapitola skript část hydroizolace spodní 

stavby autor. Doc. Ing. Jaroslav Solař. Ph.D., internetový portál cuzk.cz-nahlížení do 

katastrů, odborné příručky a podklady firmy Akastav- systém dřevostaveb na bázi 

dřevovláknitých materiálů, vzduchotechnika v příkladech 1-Jiří Hirš, Günter Gebauer, 

internetové portály geoport.cz a geogoly.cz, přednášky z předmětu osvětlení a akustika 
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autor Ing. Iveta Skotnicová Ph.D., portál atrium.cz-odborný článek na téma životnost 

dřevostaveb autor- prof.Dr. Wolfgang Rug a dipl. Ing. Heidrun Held, akustika 

stavebních objektů- nakladatelství ERA-autor Doc. Ing. Jan Kaňka Ph.D., denní 

osvětlení a oslunění budov- nakladatelství ERA- Ing. Peter Rybár a kol., veškeré 

podklady výrobců navržených technologií v diplomové práci, internetový portál tzb-

info.cz, projekční a poradenská kancelář qpro.cz     

Seznam použitého softwaru: Výpočetní programy z balíčku Svoboda software, 

jako je teplo 2010, area 2010, stabilita 2010, cube 2010, simulace 2010, energie 2010, 

ztráty 2010, průzvučnost 2005; microsoft word, exel, power poin; výpočetní program 

firmy Akastav- statický posudek stropního nosníku; aerocad-návrh vzt;   

 

 

3.2.20 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace  

 

Specifické požadavky na rozsah projektové dokumentace jsou dány zadáním 

diplomové práce.  

 

 

3.2.21 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Technická zpráva a výkresová část není obsahem diplomové práce, jediné 

návrhy jsou popsány viz část 2 souhrnná technická zpráva. 

 

 

3.2.22 Technika prostředí staveb 

 

Technická zpráva, výkresová část a výpočty jsou dle zadání diplomové práce 

uvedeny v části 6- technika prostředí staveb. 
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4. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA 

 

 

4.1 Popis hodnocených konstrukcí 

 

Všechny hodnocené konstrukce jsou ve styku s vnějším vzduchem a se zeminou. 

Jedná se o konstrukce stěn, podlah a střechy, jejich styky a vzájemné propojení. Základní 

skladby hodnocených neprůsvitných konstrukcí uvádím do souhrnných tabulek. 

 

 

 

neprůsvitná 

stavební 

konstrukce 

 

(skladba od 

exteriéru) 

popis hodnocené 

konstrukce 

 

skladba konstrukce 

 

tloušťka 

[mm] 

stěna vnější složená 

z dřevěných 

nosníků SW 90/360 

vnější omítka sto therm wood 

dřevovláknitá izolace steico protect 

dřevovláknitá izolace steico flex 

(nosník steico wall45/90/360, stojna tl. 6 mm) 

osb 3 eurostrand 4 PD 

sádrovláknitá deska fermacell 

6-7 

40 

360 

 

18 

12,5 

celková tloušťka konstrukce 436,5 

 

Tabulka č. 1- Skladba konstrukce vnější nosné stěny 

 

 

 

neprůsvitná 

stavební 

konstrukce 

 

(skladba od 

exteriéru) 

popis hodnocené 

konstrukce 

 

skladba konstrukce 

 

tloušťka 

[mm] 

poklop výlezu na 

plochou střechu z 

nosníků SJ 60/160 

oplechování- titanzinek 

XP ve spádu 

(nosník steico joist45/60/160, stojna tl. 8 mm) 

EPS Perimetr 

parozábrana Bitalbit S 

osb 3 eurostrand 4 PD 

- 

50-75 

 

160 

0,0035 

18 

celková tloušťka konstrukce (minimální, maximální) 228-253 

 

Tabulka č. 2- Skladba konstrukce poklopu na plochou střechu 
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neprůsvitná 

stavební 

konstrukce 

 

(skladba od 

interiéru) 

popis hodnocené 

konstrukce 

 

skladba konstrukce 

 

tloušťka 

[mm] 

stěna výlezu na 

plochou střechu z 

nosníků SW 60/200 

osb 3 eurostrand 4 PD  

parozábrana Bitalbit S 

(nosník steico wall45/60/200, stojna tl.6 mm) 

dřevovláknitá izolace steico flex 

osb 3 eurostrand 4 PD  

polydek EPS 150 TOP 

polydek asfaltový pás V60S35 

elastek 40 special dekor  

20 

0,0035 

 

200 

18 

100 

0,0035 

0,0044 

celková tloušťka konstrukce 338 

 

Tabulka č. 3- Skladba konstrukce stěny výlezu na plochou střechu 

 

 

 

 

neprůsvitná 

stavební 

konstrukce 

 

(skladba od 

interiéru) 

popis hodnocené 

konstrukce 

 

skladba konstrukce 

 

tloušťka 

[mm] 

podlaha na terénu 

s nášlapnou vrstvou 

marmoleum   

marmoleum- přírodní linoleum 

HDF deska-auqa resist +korek 

osb 3 eurostrand 4 PD 

dřevovláknitá izolace steico therm/floor 

betonová mazanina-krycí horní líc HI 

HI spodní stavby- fatrafol H 803+fatrafex H 

ŽB deska 

EPS Perimetr 

zemina 

2 

7,8 

22 

60 

50 

1,5 

100 

180 

- 

celková tloušťka konstrukce 421,8 

 

Tabulka č. 4- Skladba podlahy na terénu- varianta marmoleum  
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neprůsvitná 

stavební 

konstrukce 

 

(skladba od 

interiéru) 

popis hodnocené 

konstrukce 

 

skladba konstrukce 

 

tloušťka 

[mm] 

podlaha na terénu 

s nášlapnou vrstvou 

dlažba rako  

dlažba rako 

izolace+flexibilní lepidlo 

osb 3 eurostrand 4 PD 

dřevovláknitá izolace steico therm/floor 

betonová mazanina-krycí horní líc HI 

HI spodní stavby- fatrafol H 803+fatrafex H 

ŽB deska 

EPS Perimetr 

zemina 

2 

8 

22 

60 

50 

1,5 

100 

180 

- 

celková tloušťka konstrukce 422,0 

 

Tabulka č. 5- Skladba podlahy na terénu- varianta rako dlažba  

 

 

 

neprůsvitná 

stavební 

konstrukce 

 

(skladba od 

exteriéru) 

popis hodnocené 

konstrukce 

 

skladba konstrukce 

 

tloušťka 

[mm] 

jednoplášťová 

plochá střecha 

včetně konstrukce 

stropu střechy  

elastek 40 special dekor 

polydek asfaltový pás V60S35 

Polydek EPS 150 TOP 

dřevovláknitá izolace steico therm 

Polydek EPS 150 TOP 

parozábrana bitalbit S 

osb 3 eurostrand 4 PD 

(nosník steico joist45/90/300, stojna tl.8 mm) 

vzduchová mezera 

osb 3 eurostrand 4 PD 

sádrovláknitá deska fermacell 

0,0044 

0,0035 

100 

220-260 

20-180 

0,0035 

22 

 

300 

18 

12,5 

celková tloušťka konstrukce (minimální, maximální) 
692,5-

892,5 

 

Tabulka č. 6- Skladba ploché střechy, včetně konstrukce stropu 
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Průsvitné konstrukce navrženy s ohledem na návrh pasivního domu. Všechny 

technické specifikace a hodnoty jsou převzaty od výrobce [43]. Protokol o provedené 

zkoušce okenních a dveřních výrobků, dle státní truhlářské zkušebny v Brně, uvádím 

v příloze č. 2- stavební tepelná technika. Pro přehlednost uvádím tabulky základních 

charakteristických hodnot okenních a dveřních otvorů dle již zmíněného protokolu a 

údajů převzatých od výrobce. 

 

popis okenního otvoru 

součinitel prostupu tepla Uw [W/m
2
K] 

(hodnota deklarovaná státní zkušebnou 

v Brně) 

euro okno IV 88 SOFTLINE PASIV, čtyřvrstvý 

eurohranol 88/80, izolační trojsklo 4-16-4-16-4 
0,6 

 

Tabulka č. 7- Tepelně technické parametry okenního otvoru 

 

popis charakteristických vlastností izolačního trojskla - 

celková propustnost sluneční energie- g 0,5 [-] 

světelná propustnost-LT 72 % 

propustnost UV záření < 15 % 

 

Tabulka č. 8- Důležité charakteristické parametry izolačního trojskla 

 

popis dveřního otvoru 
součinitel prostupu tepla U [W/m

2
K] 

(hodnota převzatá od výrobce) 

euro dveře IV 78, lepený eurohranol (panel)-

americký dub 78/88/108;  
0,86 

izolační panel dveří vyplněný PUR deskami 0,9-1,0 

 

Tabulka č. 9- Tepelně technické parametry dveřního otvoru 
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4.2 Okrajové podmínky výpočtu 

 

Okrajové podmínky výpočtu shrnu do třech tabulek, první tabulka bude zobrazovat 

místo, nadmořskou oblast, teplotní zatížení a zatížení větrem, zbylé dvě tabulky návrhové 

teploty vnitřního a vnějšího vzduchu s návrhovými relativními vlhkostmi vzduchu.

  

 

místo nadmořská výška teplotní oblast zatížení větrem 

Ostrava 217 m.n.m II. -15 °C II. 25 m/s 

 

Tabulka č. 10- Okrajové podmínky výpočtu-oblast 

 

 

Návrhová teplota 

vnitřní vnější 
bezpečnostní přirážka 

pasivní dům 
vnitřního vzduchu θai= θi + Δθai 

θi θe Δθai 
θai 

kancelář, jednání, školení 

θai 

chodba,sklad 

θai 

schodiště 

20 °C 15 °C 0°C 20 °C 15°C 15°C 

 

Tabulka č. 11- Okrajové podmínky výpočtu-návrhová teplota 

 

 

 

Návrhová relativní vlhkost vzduchu 

v exteriéru 
bezpečnostní přirážka 

pro interiér 
v interiéru 

φe 

 

Δpi 

(nepříznivé kolísání 

teplot a vlhkostí) 

φi 

kancelář, jednání, školení 

φi 

chodba,sklad 

φi 

schodiště 

84 % 5%  55 % 55 % 55 % 

 

Tabulka č. 12- Okrajové podmínky výpočtu-relativní vlhkost vzduchu 
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4.3 Výsledky výpočtu dle ČSN 73 0540-2 (2007) tepelná ochrana budov 

 

 

4.3.1 fRsi -Teplotní faktor vnitřního povrchu čl. 5.1 v ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

 Průměrný teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,m [-] pro základní skladby 

ochlazovaných konstrukcí posouzené programem TEPLO 2010 viz přehledná tabulka 

č.13. V příloze č.2- stavební tepelná technika, uvádím tabulku s porovnáním 

průměrného teplotního faktoru dle plánované revize ČSN 73 0540-2 (2011)[41] a 

všechny výstupy z programu teplo 2010  

 

Výpočtový program TEPLO 2010 

hodnocená 

skladba 

Teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

kritický 

fRsi,cr 

bezpečn. 

přirážka 

ΔfRsi 

požadovaný 

fRsi,N 

vypočtený 

průměrný 

fRsi,m 

požadavek 

fRsi,m   > fRsi,N 

stěna vnější tl. 

436,5 mm 

nosník 360 

0,789 0,030 0,819 0,972 
0,972>0,819 

vyhovuje 

střecha 

průměrná tl. TI 

400 mm 

0,789 0,030 0,819 0,976 
0,976>0,819 

vyhovuje 

střecha 

nejmenší tl.TI 

300 mm 

0,789 0,030 0,819 0,969 
0,969>0,819 

vyhovuje 

stěna výlezu 

na plochou 

střechu 

0,763 0,030 0,793 0,966 
0,966>0,793 

vyhovuje 

poklop výlezu 

na střechu 
0,763 0,030 0,793 0,963 

0,963>0,793 

vyhovuje 

podlaha na 

terénu 
0,508 0,015 0,523 0,966 

0,966>0,523 

vyhovuje 

 

Tabulka č. 13- Teplotní faktor vnitřního povrchu- program TEPLO 2010 
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 Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi [-] pro kritické konstrukční detaily a styky 

ochlazovaných konstrukcí, posouzené programem AREA 2010 A CUBE 2010, 

uvádím v detailních tabulkách č. 14 a č. 15. Vybrané výstupy z programů AREA 2010 

a CUBE 2010, vkládám do přílohy č.2- stavební tepelná technika. V příloze č.2- 

stavební tepelná technika, uvádím tabulku s porovnáním kritického teplotního faktoru 

dle plánované revize ČSN 73 0540-2 (2011) [41]. 

 

Výpočtový program AREA 2010 

kritický 

konstrukční detail 

Teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

kritický 

fRsi,cr 

bezpečn. 

přirážka 

ΔfRsi 

požadovaný 

fRsi,N 

vypočtený  

fRsi 

požadavek 

fRsi   > fRsi,N 

charakt. výsek 

vnější nosné stěny 
0,789 0,030 0,819 

0,965 

(18,77°C) 

0,965>0,819 

vyhovuje 

kout obvodových 

stěn 
0,789 0,030 0,819 

0,909 

(16,83°C) 

0,909>0,819 

vyhovuje 

styk stěny a paty 

základu 
0,789 0,030 0,819 

0,897 

(16,41°C) 

0,897>0,819 

vyhovuje 

styk stěny a ploché 

střechy- atika 
0,789 0,030 0,819 

0,922 

(17,26°C) 

0,922>0,819 

vyhovuje 

výlez na plochou 

střechu 
0,763 0,030 0,793 

0,946 

(18,09°C) 

0,946>0,793 

vyhovuje 

obvodový věnec I 
0,789 0,030 0,819 

0,961 

(18,62°C) 

0,961>0,819 

vyhovuje 

obvodový věnec II 
0,789 0,030 0,819 

0,939 

(17,87°C) 

0,939>0,819 

vyhovuje 

obvodový věnec v 

místě nadpraží 

okna 

0,693 0,015 0,708 
0,905 

(16,67°C) 

0,905>0,708 

vyhovuje 

ostění okna 
0,693 0,015 0,708 

0,901 

(16,53°C) 

0,901>0,708 

vyhovuje 

parapet okna 
0,693 0,015 0,708 

0,870 

(15,46°C) 

0,870>0,708 

vyhovuje 

nadpraží okna 
0,693 0,015 0,708 

0,906 

(16,70°C) 

0,906>0,708 

vyhovuje 
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ostění vchodových 

dveří 
0,656 0,015 0,671 

0,777 

(8,32°C) 

0,777>0,671 

vyhovuje 

ostění vchodových 

dveří 
0,656 0,015 0,671 

0,765 

(7,96°C) 

0,765>0,671 

vyhovuje 

 

Tabulka č. 14- Teplotní faktor vnitřního povrchu- program AREA 2010 

 

 

Výpočtový program CUBE 2010 

hodnocený kritický 

detail 

Teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

kritický 

fRsi,cr 

bezpečn. 

přirážka ΔfRsi 

požadovaný 

fRsi,N 

 

vypočtený 

fRsi 

požadavek 

fRsi   > fRsi,N 

kout obvodových 

stěn 
0,789 0,030 0,819 

0,917 

(17,10°C) 

0,917>0,819 

vyhovuje 

styk stěny a paty 

základu 
0,789 0,030 0,819 

0,912 

(16,92°C) 

0,912>0,819 

vyhovuje 

výlez na plochou 

střechu 
0,789* 0,030 0,819 

0,980 

(19,30°C) 

0,980>0,819 

vyhovuje 

obvodový věnec I 0,789 0,030 0,819 
0,925 

(17,38°C) 

0,925>0,819 

vyhovuje 

výřez obvodovým 

věncem varianta I-

EPS 

0,789 0,030 0,819 
0,904 

(16,64°C) 

0,904>0,819 

vyhovuje 

výřez obvodovým 

věncem varianta II-

STEIXO flex 

0,789 0,030 0,819 
0,900 

(16,50°C) 

0,900>0,819 

vyhovuje 

obvodový věnec II 0,789 0,030 0,819 
0,903 

(16,61°C) 

0,903>0,819 

vyhovuje 

 

Tabulka č. 15- Teplotní faktor vnitřního povrchu- program CUBE 2010 

 

* poznámka: hodnota fRsi,cr u detailu výlezu na plochou střechu je vypočtená pro 

vnitřní okrajovou podmínku 20°C, z důvodu složitosti detailu a dlouhé početní zátěži 

PC jsem již neměnil okrajovou podmínku na 15°C.  
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4.3.2 U – Součinitel prostupu tepla čl. 5.2 v ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

 Jednotlivé hodnoty součinitele prostupu tepla U [W/m2∙K] jsou vypočteny, pro 

všechny ochlazované konstrukce, programem TEPLO 2010 a AREA 2010. Hodnoty 

součinitele prostupu tepla pro výplně otvorů jsou převzaty od výrobce na základě 

protokolu ze státní zkušebny v Brně. Chtěl bych upozornit, že ochlazované 

konstrukce, jsou navrženy s výhledem na revizi ČSN 73 0540-2 (2011) [41]. Výsledky 

z programů TEPLO 2010, AREA 2010 a tabulka porovnání součinitelů prostupů tepla 

dle plánované revize ČSN 73 0540-2 (2011) [41] viz příloha č. 2- stavební tepelná 

technika.  

 

Výpočtový program TEPLO 2010 

hodnocená konstrukce 

Součinitel prostupu tepla U [W/m
2 ∙K] 

požadovaný 

UN,20 

doporučený 

UN,20 

 vypočtený 

U 

požadavek 

UN  > U 

stěna vnější celk. tl. 

436,5 mm nosník SW 

90/360 

0,30 0,20 

0,11 

vliv system. tep. 

mostů 

0,20>0,11 

vyhovuje 

střecha plochá průměr 

TI 400 mm 
0,24 0,16 0,10 

0,16>0,10 

vyhovuje 

střecha plochá 

nejmenší tl. TI 300 

mm 

0,24 0,16 0,13 
0,16>0,13 

vyhovuje 

výlez na střechu, 

konstrukce stěny 

výlezu 

0,30 0,20 

0,14 

vliv system. tep. 

mostů 

0,20>0,14 

vyhovuje 

výlez na střechu, 

konstrukce poklopu 

výlezu 

0,24 0,16 

0,15 

vliv system. tep. 

mostů 

0,16>0,15 

vyhovuje 

podlaha na terénu 0,38 0,30 0,14 
0,30>0,14 

vyhovuje 

 

Tabulka č. 16- Součinitel prostupu tepla- program TEPLO 2010 
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Výpočtový program AREA 2010 

hodnocená konstrukce 

Součinitel prostupu tepla U [W/m
2∙K] 

požadovaný 

UN,20 

doporučený 

UN,20 

 vypočtený 

U 

požadavek 

UN  > U 

charakteristický výsek 

nosné konstrukce 

stěny 

0,30 0,20 

0,11 

vliv system. tep. 

mostů 

0,20>0,11 

vyhovuje 

 

Tabulka č. 17- Součinitel prostupu tepla- program AREA 2010 

 

 

Výpočtový program AREA 2010 

hodnocená konstrukce 

Součinitel prostupu tepla U [W/m
2∙K] 

požadovaný 

UN,20 

doporučený 

UN,20 

 stanovený 

výrobcem 

U 

požadavek 

UN  > U 

okno 1,7 1,2 0,6 
1,2>0,6 

vyhovuje 

dveře 1,7 1,2 0,9 
1,2>0,9 

vyhovuje 

 

Tabulka č. 18- Součinitel prostupu tepla- otvorové výplně 

 

 

4.3.3 Lineární o bodový činitel ψk a χj čl. 5.2.5 v ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

 Výsledky, dle typu lineární tepelné vazby, uvádím v tabulce č. 19. Výpočet 

stanoven pomocí programu AREA 2010. Lineární tepelné vazby jsou navrženy a 

spočteny co nejpřesněji z důvodu charakteru objektu. Výsledky z programu AREA 

2010 a tabulka porovnání lineárních tepelných vazeb dle plánované revize ČSN 73 

0540-2 (2011) [41] viz příloha č. 2- stavební tepelná technika.  
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Výpočtový program AREA 2010 

typ lineární tepelné 

vazby 

Lineární činitel prostupu tepla ψk [W/m∙K] 

požadovaný 

ψk,N 

doporučený 

ψk,N 

vypočtený  

ψk 

požadavek 

ψk,N  > ψk 

kout obvodových 

nosných stěn 
0,60 0,20 -0,047 

0,20> -0,047 

vyhovuje 

styk nosné stěny a 

paty základu 
0,60 0,20 -0,050 

0,20> -0,050 

vyhovuje 

styk stěny a střechy 

atika 
0,60 0,20 -0,101 

0,20> -0,101 

vyhovuje 

ostění okna 0,10 0,03 -0,004 
0,03> -0,004 

vyhovuje 

parapet okna 0,10 0,03 0,003 
0,03>0,003 

vyhovuje 

nadpraží okna 0,10 0,03 0,003 
0,03>0,003 

vyhovuje 

obvodový věnec 0,60 0,20 0,03 
0,20>0,03 

vyhovuje 

ostění vchodových 

dveří 
0,10 0,03 -0,039 

0,03> -0,039 

vyhovuje 

nadpraží 

vchodových dveří 
0,10 0,03 0,009 

0,03>0,009 

vyhovuje 

výlez na plochou 

střechu 
0,30 0,10 -0,160 

0,10> -0,160 

vyhovuje 

 

Tabulka č. 19- Lineární činitel prostupu tepla 

 

 

4.3.4 Pokles dotykové teploty podlahy čl. 5.3 v ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

V navrhované budově posuzuji dvě skladby podlahy na terénu, lišící se pouze 

nášlapnou vrstvou. Podlahy zatřiďuji do kategorie II. teplé a III. méně teplé dle ČSN 
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73 0540-2 (2007) tepelná ochrana budov [32]. Výsledky z programu TEPLO 2010 

uvádím do tabulky č. 20. Výpočet poklesu dotykové teploty podlahy viz příloha č.2- 

stavební tepelná technika. 

 

 

Výpočtový program TEPLO 2010 

podlaha na terénu 

s nášlapnou vrstvou: 

Pokles dotykové teploty podlahy Δθ10 [°C] 

kategorie 

podlahy 

normový 

Δθ10,N 

 vypočtený 

Δθ10 

požadavek 

Δθ10,N  > Δθ10 

přírodní linoleum II. do 5,5 včetně 2,59 
5,5>2,59 

vyhovuje 

keramická dlažba 
II. 

III. 

do 5,5 včetně 

do 6,9 včetně 
4,26 

5,5>4,26 

vyhovuje 

 

Tabulka č. 18- Pokles dotykové teploty podlahy 

 

 

4.3.5 Šíření vlhkosti konstrukcí dle čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

 Pro navržené konstrukce stěn, stropů, podlah, jejich skladby a styky, bylo nutno 

dodržet podmínku šíření vlhkosti konstrukci dle čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 73 0540-2 (2007). 

Článek 6.1 pojednává o zkondenzované vodní páře uvnitř konstrukce Mc a článek 6.2 

o roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce Mev. Obě 

hodnoty se stanovují v kg/(m
2
rok).       

 Výpočty šíření vlhkosti konstrukcí dle čl. 6.1 a 6.2 ČSN 73 0540-2 (2007) 

uvádím v příloze č. 2-stavební tepelná technika. Vypočtené hodnoty pro programy 

TEPLO 2010, AREA 2010 A CUBE 2010 uvádím do třech tabulek č. 19, 20, 21 viz 

níže.  Upozorňuji, že výsledky pro programy AREA 2010 a CUBE 2010 jsou 

stanoveny pro vybrané kritické detaily a výsledky programu TEPLO 2010 pro 

navržené skladby konstrukcí.        

 Přesnost a vážnost metodiky výpočtu dle zvolených výpočetních programů viz 

tabulky níže.    
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Výpočtový program TEPLO 2010 

hodnocená 

skladba 

Šíření vlhkosti konstrukcí  

zkondenzovaná vodní pára Mc,a [kg/(m
2∙rok)] 

vypařitelné množství vodní páry Mev,a[kg/(m
2∙rok)] 

0,10 kg/(m
2
rok) 

nebo 

3% plošné 

hmotnosti mat. 

Mc,N 

Mc,a  Mev,a 
požadavek 

Mc,N > Mc,a 

požadavek 

Mev,a > Mc,a 

stěna vnější tl. 

436,5 mm 

nosník 360 

v konstrukci nedochází při venkovní 

návrhové teplotě ke kondenzaci 
požadavky jsou splněny 

střecha 

průměrná tl. TI 

400 mm 

0,090 0,0004 0,0111 
0,090>0,0004 

vyhovuje 

0,0111>0,0004 

vyhovuje 

střecha 

nejmenší tl.TI 

300 mm 

0,090 0,0004 0,0112 
0,090>0,0004 

vyhovuje 

0,0112>0,0004 

vyhovuje 

stěna výlezu 

na plochou 

střechu 

0,075 0,0002 0,0095 
0,075>0,0002 

vyhovuje 

0,0095>0,0002 

vyhovuje 

poklop výlezu 

na střechu 
0,063 0,0005 0,0051 

0,063>0,0005 

vyhovuje 

0,0051>0,0005 

vyhovuje 

stěna vnější 

hodnocená pro 

omítkovinu 

weber 

marmolit 

0,060 0,0421* 0,1832 
0,060>0,0421 

vyhovuje 

0,1832>0,0421 

vyhovuje 

 

Tabulka č. 19- Šíření vlhkosti konstrukcí- program TEPLO 2010 

  

 *poznámka: hodnota zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce je na straně 

bezpečné, protože sokl je navržen pouze do výše 600 mm. 
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Výpočtový program AREA 2010 

hodnocený 

detail 

Ohrozí kondenzace vodní páry funkci konstrukce na základě 

grafických výstupů z programu 

ohrozí  

nebo 

neohrozí 

maximální množství 

kondenzátu 

Mc,a 

[kg/(m
2∙rok)] 

 

ohrožení funkce konstrukce 

a 

orientační požadavek* 

Mev,a > Mc,a 

kout 

obvodových 

stěn 

neohrozí 

v detailu nedochází 

během modelového roku 

ke kondenzaci 

požadavky jsou splněny 

styk stěny a paty 

základu 
neohrozí 

v detailu nedochází 

během modelového roku 

ke kondenzaci 

požadavky jsou splněny 

styk stěny a 

ploché střechy- 

atika 

neohrozí 

v detailu nedochází 

během modelového roku 

ke kondenzaci 

požadavky jsou splněny 

výlez na 

plochou střechu 
neohrozí 0,0494 

požadavky jsou splněny 

kondenzát se stačí odpařit 

ostění a 

nadpraží dveří 
neohrozí 

v detailu nedochází 

během modelového roku 

ke kondenzaci 

požadavky jsou splněny 

ostění,nadpraží,

parapet okna 
neohrozí 

v detailu nedochází 

během modelového roku 

ke kondenzaci 

požadavky jsou splněny 

obvodový věnec 

I, II 
neohrozí 

v detailu nedochází 

během modelového roku 

ke kondenzaci 

požadavky jsou splněny 

 

Tabulka č. 20- Orientační výsledky šíření vlhkosti v hodnocených detailech 
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 *poznámka: orientační požadavek proto, že neexistuje žádna obecně uznávaná a 

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného 

vedení tepla a vodní páry. 

 

 

Výpočtový program CUBE 2010 

hodnocený 

detail 

Ohrozí kondenzace vodní páry funkci konstrukce na základě 

grafických výstupů z programu 

ohrozí  

nebo 

neohrozí 

maximální množství 

kondenzátu 

Mc,a 

[kg/(m
2∙rok)] 

 

ohrožení funkce konstrukce 

a 

orientační požadavek* 

Mev,a > Mc,a 

kout 

obvodových 

stěn 

neohrozí 

v detailu nedochází 

během modelového roku 

ke kondenzaci 

požadavky jsou splněny 

výlez na 

plochou střechu 
neohrozí 

v detailu nedochází 

během modelového roku 

ke kondenzaci 

požadavky jsou splněny 

obvodový věnec 

I 
neohrozí 

v detailu nedochází 

během modelového roku 

ke kondenzaci 

požadavky jsou splněny 

výřez 

obvodovým 

věncem varianta 

I-EPS 

neohrozí 

v detailu nedochází 

během modelového roku 

ke kondenzaci 

požadavky jsou splněny 

výřez 

obvodovým 

věncem varianta 

II-STEIXO flex 

neohrozí 

v detailu nedochází 

během modelového roku 

ke kondenzaci 

požadavky jsou splněny 

 

Tabulka č. 21- Orientační šíření vlhkosti v hodnocených detailech 
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 *poznámka: orientační požadavek proto, že neexistuje žádna obecně uznávaná a 

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách trojrozměrného vedení 

tepla a vodní páry. 

 

 

4.3.6 Průvzdušnost dle čl. 7.1 v ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

 Požadované hodnoty průvzdušností dle ČSN 73 0540-2 (2007) uvádím 

v tabulkách č. 22 a č. 23 viz níže. Hodnoty pro splnění požadavků dle čl. 7 z ČSN 73 

0540-2 (2007) není možno stanovit výpočtem, ale příslušným měřením či zkušební 

metodou.           

 Proto, aby navrhovaný objekt splnil požadované hodnoty průvzdušností je 

nutností dodržet navržené skutečnosti viz projektová dokumentace. Jedná se 

především o dodržení navržených otvorových výplní a o řádném přelepení spojů 

opláštění osb desek, koutů, rohů, pat, ostění, parapetů a nadpraží oken a dveří. Toto 

vše páskou ISOCELL AIR STOP FLEX s řádnými přesahy dle projektové 

dokumentace viz detaily k 1.NP a 2.NP. Povrchová úprava a spoje fermacell desek 

musí být vyhlazeny a zatmeleny, poté obloženy, zamalovány nebo zatapetovány, dle 

požadované úpravy viz návrh projektové dokumentace. Z vnější strany bude 

vzduchotěsnost zajištěna pomocí vnějšího kontaktního zateplovacího systému 

s minerální omítkou.  

 

               

 

průvzdušnost čl. 7.1.1 iLV,N  >  iLV    [m
3/(s∙m∙Pa0,67

] 

iLV  součinitel spárové průvzdušnosti 

požadovaná 

hodnota 

iLV,N   

změřená 

hodnota 

iLV  

funkční spára ve výplni otvorů 

vstupní dveře 

ostatní vnější výplně otvorů 

lehký obvodový plášť včetně oken a dveří 

 

0,87∙10-4 

0,10∙10-4 

0,05∙10-4
 

min. stejná 

jako je 

hodnota 

požadovaná 

 

Tabulka č. 22- Kritéria splnění požadavku dle čl. 7.1.1 z ČSN 73 0540-2 (2007) 
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celková průvzdušnost obálky  čl. 7.1.4  n50,N >  n50   [h
-1

] 

n50,N  celková intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 

Pa v h-1 

 

doporučená

hodnota 

n50,N 

 

změřená 

hodnota 

n50 

 

větrání v budově 

nucené se zpětným získáváním tepla, pasivní domy 

 

 

0,6 

min. stejná 

jako je 

hodnota 

doporučená 

 

Tabulka č. 23- Kritéria splnění požadavku dle čl. 7.1.4 z ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

 

4.3.7 Intenzita výměny vzduchu v neužívané místnosti dle čl. 7.2.1 v ČSN 73 0540-

2 (2007) 

 

 V době, kdy místnosti nebudou užívány, navrhuji nejnižší intenzity výměny 

vzduchu v místnosti, viz tabulka č. 24.  

 

 

Výměna vzduchu v neužívané místnosti 

hodnocené patro 

Intenzita výměny vzduchu [h
-1

] 

 

doporučená 

nmin,N 

navržená 

nmin 

požadavek 

nmin  > nmin,N 

1.NP- školení, jednání 0,1 0,15 - (0,5)* 
0,15>0,1 

vyhovuje 

2.NP- kanceláře 0,1 0,15 - (0,5)* 
0,15>0,1 

vyhovuje 

 

Tabulka č. 24- Intenzita výměny vzduchu v neužívané místnosti 

 

 *poznámka: hodnota 0,5 h-1
 zahrnuje vliv tlumeného vytápění. 
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4.3.8 Intenzita výměny vzduchu v užívané místnosti dle čl. 7.2.2 v ČSN 73 0540-2 

(2007) 

 

 Stanovení podmínky intenzity výměny vzduchu v užívané místnosti dle ČSN 73 

0540-2 (2007) tepelná ochrana budov [32] viz tabulka č. 25. 

 

 

Výměna vzduchu v užívané místnosti 

hodnocené patro 

Intenzita výměny vzduchu [h
-1

] 

požadovaná 

nN 

min. množství vzduchu na osobu 

dle článku 7.2.2 z ČSN 73 0540-2  

poznámky 1 

m
3
 na osobu 

požadavek 

nN < n<1,5∙nN 

1.NP- školení, jednání 5,4 20 – 30 m
3
/osobu 

5,4 – 8,1 

stanoveno 

2.NP- kanceláře 1,3 25 m
3
/osobu 

1,3 – 1,9 

stanoveno 

 

Tabulka č. 25- Intenzita výměny vzduchu v užívané místnosti 

 

 Výpočet a podrobné výsledky návrhu výměny vzduchu pro dané místnosti viz 

část 6- technika prostředí staveb. Zdůrazňuji, že požadovaná intenzita výměny 

vzduchu pro dané místnosti bude zajištěna nuceným větráním pomocí 

vzduchotechnické jednotky REMAK AERO MASTER XP.  

 

 

4.3.9 Tepelná stabilita místnosti v letním období dle čl. 8.2 v ČSN 73 0540-2 

(2007) 

 

 Tuto část posudku jsem zpracoval velice důkladně z důvodu, že se jedná o 

dřevostavbu. Úvodem chci zdůraznit, že tepelně izolační materiály, které jsou 

navrženy, spadají do materiálů s vysokou měrnou tepelnou kapacitou c [J/kg∙K]. 

Například izolace stěn STEICO Flex má hodnotu měrné tepelné kapacity 2100 J/kg∙K, 
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což napomáhá budově lépe akumulovat teplo z okolí, oproti běžným tepelně izolačním 

materiálům pro dřevostavby. Dle katalogových listů výrobce [42] je možné, s mou 

navrženou skladbou, dosáhnout fázový posun 19,8 hodin, což je hodnota velice slušná 

na budovu mého charakteru. 

 Norma ČSN 73 0540-2 (2007) tepelná ochrana budov [32] udává dva požadavky 

pro splnění tepelné stability místnosti v letním období a to maximální denní vzestup 

teploty vzduchu v místnosti Δθai,max [°C] a nejvyšší denní teplotu v místnosti θai,max [°C]. 

Vyhodnocení obou požadavků s možnými variantami a úpravami uvádím, viz níže 

v přehledných tabulkách. Výpočet jsem provedl pro kritické místnosti v 1.NP- 1.24 a 

2.NP- 2.24 v programech STABILITA 2010 a SIMULACE 2010. Kritické jsou proto, 

že se nacházejí na jižní straně budovy a protože mají největší podlahovou plochu a 

tím největší obsazení osob.  Výpočty viz příloha č. 2- stavební tepelná technika. 

 

 

PROGRAM STABILITA 2010 

kritická 

místnost 

Nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti [°C] 

Δθai,max 

ochrana proti 

přehřívání kritické 

místnosti 

zemní 

výměník  

požadovaná 

hodnota 

Δθai,max,N 

vypočtená 

hodnota 

Δθai,max 

požadavek 

Δθai,max < Δθai,max,N 

1.NP 

1.24 

školení 

jednání 

vnější žaluzie 

ISOTRA CETTA  

okenní zasklení  

s hodnotou g =0,5 

bez 

vlivu 
5,0 2,18 

2,18 < 5,0 

vyhovuje 

2.NP 

2.24 

kancelář 

vnější žaluzie 

ISOTRA CETTA  

okenní zasklení  

s hodnotou g =0,5 

bez 

vlivu 
5,0 7,28 

7,28 > 5,0 

nevyhovuje 

úprava 

2.NP 

2.24 

kancelář 

vnější žaluzie 

ISOTRA CETTA  

okenní zasklení  

s hodnotou g =0,5 

vnitřní žaluzie 

bez 

vlivu 
5,0 4,88 

4,88 < 5,0 

vyhovuje 

 

Tabulka č. 26- Splnění podmínky bodu 8.2.1 a) z ČSN 73 0540-2 (2007) 
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Chtěl bych zdůraznit, že nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti je bez 

vlivu zemního výměníku a bez vlivu trvalých vnitřních zisků. Dle budoucí revize ČSN 73 

0540-2 (2011) [41] tepelná ochrana budov- požadavky bude tento požadavek z normy 

vyřazen a zachován pouze požadavek nejvyšší denní teploty v místnosti dle čl. 8.2.1 b) z 

ČSN 73 0540-2 (2011). 

 

 

PROGRAM SIMULACE 2010 

kritická 

místnost 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti [°C] 

θai,max 

ochrana proti 

přehřívání 

kritické místnosti 

zemní 

výměník 
požadovaná 

hodnota 

θai,max,N 

vypočtená 

hodnota 

Δθai,max 

požadavek 

θai,max < θai,max,N vnitřní 

zisky 

1.NP 

1.24 

školení 

jednání 

vnější žaluzie 

ISOTRA CETTA  

okenní zasklení  

s hodnotou g =0,5 

bez 

vlivu 
27,0 

 

25,56   (21.6) 

26,89   (21.8) 

 

26,89 < 27,0 

vyhovuje 

2.NP 

2.24 

kancelář 

vnější žaluzie 

ISOTRA CETTA  

okenní zasklení  

s hodnotou g =0,5 

bez 

vlivu 
27,0 

 

24,93   (21.6) 

26,40   (21.8) 

 

26,40 < 27,0 

vyhovuje 

podmínky 

výpočtu 1.NP 

1.NP - 10 hodinový provoz – 7:00-11:00 a 17:00-21:00 

kapacita osob (8-10 osob), intenzita výměny vzduchu pro 21.8 snížená   

podmínky 

výpočtu 2.NP 

2.NP - 8 hodinový provoz – 7:00-14:00 

kancelář  2,5  osoby, zvýšená intenzita výměny vzduchu-noční výměna   

 

Tabulka č. 27- Možné splnění podmínky bodu 8.2.1 b) z ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

 Tabulkou č. 27 chci ukázat možné splnění požadavku bodu 8.2.1 d) z ČSN 73 

0540-2 (2007), jedná se o to, že školící prostor 1.NP vyhoví bez zemního výměníku a 

vnitřních zisků bez výrazného problému, ale kanceláře 2.NP bez nočního předvětrání 
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v 3:00, 4:00 a 5:00 hodin nevyhoví. Výpočty viz příloha č. 2- stavební tepelná 

technika. 

 

 

PROGRAM SIMULACE 2010 

kritická 

místnost 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti [°C] 

θai,max 

ochrana proti 

přehřívání 

kritické místnosti 

zemní 

výměník  
požadovaná 

hodnota 

θai,max,N 

vypočtená 

hodnota 

Δθai,max 

požadavek 

θai,max < θai,max,N vnitřní 

zisky 

1.NP 

1.24 

školení 

jednání 

vnější žaluzie 

ISOTRA CETTA  

okenní zasklení  

s hodnotou g =0,5 

bez vlivu 

27,0 

26,74   (21.5) 

29,56   (21.6) 

31,05   (21.8) 

31,05 > 27,0 

nevyhovuje 
započteny 

2.NP 

2.24 

kancelář 

vnější žaluzie 

ISOTRA CETTA  

okenní zasklení  

s hodnotou g =0,5 

bez vlivu 

27,0 
30,10   (21.6) 

31,59   (21.8) 

31,59 > 27,0 

nevyhovuje 
započteny 

podmínky 

výpočtu 1.NP 

1.NP - 10 hodinový provoz – 7:00-11:00 a 17:00-21:00 

plná kapacita osob (10 osob),  intenzita výměny vzduchu dle výpočtu vzt 

podmínky 

výpočtu 2.NP 

2.NP - 8 hodinový provoz – 7:00-14:00 

kancelář  2,5  osoby, výrazně zvýšená intenzita výměny vzduchu 

 

Tabulka č. 28-  Nesplnění podmínky bodu 8.2.1 b) z ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

 

 Tabulkou č. 28 chci ukázat nesplnění požadavku bodu 8.2.1 d) z ČSN 73 0540-2 

(2007), jedná se o to, že školící prostor 1.NP a kancelářský prostor 2.NP nevyhoví bez 

zemního výměníku a s vnitřními zisky. Proto navrhuji zemní výměník jako prvek, 

který zajistí v létě požadované snížení teploty nasávaného vzduchu z exteriéru. 

Výpočty z programu SIMULACE 2010 viz příloha č. 2- stavební tepelná technika. 
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PROGRAM SIMULACE 2010 

kritická 

místnost 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti [°C] 

θai,max 

ochrana proti 

přehřívání 

kritické místnosti 

zemní 

výměník  
požadovaná 

hodnota 

θai,max,N 

vypočtená 

hodnota 

Δθai,max 

požadavek 

θai,max < θai,max,N vnitřní 

zisky 

1.NP 

1.24 

školení 

jednání 

vnější žaluzie 

ISOTRA CETTA  

okenní zasklení  

s hodnotou g =0,5 

navržen 

27,0 

20,25   (21.5) 

21,54   (21.6) 

22,66   (21.8) 

22,66 < 27,0 

vyhovuje 
bez vlivu 

2.NP 

2.24 

kancelář 

vnější žaluzie 

ISOTRA CETTA  

okenní zasklení  

s hodnotou g =0,5 

navržen 

27,0 

22,67   (21.5) 

23,76   (21.6) 

24,79   (21.8) 

24,79 < 27,0 

vyhovuje 
bez vlivu 

podmínky 

výpočtu 1.NP 

1.NP - 10 hodinový provoz – 7:00-11:00 a 17:00-21:00 

plná kapacita osob (10 osob),  intenzita výměny vzduchu dle výpočtu vzt 

podmínky 

výpočtu 2.NP 

2.NP - 8 hodinový provoz – 7:00-14:00 v nejhorších případech 6:30-13:30 

kancelář  2,5  osoby, intenzita výměny vzduchu dle návrhu vzt 

 

Tabulka č. 29-  Možné splnění podmínky bodu 8.2.1 b) z ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

 

 Tabulkou č. 29 chci ukázat možné splnění požadavku bodu 8.2.1 d) z ČSN 73 

0540-2 (2007), jedná se o to, že školící prostor 1.NP a kancelářský prostor 2.NP 

vyhoví s navrženým zemním výměníkem, ale bez vnitřních zisků. Tuto variantu 

uvádím pouze pro stav za daných podmínek. Výpočty z programu SIMULACE 2010 

viz příloha č. 2- stavební tepelná technika. 
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PROGRAM SIMULACE 2010 

kritická 

místnost 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti [°C] 

θai,max 

ochrana proti 

přehřívání 

kritické místnosti 

zemní 

výměník  
požadovaná 

hodnota 

θai,max,N 

vypočtená 

hodnota 

Δθai,max 

požadavek 

θai,max < θai,max,N vnitřní 

zisky 

1.NP 

1.24 

školení 

jednání 

vnější žaluzie 

ISOTRA CETTA  

okenní zasklení  

s hodnotou g =0,5 

navržen 

27,0 

24,05   (21.5) 

25,05   (21.6) 

26,51   (21.8) 

26,51 < 27,0 

vyhovuje 
počítány 

2.NP 

2.24 

kancelář 

vnější žaluzie 

ISOTRA CETTA  

okenní zasklení  

s hodnotou g =0,5 

navržen 

27,0 

24,87   (21.5) 

25,95   (21.6) 

26,80   (21.8) 

26,80 < 27,0 

vyhovuje 
počítány 

podmínky 

výpočtu 1.NP 

1.NP - 10 hodinový provoz – 7:00-11:00 a 17:00-21:00 

plná kapacita osob (10 osob),  intenzita výměny vzduchu dle výpočtu vzt 

podmínky 

výpočtu 2.NP 

2.NP - 8 hodinový provoz – 7:00-14:00 v nejhorších případech 6:30-13:30 

kancelář  2,5  osoby, intenzita výměny vzduchu dle návrhu vzt 

 

Tabulka č. 30-  Závazné splnění podmínky bodu 8.2.1 b) z ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

 Tabulkou č. 30 splňuji požadavek bodu 8.2.1 d) z ČSN 73 0540-2 (2007). 

Školící prostor 1.NP a kancelářský prostor 2.NP vyhoví s navrženým zemním 

výměníkem a s vnitřními zisky. Výpočty z programu SIMULACE 2010 viz příloha č. 

2- stavební tepelná technika.       

 Výpočet snížení teploty v závislosti na zemním výměníku uvádím, viz příloha č. 

2- stavební tepelná technika. Pokles teploty přiváděného vnějšího vzduchu je na straně 

bezpečné, protože se jedná o snížení teploty vzduchu pro 100% kapacitu 1.NP a 2.NP. 

Proto si dovolím konstatovat, že výpočet nejvyšší denní teploty vnitřního vzduchu 

v kritické místnosti je na straně bezpečné. Jediná praxe ověří, jak se opravdu bude 

navrhovaná dřevostavba chovat v letních a jarních měsících.   
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4.3.10 Zhodnocení tepelné stability v nejkritičtější místnosti 1.NP a 2.NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1- Vliv vnitřních tepelných zisků na vzestupu vnitřní teploty vzduchu 1.NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf č. 2- Vliv vnitřních tepelných zisků na vzestupu vnitřní teploty vzduchu 2.NP 

 

  

 

Tyto grafy zde uvádím proto, že norma ČSN 73 0540-4 (2007) [45] v části G 3.3 

stanovuje výpočet nejvyšší denní teploty v místnosti v letním období bez započtení 

vnitřních zisků v místnosti. 
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4.3.11 Prostup tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540-2 (2007) 

 

  

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Uem [W/m
2∙K] 

Výpočet dle ČSN 73 0540-2 (2007) 

požadovaná 

hodnota 

Uem,N 

vypočtená 

hodnota 

Uem 

požadavek 

Uem < Uem,N 

Výstup z programu ENEGRIE 

2010 
0,55 0,09 

0,09<0,55 

vyhovuje 

klasifikační 

třída A 

Výstup z programu ZTRÁTY 2010 0,54 0,17 
0,17<0,54 

vyhovuje 

klasifikační 

třída B 

 

Výpočet dle revize ČSN 73 0540-2 

(2011) 

požadovaná 

hodnota 

Uem,ref 

vypočtená 

hodnota 

Uem 

požadavek 

Uem < Uem,ref 

Hodnocení dle referenční budovy 0,24 0,12 
0,12<0,24 

vyhovuje 

klasifikační 

třída A 

 

Tabulka č. 31-  Stanovení průměrného součinitele prostupu tepla budovy 

 

 

Jednotlivé výstupy z výpočetních programů ENERGIE 2010, ZTRÁTY 2010 a 

výpočet průměrného součinitele prostupu tepla dle hodnocení referenční budovy viz 

příloha č. 2- stavební tepelná technika. 

 

 

4.3.12 Splnění požadavku na energetickou náročnost budovy- porovnání  

ukazatelů 

 

Splnění požadavku dle vyhlášky 148/2007 sb. o energetické náročnosti budov 

[44] dle vypočtené hodnoty měrné spotřeby energie v kWh/(m
2∙rok), viz výstup 

z programu ENERGIE 2010- příloha č. 2- stavební tepelná technika. 
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PROGRAM ENERGIE 2010 

zatřízení budovy 

Měrná spotřeba energie budovy [kWh/(m
2∙rok)] 

EPA 

požadovaná hodnota pro třídu A-

mimořádně úsporná 

EPA,N 

vypočtená 

hodnota 

 EPA 

požadavek 

EPA < EPA,N 

administrativní budova 

(jednací a školící centrum) 
< 62 54 

54 < 62 

vyhovuje 

 

Tabulka č. 32-  Splnění podmínky energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 

148/2007 sb. 

 

4.3.13  Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

Pro přehledné znázornění celkové energetické spotřeby stavby uvádím tabulku č. 

33 s jednotlivými složkami dodané energie do budovy. Výstup z programu ENERGIE 

2010 viz, příloha č. 2- stavební tepelná technika. 

 

 

PROGRAM ENERGIE 2010 

jednotlivá složka 

Celková roční dodaná energie   

Q, fuel=EP  [GJ], [MWh], [kWh/m
2
] 

GJ MWh  kWh/m
2 

Enegretická náročnost výtápění za rok 50,989 14,164 21 

Enegretická náročnost mech. větrání za rok 23,003 6,390 9 

Enegretická náročnost příprava TV za rok 9,304 2,584 4 

Enegretická náročnost osvětlení za rok 49,837 13,844 20 

Celková roční dodaná energie 133,132 36,981 54 

 

Tabulka č. 33-  Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
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Graf č. 3- Rozdělení celkové roční spotřeby energie budovy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4- Měsíční spotřeby energie dodávané do budovy  



Diplomová práce  

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf č. 5- Procentuální porovnání jednotlivých spotřeb stavby   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6- Zhodnocení roční spotřeby stavby pomocí zlomkové rovnosti 
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5. AKUSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

 

 

5.1 Vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí- výpočet nomogramovou 

metodou 

 

 

5.1.1 Dvojitá příčka z lehkých desek fermacell, jednací prostory 1.NP, kanceláře 

2.NP 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Obrázek č. 1 – Posuzovaná skladba lehké příčky 

 

 

 

Příčka dvojitá z lehkých desek, desky fermacell- typ spojení C (rošt z dřevěných I 

profilů) 

 

              ρfermacell= 1125 kg/m3 

  ρdřevovlák izolace = 50 kg/m3   

         

1. Základní vztah pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti příčky bez zvukové 

izolace: 

 

Rw1 = Rwd + DRw + C  [ dB ] 

 

 Rwd… index zvukové neprůzvučnosti v [ dB ] 

DRw přírůstek zvukové neprůzvučnosti- typ spojení konstrukce lehké příčky [ dB ] 

C… korekce, která zohledňuje předstěnu před lehkou příčkou [ dB ] 
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a) Výpočet indexu zvukové neprůzvučnosti Rwd 

 

· koeficient K dle obr. č. 2 je roven  2,36  [ - ] 

· plošná hmotnost příčky = ρfermacell*tl.deskyfermacell =  1125*0,0125 = 14,06 

kg/m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obrázek č.2 – Koeficient K 

 

· index zvukové neprůzvučnosti Rwd  vyčtu z nomogramu obr. 3 níže:  

Rwd =32 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.3 – Stanovení indexu Rwd 
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b) Přírůstek zvukové neprůzvučnosti DRw v dB vyčtu z nomogramu níže obr. 4 tudíž 

je roven 10,1 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.4 – Stanovení přírůstku ΔRw 

 

 

c) Korekce C zohledňuje předstěnu, kterou v návrhu nemám, proto C je rovno 0. 

 

d) Celková vzduchová neprůzvučnost příčky bez zvukové izolace je: 

 

 

Rw1 = Rwd + DRw + C  [ dB ] 

Rw1 = 32,0 + 10,1 + 0  [ dB ] 

               Rw1 = 42,0 [ dB ] celé číslo 
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2. Základní vztah pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti příčky s přidáním 

zvukové izolace: 

 

Rw2 = Rw1 + DRw2  [ dB ] 

 

a) Přírůstek zvukové neprůzvučnosti DRw2 v dB vyčtu z nomogramu níže obr. 5 tudíž 

je roven 13,8 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.5 – Stanovení přírůstku ΔRw2 

 

 

b) Celková vzduchová neprůzvučnost příčky se zvukovou izolací je: 

 

Rw2 = Rw1 + DRw2  [ dB ] 

Rw2 = 42 + 13,8  [ dB ] 

            Rw2 = 56 [ dB ] celé číslo 
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3. Základní vztah pro výpočet vážené stavební neprůzvučnosti: 

 

R´w = Rw2 - C  [ dB ] 

 

· R´w …stavební vážená neprůzvučnost  

· C … korekce C zohledňuje typy cest šíření zvuku přes konstrukci 

· Korekce C dle normy ČSN 73 0532 [30] článek 5 Požadavky na zvukovou 

izolaci mezi místnostmi je stanovena pro lehké dvojité příčky v rozmezí 4 až 

8 dB 

 

a) Celková vypočtená stavební vážená neprůzvučnost je: 

 

R´w = Rw2 - C  [ dB ] 

 R´w = 56 - 5  [ dB ] 

 R´w = 51 [ dB ] 

 

b) Posouzení vypočtené hodnoty R´w  [ dB ] s hodnotami normovými R´w,N [ dB ] dle 

ČSN 73 0532 Únor 2010 [30] tab. 1- Požadavky na zvukovou izolaci mezi 

místnostmi v budovách 

 

· základní požadavek  R´w > R´w, N [ dB ] 

 

· R´w  [ dB ] vypočtená hodnota vážené stavební neprůzvučnosti 

posuzované konstrukce 

· R´w, N  [ dB ] normová hodnota vážené stavební neprůzvučnosti 

posuzované konstrukce 
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požadavek pro 

učebny a 

výukové 

prostory 

R´w,N  [ dB ] 

požadavek pro 

kanceláře a 

pracovny 

s běžnou 

administrativní 

činností 

R´w,N  [ dB ] 

vypočtená 

hodnota 

vážené stavební 

neprůzvučnosti 

 

R´w  [ dB ] 

 

podmínka 

splnění 

požadavku 

R´w  > R´w,N 

[ dB ] 

 

 

splnění 

požadavku 

(ne)vyhovuje 

  

47 37 (*45) 51 
51>47 

51>37(*45) 
vyhovuje 

 

Tabulka č. 34- Splnění požadavku dle ČSN 73 0532 Únor 2010 

 

* hodnota 45 dB platí pro kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny 

vedoucích pracovníků 

 

 

5.1.2 Dvojitá příčka z lehkých desek fermacell, kancelářské prostory 2.NP oblast 

pomocných místností (sklad, recepce, chodby, pomocné prostory) 

 

 

   

 

 

 

 

            

          

          Obrázek č. 6 – Posuzovaná skladba lehké příčky 
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Příčka dvojitá z lehkých desek, desky fermacell- typ spojení C (rošt z dřevěných 

hranolů) 

 

ρfermacell= 1125 kg/m3 

ρdřevovlák izolace = 50 kg/m3   

         

 

1. Základní vztah pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti příčky bez zvukové 

izolace: 

 

Rw1 = Rwd + DRw + C  [ dB ] 

 

Rwd… index zvukové neprůzvučnosti v [ dB ] 

DRw… přírůstek zvukové neprůzvučnosti- typ spojení konstrukce lehké příčky [ dB ] 

C… korekce, která zohledňuje předstěnu před lehkou příčkou [ dB ] 

 

a) Výpočet indexu zvukové neprůzvučnosti Rwd 

 

· koeficient K dle obr. 7 je roven  2,36  [ - ] 

· plošná hmotnost příčky = ρfermacell*tl.deskyfermacell =  1125*0,0125 = 14,06 

kg/m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

             Obrázek č. 7 – Stanovení koeficientu K 
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· index zvukové neprůzvučnosti Rwd  vyčtu z nomogramu obr. 8 níže:  

Rwd =32 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek č. 8  – Stanovení indexu Rwd 

 

b) Přírůstek zvukové neprůzvučnosti DRw v dB vyčtu z nomogramu níže obr. 9 tudíž 

je roven 8,8 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9  – Stanovení přírůstku  DRw  
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c) Korekce C zohledňuje předstěnu, kterou v návrhu nemám, proto C je rovno 0. 

 

d) Celková vzduchová neprůzvučnost příčky bez zvukové izolace je: 

 

Rw1 = Rwd + DRw + C  [ dB ] 

Rw1 = 32 + 8,8 + 0  [ dB ] 

          Rw1 = 41,0 [ dB ] celé číslo 

 

 

2. Základní vztah pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti příčky s přidáním 

zvukové izolace: 

Rw2 = Rw1 + DRw2  [ dB ] 

 

a) Přírůstek zvukové neprůzvučnosti DRw2 v dB vyčtu z nomogramu níže obr. 10 

tudíž je roven 10 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 10  – Stanovení přírůstku  DRw2 
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b) Celková vzduchová neprůzvučnost příčky se zvukovou izolací je: 

 

Rw2 = Rw1 + DRw2  [ dB ] 

Rw2 = 41 + 10  [ dB ] 

Rw2 = 51 [ dB ] 

 

 

3. Základní vztah pro výpočet vážené stavební neprůzvučnosti: 

 

R´w = Rw2 - C  [ dB ] 

 

· R´w …stavební vážená neprůzvučnost  

· C … korekce C zohledňuje typy cest šíření zvuku přes konstrukci 

· Korekce C dle normy ČSN 73 0532 [30] článek 5 Požadavky na zvukovou 

izolaci mezi místnostmi je stanovena pro lehké dvojité příčky v rozmezí 4 až 

8 dB 

 

a) Celková vypočtená stavební vážená neprůzvučnost je: 

 

R´w = Rw2 - C  [ dB ] 

R´w = 51 - 6  [ dB ] 

R´w = 45  [ dB ] 

 

b) Posouzení vypočtené hodnoty R´w  [ dB ]  s hodnotami normovými R´w,N dle ČSN 

73 0532 únor 2010 [30] tab. 1- Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi 

v budovách 

 

· základní požadavek  R´w > R´w, N [ dB ] 

· R´w  [ dB ] vypočtená hodnota vážené stavební neprůzvučnosti posuzované 

konstrukce 

· R´w, N  [ dB ] normová hodnota vážené stavební neprůzvučnosti posuzované 

konstrukce 
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požadavek pro 

kanceláře a pracovny 

s běžnou 

administrativní 

činností, chodby, 

pomocné prostory 

R´w,N  [ dB ] 

vypočtená hodnota 

vážené stavební 

neprůzvučnosti 

R´w  [ dB ] 

 

podmínka splnění 

požadavku 

R´w  > R´w,N 

[ dB ] 

 

splnění 

požadavku 

(ne)vyhovuje 

  

37  45 45>37 vyhovuje 

 

Tabulka č. 35- Splnění požadavku dle ČSN 73 0532 Únor 2010 

 

 

 Výpočty z programu NEPRŮZVUČNOST 2005 viz příloha č. 3- vzduchová 

neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Tabulkou č. 36 viz níže, shrnuji výpočty 

indexovou a počítačovou metodou. 

 

 

hodnocená konstrukce 

vypočtená hodnota 

R´w  [ dB ] 

vypočtená hodnota 

R´w  [ dB ] 

 

rozdíl mezi 

výpočty 

  

RUČNÍ 

NOMOGRAMY 

PC 

NEPRŮZVUČNOST 

lehká příčka tl. 115 mm 45 45 není 

lehká příčka tl. 185 mm 48 51 rozdíl 3 dB 

 

Tabulka č. 36- Porovnání výpočtových metod- nomogramová vs. PC 
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5.1.3 Dřevěný strop Steico- floor systém s lehkou plovoucí podlahou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek č. 11  – Posuzovaná skladba stropu 

 

 

 

1. Obecný vztah pro přepočet vážené normalizované hladiny kročejového zvuku Lnw 

[ dB ] a vzduchové neprůzvučnosti Rw : 

 

Rw = 135 - Lnw   [ dB ] 

 

· Rw… celková vzduchová neprůzvučnost [ dB ] 

· Lnw … vážená normalizová hladina kročejového zvuku  [ dB ] 

 

a) Celková vzduchová neprůzvučnost stropu Rw v [ dB ] stanovená z obecného 

vzorce: 

 

    Rw = 135 - Lnw   [ dB ] 

    Rw = 135 – 60   [ dB ] 

         Rw = 75  [ dB ] 
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2. Základní vztah pro výpočet vážené stavební neprůzvučnosti: 

 

R´w = Rw - C  [ dB ] 

 

· R´w …stavební vážená neprůzvučnost  

· C …korekce C zohledňuje typy cest šíření zvuku přes konstrukci 

· Korekce C dle normy ČSN 73 0532 [30] článek 5 Požadavky na zvukovou 

izolaci mezi místnostmi je stanovena pro dřevěné stropy v rozmezí 4 až 8 dB 

 

a) Celková vypočtená stavební vážená neprůzvučnost je: 

 

R´w = Rw - C  [ dB ] 

R´w = 75 - 8  [ dB ] 

R´w = 67  [ dB ] 

 

b) Posouzení vypočtené hodnoty R´w  [ dB ]  s hodnotami normovými R´w,N dle ČSN 

73 0532 únor 2010 tab. 1- Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi 

v budovách 

 

· základní požadavek  R´w > R´w, N [ dB ] 

 

· R´w  [ dB ] vypočtená hodnota vážené stavební neprůzvučnosti 

posuzované konstrukce 

· R´w, N  [ dB ] normová hodnota vážené stavební neprůzvučnosti 

posuzované konstrukce 
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požadavek pro 

kanceláře a 

pracovny s běžnou 

administrativní 

čiností, chodby, 

pomocné prostory 

R´w,N  [ dB ] 

vypočtená 

hodnota 

vážené 

stavební 

neprůzvučnosti 

R´w  [ dB ] 

 

podmínka 

splnění 

požadavku 

R´w  > R´w,N 

[ dB ] 

 

splnění 

požadavku 

(ne)vyhovuje 

  

47 

*52   
66,65 

66,65>47   

*52 
vyhovuje 

 

Tabulka č. 37- Splnění požadavku dle ČSN 73 0532 Únor 2010 

 

* hodnota 52 dB platí pro kanceláře, pracovny, výukové prostory se zvýšenými  

nároky, pracovny vedoucích pracovníků 

 

 

5.2 Kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí- výpočet nomogramovou 

metodou 

 

 

5.2.1 Dřevěný strop Steico- floor systém s lehkou plovoucí podlahou, varianta 

orientačního výpočtu bez převzatých deklarovaných hodnot od výrobce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

      

                                            Obrázek č. 12  – Posuzovaná skladba stropu 
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1.  Objemové hmotnosti jednotlivých vrstev dle obrázku 12 

          

ρfermacell= 1125 kg/m
3 

ρosb desky = 690 kg/m
3
   

 ρdřevovlák izolace = 50 kg/m
3
   

 ρdřevovlák izolace-steico therm/floor = 160 kg/m
3 

 ρsteico underfloor = 250 kg/m
3 

 ρ HDF desky = 1000 kg/m
3
   

 

 

2. Jednotlivé tloušťky materiálu skladby stropu od 1.NP k 2. NP: 

 

h1= deska fermacell = 0,0125 m 

h2= deska osb 3 = 0,018 m 

h3= dřevovláknitá izolace steico flex = 0,1 m 

h4= deska osb 3 = 0,022 m 

h5= deska underfloor = 0,0055 m 

h6= podlahová izolace steico floor/therm = 0,06 m 

h7= deska osb 3 = 0,022 m 

h8= deska HDF = 0,0068 m 

 

 

3. Jednotlivé plošné hmotnosti stropu mstrop a mpodlaha [ kg/m
2
 ]: 

 

a) plošná hmotnost lehkého stropu bez skladby podlahy- mstrop [ kg/m
2
 ]: 

 

· m1= 0,0125*1125= 14,07 kg/m
2
 

· m2= 0,018*690= 12,42 kg/m
2
 

· m3= 0,1*50= 5,0 kg/m
2
 

· m4= 0,022*690= 15,18 kg/m
2
 

· mstropní nosník SJ 90/45= 5,2 kg/m´= 5,2/0,5=10,4 kg/m2
>> na m

2
 počítám 2 

nosníky 
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      Celkem plošná hmotnost lehkého stropu mstrop činí:  57,07 kg/m2 

 

b) plošná hmotnost lehké plovoucí podlahy – mpodlaha [ kg/m
2
 ]: 

 

· m5=0,0055*250= 1,38 kg/m
2
 

· m6=0,06*160= 9,6 kg/m
2
 

· m7=0,022*690= 15,18 kg/m
2
 

· m8=0,0068*1000= 6,8 kg/m
2
 

 

   Celkem plošná hmotnost lehké plovoucí podlahy mpodlaha činí:  32,96 kg/m
2 

 

 

4. Vztah pro výpočet vážené normalizované hladiny kročejového zvuku pro stropní 

konstrukci bez podlahy Lnweq0 [ dB ]: 

 

 

                Lnweq0= 85,2 – 0,029* mstrop    [ dB ] 

 

· vztah použit pro dutinové stropy za účelem přiblížení se co nejreálněji 

hodnotě změřené dle výrobce 

 

                Lnweq0= 85,2 – 0,029*57,07   [ dB ] 

Lnweq0= 84  dB celé číslo 

 

 

5. Vztah pro výpočet vážené normalizované hladiny kročejového zvuku pro stropní 

konstrukci s plovoucí podlahou Lnw [ dB ]: 

 

           Lnw = Lnweq0 - DLw – K [ dB ] 

 

· Lnweq0… vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku pro stropní 

konstrukci bez podlahy 
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· DLw… hodnota normalizované hladiny kročejového zvuku zohledňující 

zlepšení kročejové neprůzvučnosti vlivem plovoucí podlahy [ dB ] 

· K … korekce v [ dB ] zohledňující konstrukci stropu 

 

a) Hodnota normalizované hladiny kročejového zvuku DLw zohledňující zlepšení 

kročejové neprůzvučnosti vlivem plovoucí podlahy [ dB ] 

 

DLw = 24,2 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obrázek č. 13  – Přírůstek DLw v závislosti na plovoucí podlaze 

 

 

· dynamická tuhost s´ [MN/m
2
] zvukové izolace materiálu steico floor tl. 60 

mm je možná přirovnat materiálům značky ISOVER tl. 35 mm, proto volím 

dynamickou tuhost s´ dle obrázku 14 jako 16, 0 MN/m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obrázek č. 14  – Stanovení dynamické tuhosti s´[MN/m
2
] 
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a) Korekci K v [ dB ] zohledňující konstrukci stropu volím jako -1 dB, z důvodu 

lehkého dřevěného stropu 

 

b) Vážená normalizová hladina kročejového zvuku pro stropní konstrukci s plovoucí 

podlahou Lnw [ dB ]: 

 

 Lnw = 84 – 24,2 – (-1) 

                                            Lnw = 61 dB celé číslo 

 

 

6. Základní vztah pro výpočet vážené stavební normalizované hladiny kročejového 

zvuku L´nw [ dB ]: 

 

   L´nw = Lnw – K [ dB ] 

 

· K … korekce v [ dB ] zohledňující vedlejší cesty šíření zvuku, dle normy 

ČSN 73 0532 článek 5.2 Posuzování kročejové neprůzvučnosti mezi 

místnostmi je tato korekce v rozsahu 0 až 2 dB 

 

a) Výpočet vážené stavební normalizované hladiny kročejového zvuku L´nw [ dB ]: 

 

       L´nw = Lnw + K [ dB ] 

       L´nw = 61 + 1 [ dB ] 

       L´nw = 62 [ dB ] 

 

b) Posouzení vypočtené hodnoty L´nw [ dB ] s hodnotou normou L´nw,N [ dB ] dle 

ČSN 73 0532 únor 2010 tab. 1- Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi 

v budovách 

 

· základní požadavek  L´nw < L´nw,N [ dB ] 

 

· L´nw [ dB ] vážená stavební normalizovaná hladina kročejového 

zvuku posuzované konstrukce 
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· L´nw,N normová hodnota vážené stavební normalizované hladiny 

kročejového zvuku posuzované konstrukce 

 

 

požadavek pro 

kanceláře a 

pracovny s běžnou 

administrativní 

čiností, chodby, 

pomocné prostory 

L´nw,N [ dB ] 

vypočtená 

vážená stavební 

normalizovaná 

hladina 

kročejového 

zvuku 

L´nw [ dB ] 

 

 

podmínka 

splnění 

požadavku 

L´nw < L´nw,N 

[ dB ] 

 

 

splnění 

požadavku 

(ne)vyhovuje 

  

63   62 62 < 63 vyhovuje 

 

           Tabulka č. 38- Splnění požadavku dle ČSN 73 0532 Únor 2010 

 

 

5.2.2 Dřevěný strop Steico- floor systém s lehkou plovoucí podlahou, varianta 

výpočtu s převzatými hodnotami od výrobce 

 

 

1.  Vztah pro výpočet vážené normalizované hladiny kročejového zvuku pro stropní 

konstrukci s plovoucí podlahou Lnw [ dB ]: 

 

Lnw = Lnweq0 - DLw – K [ dB ] 

 

· Lnweq0…vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku pro stropní 

konstrukci bez podlahové krytiny a podkladových desek, stanovená měřením 

výrobce dle ČSN EN ISO 140 – 6 

· DLw…hodnota normalizované hladiny kročejového zvuku zohledňující 

zlepšení kročejové neprůzvučnosti vlivem plovoucí podlahy [ dB ] 

· K … korekce v [ dB ] zohledňující konstrukci stropu 
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a) Vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku pro stropní konstrukci bez 

podlahy stanovená měřením v [ dB ]: 

 

· Lnweq0= 62 dB …hodnota převzatá od výrobce systému, který uvádí, že 

hodnota kročejové neprůzvučnosti byla změřena bez povlakové krytiny a 

podkladových desek a s vzduchotechnickým potrubím v zvukově izolační 

vrstvě. 

 

b) Hodnota normalizované hladiny kročejového zvuku DLw zohledňující zlepšení 

kročejové neprůzvučnosti vlivem plovoucí podlahy [ dB ] 

 

· DLw=  9 dB… hodnota převzatá od výrobce systému. Avšak pro reálnější a 

bezpečnější výpočet kročejové neprůzvučnosti stropu tuto hodnotu snížím o 

30 %  

 

c) Korekci K v [ dB ] zohledňující konstrukci stropu volím jako 0 dB, z důvodu 

toho, že vliv stropní konstrukce je obsažen v akustickém měření dle výrobce 

systému. 

 

d) Vážená normalizová hladina kročejového zvuku pro stropní konstrukci s plovoucí 

podlahou Lnw [ dB ]: 

 

 

Lnw = Lnweq0 - DLw – K [ dB ] 

          Lnw = 62 – 6 – 0 

          Lnw = 56 dB 

 

 

2.  Základní vztah pro výpočet vážené stavební normalizované hladiny kročejového 

zvuku L´nw [ dB ]: 

 

L´nw = Lnw – K [ dB ] 
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· K … korekce v [ dB ] zohledňující vedlejší cesty šíření zvuku, dle normy 

ČSN 73 0532 [30] článek 5.2 Posuzování kročejové neprůzvučnosti mezi 

místnostmi  je tato korekce v rozsahu 0 až 2 dB 

 

a) Výpočet vážené stavební normalizované hladiny kročejového zvuku L´nw [ dB ]: 

 

L´nw = Lnw + K [ dB ] 

L´nw = 56 + 1 [ dB ] 

L´nw = 57 [ dB ] 

 

b) Posouzení vypočtené hodnoty L´nw [ dB ] s hodnotou normou L´nw,N [ dB ] dle 

ČSN 73 0532 únor 2010 [30] tab. 1- Požadavky na zvukovou izolaci mezi 

místnostmi v budovách 

 

· základní požadavek  L´nw < L´nw,N [ dB ] 

 

· L´nw [ dB ] vážená stavební normalizovaná hladina kročejového 

zvuku posuzované konstrukce 

· L´nw,N normová hodnota vážené stavební normalizované hladiny 

kročejového zvuku posuzované konstrukce 

 

 

požadavek pro 

kanceláře a pracovny 

s běžnou administrativní 

čiností, chodby, 

pomocné prostory 

L´nw,N [ dB ] 

vypočtená vážená 

stavební 

normalizovaná 

hladina 

kročejového 

zvuku 

L´nw [ dB ] 

 

 

podmínka 

splnění 

požadavku 

L´nw < L´nw,N 

[ dB ] 

 

 

splnění 

požadavku 

(ne)vyhovuje 

  

63 

*58 
57 

57< 63 

 57< * 58 
vyhovuje 

 

                 Tabulka č. 39- Splnění požadavku dle ČSN 73 0532 Únor 2010 
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* hodnota 58 dB platí pro kanceláře, pracovny, výukové prostory se zvýšenými   

nároky, pracovny vedoucích pracovníků 

 

 

 

hodnocená konstrukce 

vypočtená hodnota 

L´nw [ dB ] 

vypočtená hodnota 

L´nw [ dB  
 

rozdíl mezi 

výpočty 

  
orientační metoda 

základ výpočtu založen 

na změřených 

hodnotách od výrobce 

steico dřevěný strop 62 57 rozdíl 5 dB 

 

Tabulka č. 40- Porovnání výpočtových metod- orientační vs. stanovená měřením 

 

  

 Rozdíl mezi výpočty je patrný z důvodu složitosti výpočtu lehkých dřevěných 

stropů nomogramovou metodou. Pro stanovení přesných výsledků výpočtu jsou 

potřeba deklarované hodnoty zkušebního měření od výrobce. 
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6. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 

 

6.1 Technická zpráva 

 

 

6.1.1 Úvod 

 

Část 6- Technika prostředí staveb řeší návrh vytápění a nuceného větrání budovy 

tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty hygienických a technologických výměn 

vzduchu s účelem zajištění pohody vnitřního prostředí. Vytápění a nucené větrání 

bude zajištěno vzduchotechnickými jednotkami REMAK AERO MASTER XP.  

 

 

6.1.2 Podklady pro zpracování 

 

Podkladem pro zpracování byl můj vlastní návrh stavební části, konzultace 

s odbornými pedagogy a projektanty z praxe.  

 

 

6.1.3 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 

 

místo: Ostrava 

nadmořská výška: 217 m.n.m 

výpočtová teplota vzduchu:  léto +30°C   entalpie  58 kJ/kg s.v. 

    zima -15°C  entalpie -11,89 kJ/kg s.v. 

 

výpočtová vlhkost vzduchu:  léto  35% 

    zima 85% 
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6.1.4 Výpočtové hodnoty vnitřního vzduchu 

 

prostory: 1.NP jednání, školení, ostatní prostory WC, chodeb 

    2.NP kanceláře, ostatní prostory chodeb a WC  

 

výpočtová teplota uvnitř místnosti pro léto: 27 °C, vlhkost 60% 

výpočtová teplota uvnitř místnosti pro otopné období: 21 °C, vlhkost 45% 

výpočtová teplota ostatních prostor pro otopné období: 15 °C, vlhkost 45% 

 

 

6.1.5 Stavební větrání 

 

Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v prostorách 

školících, jednacích, kancelářských, technických a v místnostech hygienického 

vybavení. Jednotlivé výměny vzduchu a jejich návrh je v souladu s hygienickými a 

bezpečnostními předpisy vycházející z odborné literatury k tomuto tématu určené [31]. 

 

 

6.1.6 Hygienické větrání 

 

Hygienické větrání je navrženo v úrovni neméně hygienického minima. Všechny 

hygienické prostory, technické místnosti, sklady a úklidové komory budou větrány 

podtlakově a nasávání vzduchu (léto, otopné období) bude přes dveřní mřížky a spárou 

pod dveřmi. Přetlakové a tlakově vyrovnané větrání je navrženo v prostorách, kde není 

možný přísun vzduchu z okolních prostor. Jedná se o prostory kanceláří, jednání, 

školení, chodeb, prostor pro oddech, čajová kuchyň a recepce.   

  Zimní ohřev přiváděného vzduchu je navržen na základě tepelných ztrát objektu 

a na tepelné zátěži v letních měsících. Výpočty viz příloha č. 4- technika prostředí 

staveb.           

 Řízené odvlhčování a zimní dovlhčování vzduchu není uvažováno, je ale 

počítáno s přenosem vlhkosti v oblasti entalpického rotačního rekuperátoru. Minimální 

třída filtrace vnitřních prostor bude 1xG4 a 1xG3.     

 Maximální počet osob pro 1.NP je v rozmezí 60 - 90 osob. V letních měsících, 

kdy je stavba náchylná na přehřívání vnitřních prostor, bude maximální osazení 
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jednoho školícího prostoru maximálně 10 osob. V zimě je možno tuto kapacitu zvýšit 

na 15 osob. Pro prostory 2.NP je navrženo pracovní obsazení 15 osob.   

 Pro pracoviště je stanovena ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,8h = 60 

dB. Hluk, který bude produkovat vzduchotechnická jednotka, je stanoven dle výpočtu 

z programu AERO CAD na LAmaxp = 50 dB. Výstup z programu AERO CAD viz 

příloha č. 4- technika prostředí staveb. 

 

 

6.1.7 Technologické větrání 

 

Technologické větrání bude osazeno v místnostech technického vybavení 

objektu a bude zabezpečovat odvod technologické tepelné zátěže. 

 

 

6.1.8 Kapacity výměny vzduchu 

 

Návrh minimálního množství přiváděného a odváděného vzduchu do 

jednotlivých místností je v souladu s odbornou literaturou [31]. Důležitým poznatkem 

pro vnitřní výměnu vzduchu byla letní stabilita v místnosti. Jednotlivé výměny 

vzduchu viz příloha č. 4- technika prostředí staveb. Základní kapacity výměny 

vzduchu pro jednotlivé prostory: 

 

  1.NP- školící a jednací prostor: 40 m
3
/os. (nutná výměna 20-30 m

3
/os.) 

  2.NP- kancelářské prostory: 30 m
3/os. zvýšení na 45-50 m

3
/os. 

  WC prostory: 25 m
3
/h- pisoár; 50 m3

/h- wc mísa; 25 m
3
/h- umyvadlo 

  Chodby: výměna vzduchu za hodinu (h-1
) min. 2 

  Sklady, technické místnosti: výměna vzduchu za hodinu (h-1
) min. 0,5 

  Úklidová komora: 30 m
3
/h- výlevka 

 

6.1.9 Návrhové hodnoty veličin 

 

V objektu jsou navrženy teploty vnitřního vzduchu v souladu s ČSN 73 0540-3 

návrhové hodnoty veličin [47]. Jednotlivé teploty vnitřního vzduchu pro léto a zimu 

jsou navrženy: léto: 26 + 1 °C, zima: 20 +1°C a 15 +1°C.   
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 Produkce vodních zisků na osobu je stanovena dle odborné literatury [31] na 70 

g/os. při 21 °C, 98 g/os. při 24 °C a 116 g/os. při 26 °C. 

Produkce CO2 při denním období se dá stanovit na 18 l/hod/os [48]. Návrh 

výměny vzduchu kancelářských a jednacích prostor je v souladu s produkcí CO2. [48].

  

 

6.1.10 Energetické zdroje 

 

Zdrojem ohřevu vzduchotechnických ohřívačů bude topná voda s rozsahem 

pracovních teplot tw1/tw2 = 80/60°C. Navrženy ohřívače vodní s výkonem viz návrh 

vzduchotechnické jednotky příloha č.4- technika prostředí staveb. Otopná voda bude 

přiváděna do objektu dálkově pomocí předávací stanice Family nebo Mini City. 

Technické parametry možných předávacích stanic viz příloha č. 4- technika prostředí 

staveb.          

 Chlazení objektu bude pomocí zemních výměníků pro každou 

vzduchotechnickou jednotku. Návrh a parametry zemního výměníku viz výkres 

zemního výměníku. Výpočty dokazují, že zemní výměník zajistí požadovanou pohodu 

v letních měsících. Výstupy z posudku nejkritičtější místnosti viz příloha č. 2- stavební 

tepelná technika.         

 Elektrická energie bude pohánět elektromotory vzduchotechnických zařízení. 

Regulace jednotek bude typu web clima, prostřednictvím PC. Ochrana před 

dotykovým napětím navržena základní pomocí samočinného odpojení od zdroje.  

 

 

6.1.11 Popis konceptu řešení 

 

Návrh nuceného větrání a teplovzdušného vytápění budovy vychází ze stavební 

dispozice. Účel návrhu je vytvořit pohodu prostředí. Prostory hygienické a prostory  

jednací, kancelářské, školící jsou větrány odděleně. Není možno tyto prostory 

odvětrávat společně. Pro prostory jednací a kancelářské jsou navrženy dvě 

vzduchotechnické jednotky, každá na jedno podlaží. Při návrhu je myšleno na stránku 

rozdílu teplot pro jednotlivé úseky stavby. Každá sekce jednacího a kancelářského 

prostoru je regulovatelná. Sekce A a sekce B jsou tedy na sobě nezávislé, je možno je 

regulovat odděleně. Výkresy 1.NP a 2.NP vzduchotechnických rozvodů viz výkresová 
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část.           

 Výfuky odpadního vzduchu, vzduchotechnických jednotek, budou situovány nad 

plochou střechu. Výfuky prostoru WC, skladů a technických místností budou 

vyvedeny na fasádu, v dostatečné vzdálenosti, tak aby neobtěžovaly provoz budovy. 

Podrobně viz výkresy půdorysů rozvodů. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým 

systémem.           

 Protože se jedná o návrh budovy v pasivním standardu a provoz bude min. 8 

hodin denně je nutno využívat odpadního tepla pomocí rotačního entalpického 

rekuperátoru. Pro co největší úsporu ohřevu vzduchu je v návrhu navržena směšovací 

komora s 50 % mísením vzduchu. Energetická náročnost vzduchotechnických 

jednotek je na straně minima. Jsou navrženy takové rychlosti vzduchu, které 

napomáhají optimálnímu a úspornému chodu vzduchotechnických jednotek. Rotační 

rekuperátor je nutno napojit na odvod kondenzátu.    

   

 

6.1.12 Popis jednotlivých zařízení 1.NP  

 

Zařízení pro odvod a přívod vzduchu jednacích, školících a chodbových 

prostorů je navrženo pomocí vzduchotechnické jednotky REMAK AERO MASTER 

XP.  Jednotka bude umístěna v technické místnosti 1.NP. Pro přívod vzduchu bude 

zajištěna dvoustupňová filtrace čerstvého vzduchu G4 a G3. Jednotka bude dále 

obsahovat entalpický rotační rekuperátor, směšovací komoru, dva elektromotory 

s volným oběžným kolem s řízenými otáčkami a vodní ohřívač.    

 Nasávání čerstvého vzduchu bude přes zemní výměník pomocí centrálního 

vzduchovodu. Výfuk odpadního vzduchu bude proveden také centrálně, vertikálním 

vzduchovodem nad úroveň ploché střechy. Řešení vzduchotechnické jednotky viz 

příloha č. 4- technika prostředí staveb. Návrh strojovny viz výkres strojovny vzt 1.NP.

 Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude následně transportován pomocí 

čtyřhranného a kruhového potrubí z pozinkovaného plechu. Kruhové potrubí typ 

SPIRO. Potrubí bude vedeno v podhledu a kotveno do podbytí stropu pomocí 

ocelových závitových tyčí. Všechny rozvody vzduchotechnického potrubí budou 

zvukově izolovány pomocí samolepícího syntetického kaučuku K-Flex Duct tl. 20 a 

30 mm. Rychlosti v potrubí jsou navrženy tak, aby nemohl vznikat nadměrný hluk 

v rozvodech. Hranice rychlosti vzduchu v rozvodech potrubí stanovena na 4,0 m/s.
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 Koncové elementy vzduchotechnického potrubí navrženy jako čtvercové 

anemostaty a talířové ventily. Celkové řešení vzduchotechnických rozvodů, včetně 

výpisu prvků viz výkresy vzduchotechniky. 

Měření a regulace bude centrální pomocí jednotky web clima, která je plně 

automatizovaná a řízená pomocí PC. Jednotka bude reagovat na teplotu přiváděného a 

odváděného vzduchu. V každém jednacím prostoru bude pokojový přístroj pro 

nastavení teploty přiváděného vzduchu.     

 Zařízení pro odvod vzduchu bude rozděleno na sekci WC prostorů a prostoru 

skladu, výlevky a technické místnosti. Sekce WC prostorů bude podtlakově odvětrána 

pomocí nízkohlučného diagonálního potrubního ventilátoru TD MIXVENT. Potrubí 

pro odvod vzduchu nebude izolováno a bude kruhové- SPIRO ukončené talířovými 

ventily. Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena z chodby sekce A-B přes dveřní 

mřížky a prostory pod dveřmi. Odtah vzduchu bude pomocí centrálního vzduchovodu 

vyvedeného na fasádu, popřípadě nad střechu. Ventilátor bude opatřen zpětnou 

klapkou zabraňující zpětnému průniku vzduchu do interiéru. Ventilátor bude spouštěn 

se světlem a bude vybaven doběhovým relé a ovládacím panelem. Je nutností, aby 

nastavitelnost oběhového relé byla volitelná na typu období, protože v zimě bude 

docházet k nasávání ohřívaného vzduchu z prostoru chodby. Přívod teplého vzduchu 

přes dveřní mřížky bude doplněn sálavými elektrickými panely.   

 Sekce prostoru skladu, technické místnosti a výlevky bude podtlakově odvětrána 

pomocí nízkohlučného diagonálního potrubního ventilátoru TD MIXVENT. Potrubí 

pro odvod vzduchu nebude izolováno a bude kruhové- SPIRO ukončené talířovými 

ventily. Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena z chodby sekce A-B přes dveřní 

mřížky a prostory pod dveřmi. Odtah vzduchu bude pomocí centrálního vzduchovodu 

vyvedeného na fasádu, popřípadě nad střechu. Ventilátor bude opatřen zpětnou 

klapkou zabraňující zpětnému průniku vzduchu do interiéru. Ventilátor bude spouštěn 

na základě ovládacího panelu pro jednotlivé místnosti. Je nutností, aby nastavitelnost 

ventilátoru byla volitelná na typu období, protože v zimě bude docházet k nasávání 

ohřívaného vzduchu z prostoru chodby. 
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6.1.13 Popis jednotlivých zařízení 1.NP  

 

Zařízení pro odvod a přívod vzduchu kancelářských a chodbových prostorů je 

navrženo pomocí vzduchotechnické jednotky REMAK AERO MASTER XP.  

Jednotka bude umístěna v technické místnosti 2.NP. Pro přívod vzduchu bude 

zajištěna dvoustupňová filtrace čerstvého vzduchu G4 a G3. Jednotka bude dále 

obsahovat entalpický rotační rekuperátor, směšovací komoru, dva elektromotory 

s volným oběžným kolem s řízenými otáčkami a vodní ohřívač.    

 Nasávání čerstvého vzduchu bude přes zemní výměník pomocí centrálního 

vzduchovodu. Výfuk odpadního vzduchu bude proveden také centrálně, vertikálním 

vzduchovodem nad úroveň ploché střechy. Řešení vzduchotechnické jednotky viz 

příloha č. 4- technika prostředí staveb. Návrh strojovny viz výkres strojovny vzt 1.NP.

 Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude následně transportován pomocí 

čtyřhranného a kruhového potrubí z pozinkovaného plechu. Kruhové potrubí typ 

SPIRO. Potrubí bude vedeno v podhledu a kotveno do podbytí stropu pomocí 

ocelových závitových tyčí. Všechny rozvody vzduchotechnického potrubí budou 

zvukově izolovány pomocí samolepícího syntetického kaučuku K-Flex Duct tl. 20 a 

30 mm. Rychlosti v potrubí jsou navrženy tak, aby nemohl vznikat nadměrný hluk 

v rozvodech. Hranice rychlosti vzduchu v rozvodech potrubí stanovena na 4,0 m/s.

 Koncové elementy vzduchotechnického potrubí navrženy jako talířové ventily. 

Celkové řešení vzduchotechnických rozvodů, včetně výpisu prvků viz výkresy 

vzduchotechniky. 

Měření a regulace bude centrální pomocí jednotky web clima, která je plně 

automatizovaná a řízená pomocí PC. Jednotka bude reagovat na teplotu přiváděného a 

odváděného vzduchu. V každém kancelářském prostoru bude pokojový přístroj pro 

nastavení teploty přiváděného vzduchu. 

 

Zařízení pro odvod vzduchu bude rozděleno na sekci WC prostorů, výlevky a 

prostoru skladu a technické místnosti. Sekce WC prostorů a výlevky bude podtlakově 

odvětrána pomocí nízkohlučného diagonálního potrubního ventilátoru TD MIXVENT. 

Potrubí pro odvod vzduchu nebude izolováno a bude kruhové- SPIRO ukončené 

talířovými ventily. Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena z chodby sekce A-B 

přes dveřní mřížky a prostory pod dveřmi. Odtah vzduchu bude pomocí centrálního 
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vzduchovodu vyvedeného na fasádu, popřípadě nad střechu. Ventilátor bude opatřen 

zpětnou klapkou zabraňující zpětnému průniku vzduchu do interiéru. Ventilátor bude 

spouštěn se světlem a bude vybaven doběhovým relé a ovládacím panelem. Je 

nutností, aby nastavitelnost oběhového relé byla volitelná na typu období, protože 

v zimě bude docházet k nasávání ohřívaného vzduchu z prostoru chodby. Přívod 

teplého vzduchu přes dveřní mřížky bude doplněn sálavými elektrickými panely.

 Sekce prostoru technické místnosti bude podtlakově odvětrána pomocí potrubí 

s napojením na WC prostor. Potrubí bude opatřeno regulační klapkou. Potrubí pro 

odvod vzduchu nebude izolováno a bude kruhové- SPIRO ukončené talířovými 

ventily. Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena z chodby sekce A-B přes dveřní 

mřížku a prostor pod dveřmi. Odtah vzduchu bude pomocí centrálního vzduchovodu 

vyvedeného na fasádu, popřípadě nad střechu. Ventilátor bude opatřen zpětnou 

klapkou zabraňující zpětnému průniku vzduchu do interiéru. Ventilátor bude spouštěn 

na základě ovládacího panelu pro jednotlivé místnosti. Je nutností, aby nastavitelnost 

ventilátoru byla volitelná na typu období, protože v zimě bude docházet k nasávání 

ohřívaného vzduchu z prostoru chodby. 

 

 

6.1.14 Energetická náročnost 

 

Jednotlivé příkony ventilátorů vzduchotechnických jednotek viz výstup 

z programu AEROCAD v příloze č. 4- technika prostředí staveb. Příkony potrubních 

ventilátorů 1.NP činí 20 W a 50 W v 2.NP pouze 50 W. 

 

 

6.1.15 Protihluková a protiotřesová opatření 

 

V návrhu je důrazně dbáno na protihluková opatření. Důležitým aspektem je to, 

že je nutno dodržovat přiměřené rychlosti v potrubí. Pro návrh všech potrubních 

vzduchovodů bylo nutno respektovat požadavek odborné literatury [31] a stanovit si 

maximální rychlost v potrubní síti. Maximální rychlost pro hlavní a vedlejší větve 

vzduchovodů je 4,0 m/s v místech WC 4,8 m/s. Uvnitř vzduchotechnické jednotky 

bude rychlost okolo 2,0 – 2,2 m/s, což je úsporné z hlediska hluku, ale i z hlediska 

energetického, vzato k typu ventilátoru. Dalším opatřením jsou protihlukové izolace ze 
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samolepícího syntetického kaučuku K-Flex Duct tl. 20 a 30 mm. Všechny točivé stroje 

budou pružně uloženy, celá vzduchotechnická jednotka bude položena na gumových 

silentblocích. Všechny vzduchovody budou napojeny na vzduchotechnickou jednotku 

přes tlumící vložky, které zabraňují přenosu chvění do potrubního rozvodu a tím i do 

stavební konstrukce. Je potřeba, aby potrubí zavěšené na závitových tyčích bylo 

podloženo pružnými podložkami. Dále je nutno dbát na to, aby byly vzduchovody 

odděleny od stavebních konstrukcí, např. min. vzdáleností 15-20 mm. Ve strojovně, 

kde se sbíhají všechny větve je rychlost vzduchu v potrubí stanovena na max. 5,0 m/s. 

Bude zde zesílená zvuková izolace a je zde navržen prostor pro tlumiče hluku do 

potrubí, vždy na vývodu a odvodu do jednotky. Tlumič musí být délky 1,0 m. Samotná 

jednotka bude vyvozovat hluk odpovídající hladině akustického tlaku LA,max=50 dB. 

 

 

6.1.16 Měření a regulace, protimrazová ochrana 

 

Vzduchotechnické jednotky jsou plně automatizovány pomocí řídící jednotky 

web clima. Řídící jednotka bude například zabezpečovat chody ventilátorů, silové 

napájení ovládaných zařízení, blokovat dvířka na jednotce, jištění tlumených chodů 

větrání, regulaci teploty vzduchu, ovládání rotačního rekuperátoru, ovládání 

uzavíracích klapek na jednotce, protimrazovou ochranu teplovodního ohřívače a 

rotačního rekuperátoru, zanesení filtrů pomocí diferenčního snímače tlaku, plynulou 

regulaci výkonu ventilátoru na přívodu pomocí frekvenčního měniče, poruchovou 

signalizaci, deregulaci teploty vzduchu v jednotlivých prostorech. 

 

 

6.1.17 Izolace, nátěry 

 

Izolace vzduchotechnických potrubí jsou navrženy jako zvukové a tepelné. 

Tepelné v ohledu na přívod chladného vzduchu, který bude chlazen přes zemní 

výměník. Jedná se o typ syntetického kaučuku, který je z vnější strany obalen 

stříbrnou fólií. Úprava izolace je samolepící. Tloušťky izolací navrženy 20 mm a 30 

mm. Nátěry vzduchotechnických rozvodů a částí VZT nejsou z povahy projektu 

navrhovány.  
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6.1.18 Protipožární opatření  

 

Řešení protipožárních klapek a úseků není předmětem diplomové práce. Je nutné 

zdůraznit, že vzduchotechnické rozvody budou vedeny v protipožárním podhledu 

PROMATECT s odolností 45 minut. Vzduchovody, které se povedou v prostorách 

stropu, budou chráněny podbytím stropu s odolností 45 minut. Celý navrhovaný objekt 

bude chráněn protipožárním zařízením snímající možný vznik požáru. Další detailnější 

řešení protipožárních opatření není předmětem projektu.  

 

 

6.1.19 Požadavky na údržbu 

 

Je potřeba, aby kontrolu veškerých částí vzduchotechnických zařízení a 

vzduchovodů prováděla osoba k tomu školená. Je nutno udržovat čistotu výustí, 

anemostatů, ventilátorů, vzduchových filtrů, výměníků tepla, regulačních klapek, VZT 

jednotek a zemních výměníků. Podrobnosti viz výkresy rozvodů a zemního výměníku. 

Je potřeba zohlednit skutečnost, že stavba se nachází centru města a proto interval 

čištění filtrů bude značně ovlivněn místem a provozem budovy. 

 

 

6.1.20 Vliv na životní prostředí  

 

Výfuky VZT zařízení budou chráněny tlumičem a bude použita třída filtrace G3. 

 

 

6.1.21 Závěr 

 

 Po souhlasu konzultanta, techniky prostředí staveb, je celé řešení návrhu 

v souladu se zadáním diplomové práce. 
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6.2 Směšování vzduchu 1.NP- jednací a školící prostory 

 

 

Složka V  [m
3
/s] 

t [°C] j [%] 

1 0,249 15 40 

2 0,666 20 50 

3 0,915 -8,5 70 

 

     Tabulka č. 41- Základní údaje složek vzduchu 

 

Řešení: 

 

1) Měrná hmotnost vlhkého vzduchu 
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2) Hmotnostní průtok 
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3) Měrná vlhkost vzduchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Měrná entalpie vlhkého vzduchu 
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7) Entalpie směsi 

 

 

 

 

8) Relativní vlhkost 

 

 

 

       

 

 

9) Měrná hmotnost vlhkého vzduchu směsi  

 

 

 

 

10)  Závěrečná tabulka 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Tabulka č. 42- Závěrečná tabulka s výslednou směsí vzduchu 

 

 

Grafické řešení 1.NP je přiloženo v příloze č. 4- technika prostředí staveb   
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1 0,249 15 40 1,704 1,183 0,29 4,35 26,15 

2 0,666 20 50 2,337 1,160 0,78 7,50 39,22 
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6.3 Směšování vzduchu 2.NP- kancelářské prostory 

 

     

 

 

 

 

   

                                         Tab. 43- Základní údaje složek vzduchu 

 

Řešení: 

 

 

1) Měrná hmotnost vlhkého vzduchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Hmotnostní průtok 

 

 

 

 

 

 

Složka V  [m
3
/s] t [°C] j [%] 
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3) Měrná vlhkost vzduchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Měrná entalpie vlhkého vzduchu 

 

 

 

 

 

 

 

5) Teplota směsi  

 

 

 

 

 

6) Měrná vlhkost směsi  
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7) Entalpie směsi 

 

 

 

 

8) Relativní vlhkost 

 

 

       

 

 

 

9) Měrná hmotnost vlhkého vzduchu směsi  

 

 

 

 

 

10) Závěrečná tabulka  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 43- Závěrečná tabulka s výslednou směsí vzduchu 

 

Grafické řešení 2.NP je přiloženo v příloze č. 4- technika prostředí staveb  
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r   [Kg/m3] 
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[Kg/s] 

x    

[g/Kg] 

h   

[kJ/Kg_s.v.] 

1 0,260 15 40 1,704 1,183 0,31 4,35 26,15 

2 0,205 20 50 2,337 1,160 0,24 7,50 39,22 

3 0,465 -8,5 70 0,296 1,290 0,60 1,32 -5,31 

Směs 0,93 3,7 65,4 0,796 1,24 1,15 3,42 15,39 
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6.4 Návrh vzduchotechnické jednotky pro 1.NP sekce jednání a školení 

 

 

Přehled vstupních hodnot: podrobné výpočty a návrhy viz příloha č. 4- technika 

prostředí staveb- spočteno v programu MICROSOFT EXEL 2007 

 

Tepelná zátěž QL = 7 788 W, tepelné ztráty v zimě QZ =2 930 W  

Vodní zisky Mw léto = 1,78 g/s, počet osob n = 60. 

Vodní zisky Mw zima = 1,08 g/s 

 

Vnitřní vzduch-  v létě tiL = 27 °C; φiL = 60 % 

           -  v zimě tiZ = 21 °C; φiZ = 45 % 

 

Venkovní vzduch-  v létě teL = 30 °C; hL = 58,0 kJ/kg s.v. 

      -  v zimě teZ = - 15 °C; hL = -11,89 kJ/kg s.v. 

      -  teZZ = - 8,5 °C s sáním přes zemní výměník 

 

Navrhovaný rozdíl teplot mezi vzduchem přiváděným a vzduchem v místnosti je: 

 

Pro zimu-   Δ tZ = 8 K , pro léto-     Δ tL = 6 K 

 

Otopná voda- c=1010 J/kg∙K  

3/15,1 mkg=r  

 

Dávka venkovního vzduchu na jednu osobu pro školící prostor je 40 m
3
/hod. 

 

Výpočet: 

 

1) Objemový průtok přívodního vzduchu Vp: 

 

Pro léto:      sm
tc

Q
V

L

L

PL

3116,1
6.15,1.1010

7788

..
==

D
=

r
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Pro zimu:    sm
tc

Q
V

Z

Z

PZ

3315,0
8.15,1.1010

2930

..
==

D
=

r
 

 

Výpočtový průtok pro systém volím jako VPL = 1,116 m
3
/s 

 

Přepočteme rozdíl teplot pro zimní období Δ tZ: 

 

K
Vc

Q
t

PL

Z

Z 2,2
11,1.15,1.1010

2930

..
===D

r
 

 

 

2)  Objemový průtok venkovního vzduchu Ve: 

 

Dávka venkovního vzduchu na jednu osobu je 40 m
3
/hod 

Přepočteno na jednotku sekundy:                      

              

             y=40/3600= 0,01111 m
3
/hod 

 

Průtok venkovního vzduchu: 

 

smynVe

3666,001111,0.60. ===   

 

 

3)  Objemový průtok oběhového vzduchu Voběh: 

 

smVVV ePLoběb

3451,0666,0116,1 =-=-=  

 

 

4 ) Odvlhčení vzduchu (rozdíl měrných vlhkostí): 

 

kgg
V

M
x

PL

W /738,1
15,1.116,1

78,1

.
===D

r
 

5) Řešení úprav vzduchu: 
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A) Letní návrhový extrém – chladící období zemním výměníkem: 

 

Určení hodnot potřebných pro vykreslení grafu: 

tp= ti-Δte=27-6= 21 °C 

xp= xi-Δx=14,2-1,38= 12,82 g/kg 

 

Měrná hmotnost vlhkého vzduchu: 

 

  

 

 

 

 

 

Hmotnostní průtok: 

 

 

 

 

 

Přehled charakteristických veličin pro letní období: 

 

Charakteristické veličiny 
t x h φ 

°C g/kg kJ/kgs.v % 

Zadání 
I       Interiér 27 14,2 62,5 60 

E     Exteriér 30 10 55 35 

Výstup 

1 - po smíšení 27,9 12,7 60 52 

2 - po ochlazení* 20 12,8 52 65 

P - přívodní 21 12,8 53 79 

r - tepl. rosného bodu 17,2 12,9 48,5 100 

 

Tabulka č. 44- Charakteristické veličiny pro letní období 
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* výstup 2- pro tento pokles je nutno počítat se snížením užitné kapacity cca 25-

50%, nebo s naprosto přesnou regulací VZT jednotky-zajištění přednosti pro školící 

prostory, ostatní prostory se utlumí a vytvoří se intenzita regulace nejvíce přínosná 

školícímu prostoru. 

 

 

B) Zimní návrhový extrém s užitím zemního výměníku – otopné období: 

 

tp= ti+Δtz=21+2,2= 23,2 °C; navrhuji další rezervu na ohřívači v podobě +2 °C   

Δx=1,413 g/kg 

 

Respektování vodní zátěže: 

 

 

 

  

Měrná hmotnost vlhkého vzduchu: 

 

  

 

 

 

 

 

Hmotnostní průtok: 
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Přehled charakteristických veličin pro zimní období: 

 

Charakteristické veličiny 
t x h φ 

°C g/kg kJ/kgs.v % 

Zadání 
I   Interiér 21 7,3 39 45 

E    Exteriér* -8,5 1,5 -6 85 

Výstup 
1 - po smíšení 0,0 3,3 8 82 

P - přívodní 23,2 6,0 37,2 31 

 

Tabulka č. 45- Charakteristické veličiny pro zimní období 

 

 

* exteriér E- uvedená hodnota -8,5 °C vychází ze skutečnosti průchodu vzduchu 

zemním výměníkem, uvádím ji zde za účelem důležitosti nezanedbání zemního 

výměníku. Pro návrh ohřívače použiji extrém -15,0 °C (oblast Ostrava). 

 

Grafické řešení úpravy vzduchu pro letní a zimní období 1.NP a výpočet výstupu 

z programu REMAK vloženo v příloze č. 4- technika prostředí staveb. 

 

 

6.5 Návrh vzduchotechnické jednotky pro 2.NP sekce kancelářská 

 

 

Přehled vstupních hodnot: podrobné výpočty a návrhy viz příloha č. 4- technika 

prostředí staveb- spočteno v programu MICROSOFT EXEL 2007 

 

Tepelná zátěž QL = 5 798 W, tepelné ztráty v zimě QZ =3 019 W  

Vodní zisky Mw léto = 0,44 g/s, počet osob n = 15 

Vodní zisky Mw zima = 0,29 g/s 

 

Vnitřní vzduch- v létě tiL = 27 °C; φiL = 60 % 

            - v zimě tiZ = 21 °C; φiZ = 45 % 
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Venkovní vzduch - v létě teL = 30 °C; hL = 58,0 kJ/kg s.v. 

- v zimě teZ = - 15 °C; hL = -11,89 kJ/kg s.v.,  

- teZZ = - 8,5 °C s sáním přes zemní výměník 

 

Navrhovaný rozdíl teplot mezi vzduchem přiváděným a vzduchem v místnosti je: 

Pro zimu:   Δ tZ = 8 K 

Pro léto:     Δ tL = 4,5 K 

 

Otopná voda- c=1010 J/kgK  

3/15,1 mkg=r  

 

Dávka venkovního vzduchu na jednu osobu pro kancelářský prostor je 45 m
3
/hod. 

 

 

Výpočet: 

 

1) Objemový průtok přívodního vzduchu Vp: 

 

Pro léto:      sm
tc

Q
V

L

L

PL

3109,1
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..
==

D
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Pro zimu:    sm
tc

Q
V

Z

Z

PZ

3324,0
8.15,1.1010

3019

..
==

D
=

r
 

 

Výpočtový průtok pro systém volím jako VPL = 1,109 m
3
/s 

 

Přepočtu rozdíl teplot pro zimní období Δ tZ: 

 

K
Vc

Q
t
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Z
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Diplomová práce  

125 
 

2)  Objemový průtok venkovního vzduchu Ve: 

 

Dávka venkovního vzduchu na jednu osobu je 45 m
3
/hod. 

Přepočteme na jednotku sekundy:                      

              

             y=45/3600= 0,0125 m
3
/hod 

 

Průtok venkovního vzduchu: 

 

smynVe

31875,00125,0.15. ===   

 

 

3)  Objemový průtok oběhového vzduchu Voběh: 

 

smVVV ePLoběb

3925,01875,0109,1 =-=-=  

 

 

4 ) Odvlhčení vzduchu (rozdíl měrných vlhkostí): 

 

kgg
V

M
x

PL

W /349,0
15,1.109,1

445,0

.
===D

r
 

 

 

5) Řešení úprav vzduchu: 

 

A)Letní návrhový extrém – chladící období zemním výměníkem: 

 

Určení hodnot potřebných pro vykreslení grafu: 

 

tp= ti-Δte=27-4,5= 22,5 °C 

xp= xi-Δx=14,2-0,349= 13,85 g/kg 
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Měrná hmotnost vlhkého vzduchu: 
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Hmotnostní průtok: 

skgVm

skgVm

Vm

e

i

/140,0125,012,1
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1
1

=×=×=

=×=×=
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Přehled charakteristických veličin pro letní období: 

 

Charakteristické veličiny 
t x h φ 

°C g/kg kJ/kgs.v % 

Zadání 
I       Interiér 27 14,2 62,5 60 

E     Exteriér 30 10 55 35 

Výstup 

1 - po smíšení 27,1 13,8 61,5 58 

2 - po ochlazení* 21,5 13,7 56 82 

P - přívodní 22,5 13,7 56,5 78 

r - tepl. rosného bodu 18,6 13,6 52 100 

 
Tabulka č. 45- Charakteristické veličiny pro zimní období 

 
* výstup 2- pro tento pokles je nutno počítat se snížením průtoku vzduchu pro 

chodby a wc  prostory , zajištění pomocí regulace přednosti kancelářských prostor. 

 

 
B) Zimní návrhový extrém s užitím zemního výměníku – otopné období: 
 

tp= ti+Δtz=21+2,3= 23,3 °C; navrhuji další rezervu na ohřívači v podobě +2 °C   
 

Δx=1,353 g/kg 
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Respektování vodní zátěže: 
 

 

kgg
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M
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Měrná hmotnost vlhkého vzduchu: 
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Hmotnostní průtok: 
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Přehled charakteristických veličin pro zimní období: 
 

 

Charakteristické veličiny t x h φ 

°C g/kg kJ/kgs.v % 

Zadání I   Interiér 21 7,3 39 45 

E    Exteriér* -8,5 1,5 -6 85 

Výstup 1 - po smíšení 9,5 5,0 22 65 

P - přívodní 23,3 6,0 38 32 

 

Tabulka č. 46- Charakteristické veličiny pro zimní období 

 

* exteriér E- uvedená hodnota -8,5 °C vychází ze skutečnosti průchodu vzduchu 

zemním výměníkem, uvádím ji zde za účelem důležitosti nezanedbání zemního 

výměníku. Pro návrh ohřívače použiju extrém -15,0 °C (oblast Ostrava). 

 

Grafické řešení úpravy vzduchu pro letní a zimní období 2.NP a výpočet výstupu 

z programu REMAK vloženo v příloze č. 4- technika prostředí staveb. Všechny další 



Diplomová práce  

128 
 

potřebné návrhy, výpočty, skutečnosti atd. viz příloha č. 4- technika prostředí staveb- 

výpočty z programu MICROSOFT EXEL 2007. 

 

 

6.6 Ekonomické zhodnocení vzduchotechnických jednotek- vzato ke zdroji tepla 

 

První varianta ekonomického zhodnocení má základ v jednotlivých typech 

zdrojů tepla. Chci porovnat jednotlivé varianty ohřevu vzduchu a následně stanovit 

investiční náklady na pořízení a provoz jednotlivých ohřívačů.  

 Nejprve uvádím tabulku 47, která znázorňuje množství dodané energie na 

výtápění za rok, pro jednotlivé typy ohřívačů a zhodnocení provozu variant.  

 

 

typ 

ohřívače 

 

 

potřeba energie na 

vytápění za rok 

výstupy programu 

ENERGIE 2010       

[GJ]         [MWh]                      

 

 

cena za jednotku energie 

[Kč/kWh] 

[Kč/GJ] 

 

cena 

celkem za 

vytápění 

objektu 

[Kč] 

zhodnocení 

pořadí  

1- nejlevnější 

provoz  

elektrický 42,376 11,771 

3,9 Kč/kWh 

obvyklá cena 4,9-5,5 

Kč/kWh (EON) 

45 907,- 4. 

vodní+czt 50,989 14,164 
550 Kč/GJ; spalování 

plynu (Dalkia) 
30 995,- 3. 

plynový 47,733 13,259 

1400 Kč/MWh 

obvyklá cena 1300-1500 

Kč/kWh (RSP energy) 

23 733,- 2. 

vodní +TČ 18,055 5,015 

3,0 Kč/kWh 

obvyklá cena 4,9-5,5 

Kč/kWh (EON) 

15 045,- 1. 

ceny energií převzaty z portálu www.cenyenergii.cz / 2011 [49], oblast Ostrava 

je nutno zohlednit slevy při variantě elektrického ohřevu a ohřevu pomocí tepelného čerpadla 

 

Tabulka č. 47- Zhodnocení provozu pro dané typy ohřívačů 
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          Graf č. 7-Vyjádření o kolik procent je daná varianta dražší než varianta nejlevnější 
 

 

Podrobnější návrhy a výpočty viz příloha č. 4- technika prostředí staveb. 

 

 

6.7 Ekonomické zhodnocení celkového provozu budovy s jednotlivými typy ohřívačů 

 

Další zhodnocení provozu stavby uvádím tabulkou 48. Jedná s o ekonomické 

zhodnocení stavby jako celku, s potřebou energie na vytápění, pohon ventilátorů 

vzduchotechnické jednotky, energie na osvětlení a přípravu teplé vody.  
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Tabulka č. 48- Zhodnocení celkového provozu budovy 

 

Šedé vyšrafování znázorňuje variantu, která by po souhlasu investora, mohla být 

realizována pro navrhovaný objekt. Návrh tedy předpokládá s variantou vodního ohřívače 

s dálkovým přívodem tepla. Podrobnější návrhy a výpočty viz příloha č. 4- technika 

prostředí staveb. 

 

typ 

ohřívače 

 

potřeba energie na 

provoz budov za 

rok 

výstupy programu 

ENERGIE 2010 

[GJ]         [MWh] 

 

 

cena za jednotku energie 

[Kč/kWh] 

[Kč/GJ] 

 

 

cena celkem 

za celý 

provoz 

objektu 

[Kč] 

 

 

zhodnocení 

pořadí 

1- 

nejlevnější 

provoz 

 

elektrický 

V-  42,376 

PV- 23,003 

TV- 8,303 

O-  49,837 

11,771 

6,390 

2,306 

13,844 

 

3,9 Kč/kWh-vytápění 

5,0 Kč/kWh-ostatní 

(EON) 

158 605,- 

4. 

nevýhodné 

o 16,6% 

vodní+czt 

V-  50,989 

PV- 23,003 

TV- 9,304 

O-  49,837 

14,164 

6,390 

2,584 

13,844 

 

550 Kč/GJ- (Dalkia) 

5,0 Kč/kWh-ostatní 

(EON) 

136 813,- 

3. 

nevýhodné 

o 3,3% 

plynový 

V-  47,733 

PV- 23,003 

TV- 8,303 

O-  49,837 

13,259 

6,390 

2,306 

13,844 

1400 Kč/MWh (RSP) 

5,0 Kč/kWh-ostatní 

(EON) 

136 431,- 

2. 

nevýhodné 

o 3,0% 

vodní +TČ 

V-  18,055 

PV- 23,003 

TV- 8,303 

O-  49,837 

5,015 

6,390 

2,306 

13,844 

3,0 Kč/kWh-vytápění 

5,0 Kč/kWh-ostatní 

(EON) 

132 257,- 

1. 

nejlevnější 

varianta 

provozu 

ceny energií převzaty z portálu www.cenyenergii.cz / 2011 [49], oblast Ostrava 

je nutno zohlednit slevy při variantě elektrického ohřevu a ohřevu pomocí tepelného čerpadla 

značky: V-vytápění; O-osvětlení, PV-pohon ventilátorů, TV-ohřev teplé vody 
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6.8 Ekonomické zhodnocení investičních nákladů na pořízení jednotlivých 

ohřívačů, stanovení prosté návratnosti  

 

 

Dalším důležitým ekonomickým zhodnocením je porovnání investičních 

nákladů na pořízení jednotlivých ohřívačů. Ceny jednotlivých typů ohřívačů jsou po 

odborné konzultaci oceněny pracovníkem firmy REMAK.  

 

typ ohřívače/ řešení cena včetně DPH 

vodní ohřívač + TČ-vzduch/voda 400 000,- 

vodní ohřívač + předávací stanice 62 000,- 

elektrický ohřívač 110 000,- 

plynový ohřívač, včetně odkouření 410 000,- 

 

Tabulka č. 49- Ceny jednotlivých ohřívačů pro vytápění budovy 

 

Protože se předpokládá, že objekt bude vytápěn pomocí vodního ohřívače 

s dálkovou dodávkou tepla je nutno tuto variantu zhodnotit po stránce prosté návratnosti. 

Upozorňuji, že se jedná o výpočet prosté návratnosti bez ohledu na nárůst cen energií. 

Podrobnější návrhy a výpočty viz příloha č. 4- technika prostředí staveb. 

  

Prostá návratnost varianty vodního 

ohřívače a TČ 

Prostá návratnost varianty plynového 

ohřívače 

vztažená k vybrané variantě vodního 

ohřívače a CZT 

vztažená k vybrané variantě vodního 

ohřívače a CZT 

cena vodního ohřívače a 

TČ 

 

400 000,- 
cena plynového ohřívače 

 

410 000,- 

cena vodního ohřívače  a 

předávací stanice 

 

62 000,- 

cena vodního ohřívače a 

předávací stanice 

 

62 000,- 

finanční úspora provozu 15 950,- finanční úspora provozu 7 262,- 

prostá návratnost činí 21 let prostá návratnost činí 48 let 

 

Tabulka č. 50- Prostá návratnost varianty vodního ohřívače a CZT 
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6.9 Ekonomické zhodnocení varianty návrhu s variantou bez nucené výměny 

vzduchu a teplovzdušného větrání objektu 

 

Pro reálnější představu ekonomického zhodnocení objektu navrhuji zhodnotit 

budovy bez nuceného větrání a teplovzdušného vytápění. V návrhu tedy zhodnotím 

budovu s variantami přirozeného větrání s vytápěním tepelnými čerpadly s otopnými 

tělesy a variantu vytápění pomocí elektrického kotle s otopnými tělesy. Podrobný 

výpočet viz příloha č. 4- technika prostředí staveb. 

 

 

Prostá návratnost varianty vodního ohřívače a CZT 

vztažená k variantě přirozeného větrání 

budovy, vytápění pomocí TČ s otopnými 

tělesy 

vztažená k variantě přirozeného větrání 

budovy, vytápění pomocí elektrokotle 

s otopnými tělesy 

investice pro variantu 

nuceného větrání 

s teplovzdušným 

vytápěním  

 

1 604 500,- 

investice pro variantu 

nuceného větrání 

s teplovzdušným 

vytápěním 

 

1 604 500,- 

investice pro variantu 

přirozeného větrání s TČ 

a otopnými tělesy 

 

867 700,- 

investice pro variantu 

přirozeného větrání 

s elektrokotlem a 

otopnými tělesy 

 

563 200,- 

finanční úspora provozu 

pouze vytápění 31 708,- 

finanční úspora provozu 

pouze vytápění 188 655,- 

prostá návratnost činí 23,2 let prostá návratnost činí 5,5 let 

finanční úspora provozu 

celého objektu 
48 441,- 

finanční úspora provozu 

celého objektu 
257 721,- 

prostá návratnost činí 15,2 let prostá návratnost činí 4,0 roky 

 

Tabulka č. 51- Prostá návratnost systému navržené budovy 

 

Upozorňuji, že budovy s přirozeným větráním, budou mít odhadem 2 krát až 3 

krát vyšší tepelnou ztrátu, než budova s nucenou výměnou vzduchu. Což se jasně 

projevuje v prosté návratnosti. Podrobné výpočty finančních úspor viz příloha č. 4. 
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7. ZÁVĚR 

 

Závěrem chci shrnout celkovou koncepci řešení diplomové práce. Jedná se o návrh, 

který je složitý z povahy samotného zadání diplomové práce. Díky tomu, že se jedná o 

ekologickou dřevostavbu v pasivním standardu se systémem difúzně otevřených stěn, bylo 

zapotřebí důrazně dbát na výkresovou stavební část, dále na výpočet tepelné techniky 

budovy a na přehřívání objektu v jarních a letních měsících. Nebylo možné nesplnit 

požadavky z oblasti akustiky stavebních konstrukcí a nenavrhnout nucené větrání a 

teplovzdušné vytápění budovy, tak jak vyplývá z povahy zadání diplomové práce. Všechny 

části diplomové práce byly konzultovány a prohlédnuty odborníky z praxe a akademickými 

pracovníky z fakulty stavební.  
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