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Anotace 

Diplomová práce „Kavárna v pasivním standardu“ se zabývá návrhem objektu 

kavárny v Kostelci u Zlína s ohledem na pasivní standard. Tématem této diplomové práce je 

stavebn� energetické �ešení novostavby pasivní budovy v rozsahu dokumentace pro provád�ní 

stavby. Nejv�tší d�raz p�i návrhu byl p�ikládán �ásti stavební tepelná technika s cílem 

dosáhnout co nejnižší celkové energetické náro�nosti budovy.  

Sou�ástí návrhu je �ešení za�ízení pro vytáp�ní, za�ízení pro zdravotn� technické 

instalace. Navrhovaný objekt splnil všechny požadavky a lze jej ozna�it za pasivní budovu. 

Tato práce je zpracována v rozsahu 62 stran textové �ásti. 

Annotation 

 This master thesis is called 'Coffee lounge in a passive standard'. The aim of this thesis 

is project of ceffee lounge in Kostelec in the Zlínský kraj. This master thesis contains building 

energy solution of new-building in passive standard. This solution is to the extent of 

documentation for construction of the building. Heat engineering was the most important 

thing in this project. The aim was to achieve the lowest power demand factor of the building. 

The master thesis contains of solution of heating, arrangement for healthy technical 

installation. Submitted building meeted all requirements and it is possible to call it passive 

building. 

This master thesis has got 62 pages of the textual part. 
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HLAVNÍ TEXTOVÁ �ÁST 

  

1. ÚVOD 

Zadáním diplomové práce je vypracování stavebn� energetického návrhu a projektové 

dokumentace pro provedení stavby objektu kavárny v pasivním standardu. Jedná se o 

novostavbu na pozemku v Kostelci u Zlína. Budova je navržena jako podsklepená s jedním 

nadzemním podlažím a plochou st�echou vyzd�ná z vápenopískových cihel od firmy KM 

BETA. 

Dokumentace se bude zabývat stavební �ásti objektu, spln�ním tepeln� technických 

požadavk� (sou�initel prostupu tepla, kondenzace vodní páry, pokles dotykové teploty 

podlahy, tepelná stabilita místnosti, teplotní faktor vnit�ního povrchu ochlazovaných 

konstrukcí, lineární �initel prostupu tepla a tepelné ztráty budovy), energetickou náro�ností 

budovy (pr�kaz energetické náro�nosti budovy), návrhem za�ízení pro vytáp�ní a návrh 

zdravotn� technických instalací.  

Sou�ástí této dokumentace jsou i výkresy týkající se stavební �ásti, návrhu okruhu teplé 

vody a vytáp�ní. Výkresy jsou p�iloženy na konci této dokumentace. 

Tato dokumentace byla zpracována dle vyhlášky �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
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2. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

2.1 Identifika�ní údaje stavby 

Název stavby:    Kavárna v pasivním standardu 

Druh stavby:     Novostavba 

Ú�el stavby:     Kavárna 

Místo stavby:     Kostelec u Zlína, Zlín, 763 14 

      �eská republika 

2.2 Identifika�ní údaje projektanta 

Projektant:     Bc. Zuzana Dvo�áková

Adresa (sídlo)    Píse�ná 11 

     Ostrava - Záb�eh 

      700 30 

Spojení    Zuzidvorak@seznam.cz 

      tel: 604186087 

Klient:       VŠB – TU OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ

Ludvíka Podéšt� 1875 

708 33 Ostrava – Poruba 

Zástupce klienta:     Ing. Ji�í Labudek 

2.3 Identifika�ní údaje pozemku 

Parcela :     p. �. 314/20, 314/21 

Katastrální území:    Kostelec u Zlína 670138 

Vým�ra:     1961 m2

Druh Pozemku:    Orná p�da, P�dní zem�d�lský fond 

Vlastník:     Obec Byst�ice nad Olší  
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2.4 Údaje o stávajících majetkoprávních pom�rech a charakteristika území 

Jedná se o výstavbu samostatn� stojícího objektu kavárny v lokalit� Kostelec u Zlína 

v okrajové �ásti obce, na parcele �. 314/20 a 314/21. Parcela se nachází v  katastrálním území 

Kostelec u Zlína se severním sklonem s p�evýšením cca 3 m. Dle schváleného územního 

plánu je území ur�eno pro výstavbu ob�anské vybavenosti. P�íjezd k pozemku je z ulice 

Pohanková. Pozemek je v sou�asné dob� zatravn�n. Objekt kavárny bude napojen na stávající 

technickou infrastrukturu na ulici U �adovek.  

Výstavba na parcele p. �. 314/20, 314/21 k. ú. Kostelec u Zlína se zásadním zp�sobem 

nedotkne okolních pozemk�. 

Výpis dot�ených pozemk�: 

�. parcely     p. �. 314/19, 314/22,  

Druh pozemku    stavební parcela 

2.5 P�ehled podklad�, provedených pr�zkum� a napojení na infrastrukturu 

Podklady k projektu: 

- katastrální mapa 

- požadavky investora 

- výškové a polohopisné geodetické body 

- inženýrsko – geologický pr�zkum 

- zákony a normativní p�edpisy na výstavbu 

Na pozemku byl proveden inženýrsko – geologický pr�zkum. Základovou p�du tvo�í 

št�rk pís�ito- jílovitý. Byl zjišt�n nízký radonový index. 

P�ístup na pozemek je zajišt�n v severní �ásti pozemku z ulice Pohanková. Objekt bude 

napojen na ve�ejný vodovod, jednotnou kanalizaci, plynovod, které jsou vedeny v obecní 

komunikaci na ulici U �adkovek. P�ípojky t�chto sítí budou vyvedeny z objektu ve východní 

�ásti pozemku. Dále bude objekt p�ipojen na vedení nízkého nap�tí, které je umíst�no na 

pozemku ve zd�ném pilí�ku. Napojení stavby na technickou infrastrukturu je znázorn�né ve 

výkresu situace. 
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2.6 Spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Veškeré požadavky dot�ených orgán� uvedené v jejich vyjád�eních byly zapracovány do 

projektové dokumentace.  

2.7 Informace o obecných požadavcích na výstavbu 

V projektu jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky �. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby a normativní p�edpisy závazné dle této vyhlášky.  

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s p�ílohou �. 1 k vyhlášce �. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

2.8 Údaje o spln�ní územních regulativ�

�ešení stavby navržené v této projektové dokumentaci je v souladu s regulativy území a 

územním plánem m�sta Kostelec u Zlína. 

2.9 �asové a v�cné vazby, další podmi�ující skute�nosti 

Nebyly zjišt�ny žádné �asové vazby, v�cná b�emena ani jiné podmi�ující skute�nosti. 

P�ed vlastním za�átkem užívání stavby musí být provedeny veškeré p�ípojky a napojení 

objektu na dopravní infrastrukturu. 

2.10 P�edpokládaná lh�ta výstavby a popis postupu stavby 

Objekt bude postaven v jedné etap�. P�edpokládaná lh�ta výstavby je 2 roky od vydání 

stavebního povolení. Podrobný harmonogram a postup výstavby v�etn� všech 

technologických postup� p�edloží k odsouhlasení stavebníkovi zhotovitel p�ed zahájením 

prací. Investor do smlouvy uzav�ené s dodavatelem stavby up�esní datum zahájení a ukon�ení 

výstavby. 
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2.11 Statistické údaje o stavb�, kubatury, orienta�ní hodnota stavby 

Údaje o stavb� a pozemku: 

Kapacity  

p. �. 314/20, 314/21:   1661 m2

Objekt:    121,11 m2

Terasa:     51 m2

Parkování:    169 m2

Plochy, objemy: 

plocha �eš. území:   1661 m2

plocha stav. pozemku:   1661 m2  

plocha staveništ�:   400,5 m2

zastav�ná plocha:   464 m2

plocha podlažní :   121,11 m2

obestav�ný prostor:   902,27 m3 

Náklady:  

celkové náklady:  5 800 000 K�  
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

3.1.1 Zhodnocení staveništ�

Stavební parcely 314/20 a 314/21 o celkové vým��e 1661 m2 se nachází v katastrálním 

území Kostelec u Zlína 670138. Parcela je svažitá sm�rem k jihu s p�evýšením 3m. Pozemek 

je v sou�asné dob� zatravn�n. Srovnávací rovina ± 0,000 a úrove� �isté podlahy v 1NP je 

258,30 m. n. m. Odstupové vzdálenosti od hranic sousedních pozemk�, výškové osazení 

stavby a orientace objektu kavárny jsou patrné z výkresu Situace stavby.  

3.1.2 Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Objekt kavárny v pasivním standardu je situován v okrajové �ásti Kostelce u Zlína. 

Severní �ást pozemk� ohrani�uje ulice Pohanková a východní �ást je ohrani�ena ulicí U 

�adovek. Stavba je obdélníkového p�dorysu s delší stranou je rovnob�žnou s uli�ní �árou 

ulice Pohanková. P�íjezd  k objektu je situován v severní �ásti pozemk�, na který navazuje 

asfaltové parkovišt� s 6 místy ke stání v�etn� jednoho parkovacího místa pro vozidla 

p�epravující osoby t�žce pohybov� postižené. P�ístup pro p�ší je zajišt�n po zpevn�né ploše 

ze severní �ásti pozemku z ulice Pohanková. 

Hmotu objektu kavárny v pasivním standardu tvo�í kvádr s plochou st�echou. Návrh 

�ešení exteriéru reaguje na sou�asné tendence architektury moderního bydlení. Stavba je 

navržena jako dvoupodlažní, podsklepená budova. 

P�ístup do všech prostor� ur�ených pro návšt�vníky kavárny je bezbariérový. 

V p�ízemí stavby je situován samotný prostor kavárny pro 30 zákazník�, který je v návaznosti 

na vstupní prostor objektu. Ze vstupní haly je p�ístupná jedna záchodová kabina pro muže a 

jedna záchodová kabina pro ženy, která je �ešena v souladu s p�ílohou �. 3 k vyhlášce 

398/2009 Sb.  Prostor kavárny má jedine�ný jižní výhled sm�rem do zahrady, což zajiš�uje 

soukromí a propojení s vn�jším exteriérem. 
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P�ístup do suterénní �ásti budovy je zajišt�n ze vstupní haly dvouramenným železobetonovým 

schodišt�m. Podsklepená �ást objektu slouží jako technické zázemí zam�stnanc� a zázemí 

provozu kavárny. Jsou zde navrženy hygienická zázemí pro návšt�vníky kavárny dle vyhlášky 

268/2009 Sb. [3] a prostor pro zázemí zam�stnanc� – šatny a WC pro zam�stnance dle 

na�ízení vlády �.  178/2001 Sb. [4]. V suterénu objektu se dále nachází p�ípravna studených 

pokrm� s p�idruženými sklady a technická místnost. P�ípravna studených pokrm� je 

vertikáln� propojena s prostorem kavárny jídelním výtahem.  

3.1.3 Technické �ešení stavby a �ešení vn�jších ploch 

Objekt je navržen jako zd�ná stavba postavená z vápenopískových cihel systému KM 

BETA s kontaktním zateplením a monolitickým stropy. Založená je na základových pásech z 

PB. St�echa je plochá jednopláš�ová. 

Výkopy:

P�ed zahájením výkop� bude sejmuta ornice v p�im��ené tlouš�ce cca 0,3m z 30% 

plochy staveništ� a uskladn�na na odd�lené skládce. Tato ornice bude v záv�re�né fázi 

výstavby užita pro rekultivaci záborového území. P�ebyte�ná zemina se odveze na místo 

ur�ení. Poté se provede strojní hloubení stavební jámy a rýh základových pás�. St�ny stavební 

jámy budou svahovány pod úhlem stanoveným dle soudržnosti zeminy v míst� výkopu. 

Zemina z výkop� se použije z �ásti na terénní úpravy. P�i výstavb� nebudou použity žádné 

zvláštní postupy, nebo� hladina podzemní vody je v dostate�né hloubce pod základovou 

spárou.

Základy:

 Na základ� provedeného inženýrsko - geologického pr�zkumu byly podmínky pro 

zakládání stanovené jako jednoduché a nenáro�né. Základy budou provedeny jako základové 

pásy z PB t�ídy C 20/25. Hloubka základové spáry je -4,300m.  Mezi pásy bude na št�rkový 

hutn�ný podsyp provedena podkladní deska z PB t�ídy C 16/20 vyztužená kari sítí. Do áklad�

budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). 
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Svislé konstrukce:   

Všechny svislé konstrukce (nosné zdivo, p�í�ky) jsou �ešeny v systému KM BETA 

SENDWIX z vápenopískových cihel. Nosné obvodové zdivo je provedeno z tvárnic 8DLF-

LD tl. 240 mm, nosné vnit�ní zdivo z tvárnic 6DF-LD tl. 175 mm a p�í�ky 4DF-LD tl. 115 

mm. Veškeré zdivo je vyzd�no na tenkovrstvou maltu.  

Vodorovné nosné konstrukce:

Jsou �ešeny jako železobetonové monolitické desky ve variant� obousm�rn�

vyztužených, prost� uložených desek. 

Schodišt�:

Vertikální komunikace v objektu �ešena levoto�ivým dvouramenným schodišt�m. Ší�ka 

schodiš�ového ramene je 1300 mm. Schodišt� bude železobetonové monolitické. Schodiš�ové 

stupn� mají vždy ší�ku 300 mm a výšku 160 mm. Všechny tyto parametry jsou v souladu 

s normativními požadavky. Prostor schodišt� je p�irozen� osv�tlen denním sv�tlem. 

St�ešní konstrukce:

Zast�ešení objektu je �ešeno jednopláš�ovou plochou st�echou. Nosná konstrukce 

st�echy je shodná s nosnou konstrukcí strop� v nižších podlažích. Tedy monolitická 

železobetonová o celkové tlouš�ce 250 mm. St�ešní rovina je ukon�ena zd�nou atikou. 

Odvodn�ní je �ešeno dovnit� dispozice s r�znými spády st�ešního plášt� do dvou st�ešních 

vtok�.  

Výtah:

V objektu je navržen jídelní výtah TRIPLEX C 100 kg s pohonem dole. Šachta výtahu 

má vnit�ní rozm�ry 1000x750 mm. Dví�ka výtahu o rozm�ru 650 mm budou provedeny 

v obou podlažích. Výtah je ur�en pro zásobování kavárny studenými pokrmy z prostoru 

p�ípravny v suterénu objektu. 

Komín:

Je navržen komín SHIEDEL Kerastar o vnit�ním pr�m�ru 140 mm. 
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Úpravy povrch� vnit�ních:  

Na st�nách budou provedeny vnit�ní dvouvrstvé štukové omítky BAUMIT. V 

hygienických za�ízeních a koupelnách, technické místnosti budou provedeny keramické 

obklady do výše 2500 mm.  Železobetonové konstrukce i st�ny budou opat�eny celoplošným 

cementovým post�ikem a vápenocementovou omítkou  BAUMIT tl. 12mm . 

Podlahy: 

Skladby podlah jsou specifikovány ve výkresové �ásti. V prostoru kavárny je navržena 

plovoucí korková podlaha. V místnostech technického charakteru p�ípravn�, skladech, 

šatnách a WC jsou navrženy keramické podlahy. U všech podlah ve styku se st�nou bude 

proveden obvodový sokl ve stejné povrchové úprav�, jako je podlaha. Jednotlivé barevné 

�ešení budou �ešeny za ú�asti investora a projektanta v pr�b�hu realizace stavby. 

Výpln� otvor�:

Okna a vstupní dve�e do kavárny budou d�evohliníkové, zasklené izola�ním trojsklem. 

Barva oken bude p�írodní. Okna jsou projektovaná se standardním kováním. Bližší popis a 

specifikace výplní okenních otvor� viz výpis prvk�. 

 Vnit�ní dve�e budou d�ev�né, osazené do d�ev�ných zárubní. 

Izolace proti vod�: 

Objekt bude proti zemní vlhkosti izolován provedením vodorovné a svislé 

hydroizolace. Budou použity modifikované asfaltové pásy ELASTODEK 40 Special, 

Asfaltové pasy je nutno �ádn� celoplošn� spojit. Pod asfaltové pásy bude provedena penetrace 

a asfaltový nát�r. Hydroizola�ní vrstvy je nutno provád�t až na vyschlý podklad. 

Hydroizolace bude vyvedena min. 200 mm nad terén. P�i aplikaci hydroizolace na suteréní 

st�ny bude provedeno kotvení dle doporu�ení výrobce. 

Všechny plochy uvnit� objektu, kde m�že dojít ke styku s vodou (WC, sprchy), budou 

pod obklady a dlažbou izolovány pružnou nát�rovou hydroizola�ní hmotou SANIFLEX. 

Obklady a dlažby pak budou spárovány hydroizola�ní spárovací hmotou. 

Obvodová st�na je zaizolována tepelnou izolací ISOVER EPS Grey Wall tlouš�ky 

250mm a tepelná izolace st�ny p�ilehlé k zemin� je zajišt�na izolací ISOVER EPS Perimetr 
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v tlouš�ce 150 mm. Teplená izolace ve skladb� podlahy 1. podzemního podlaží je navržena 

z šedého polystyrénu RIGIPS NeoFloor 031 tlouš�ky 200 mm. Podlahy 1. Nadzemního 

podlaží jsou izolovány tepelnou izolací  RIGIPS Rigifoor tl. 100 mm. Ve st�ešní konstrukci je 

nad parozábranou a pod hydroizolací navržena izolace ISOVER Stabil 150S tlouš�ky 360 

mm. 

Klempí�ské konstrukce: 

  Veškeré klempí�ské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu v barv� dle 

investora. Bude provedeno oplechování vn�jších parapet� oken, oplechování atiky, prostup�

st�echou. Tyto konstrukce budou následn� opat�eny ochranným nát�rem FERRO 

METALLIC.  

Malby a nát�ry: 

  Budou vymalovány vnit�ní prostory barvou Pragolak Topmal Kolor. Podklad pod 

malby musí být p�ipraven dle technologického postupu výstavby. P�ípadnou barevnost ur�í 

b�hem realizace investor.  

Vn�jší plochy: 

Vjezd na pozemek v severní �ásti pozemku navazuje na zpevn�nou komunikaci. 

Parkovací stání s 6 místy ke stání, v�etn� jednoho parkovacího místa pro vozidla p�epravující 

osoby t�žce pohybov� postižené je navrženo za vjezdem. P�ístup pro p�ší je zajišt�n po 

zpevn�né ploše ze severní �ásti pozemku z ulice Pohanková. Vjezd na pozemek a parkovací 

stání bude provedeno z litého asfaltu. Komunikace pro p�ší je provedena se zámkové 

betonové dlažby o tlouš�ce 8 mm barvy šedé uložené do pískového lože. Terasa bude 

zhotovená z d�ev�ných fošen – dub, kotvených na d�ev�ný rošt. 

3.1.4 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu je novým vjezdem z místní komunikace na ulici 

Pohanková.   

P�ipojení na technickou infrastrukturu bude provedeno následujícími p�ípojkami: 

- vodovodní p�ípojka bude napojena na ve�ejný vodovod PE DN 80 pod správou Veolia 

- splaškové a deš�ové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace pod správou Veolia 
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- NTL p�ípojka plynu bude napojena na STL plynovod PE 63 v majetku RWE 

- napojení na NN elektrickou sí� již bylo z�ízeno, na hranici pozemku je umíst�na HDS 

3.1.5 �ešení technické a dopravní infrastruktury 

Vjezd na pozemek v severní �ásti pozemku navazuje na zpevn�nou komunikaci na ulici 

Pohanková.  P�ístup pro p�ší je zajišt�n po zpevn�né ploše ze severní �ásti pozemku z ulice 

Pohanková. P�íležitostné parkovací stání pro 6 osobních automobil� je situováno hned za 

vjezdem.

3.1.6 Vliv stavby na životní prost�edí 

Životní prost�edí p�edm�tného území nebude ni�ím ovlivn�no ani narušeno. Vlastní 

výstavba nebude mít negativní dopad na p�du ani na kvalitu vod. Nenastane zm�na 

odtokových pom�r� v lokalit�. Ovzduší a klima nebude negativn� ovlivn�no. 

 Pro eliminaci rizika b�hem provád�ní stavebních prací jsou navržena následující 

opat�ení: Všechny mechanismy musí být v dokonalém technickém stavu. Odstavné plochy 

pro mechanismy budou zabezpe�eny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podloží. Vozy 

vyjížd�jící na ve�ejné komunikace budou o�išt�ny na p�edem ur�ených místech. Prašnost 

bude snižována kropením.  

  

V navrhované budov� nejsou umíst�ny žádné zdroje produkující škodliviny. Odpady 

budou likvidovány dle p�íslušných p�edpis�. Odvoz a zneškodn�ní odpad� bude smluvn�

zajišt�no odbornou firmou.  P�i stavebních pracích budou odpady odváženy a likvidovány 

mimo staveništ�, což bude zajišt�no provád�cí firmou nebo odbornou firmou. Stavební 

dodavatel je povinen vést evidenci odpad�. 

3.1.7 �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací 

Objekt kavárny v pasivním standardu je kompletn� �ešen dle vyhlášky 368/2009 Sb. 

P�ístup k objektu je taktéž �ešen jako bezbariérový pomocí rampy délky 4,65 m o spádu 1:5. 

Na parkovišti je vyhrazeno jedno parkovací stání pro místa pro vozidla p�epravující osoby 
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t�žce pohybov� postižené. P�ístup pro p�ší z ve�ejné komunikace je �ešen sníženou hranou 

s maximálním p�evýšením 20 mm.   

3.1.8 Pr�zkumy a m��ení, za�len�ní jejich vyhodnocení do projektu 

Na pozemku nebyl proveden geologický ani inženýrský pr�zkum. Prob�hla pouze 

vizuální prohlídka místa stavby a zm��ení rozm�r� pozemku pomocí pásma. Všechny 

pot�ebné pr�zkumy a m��ení budou provedeny p�ed zahájením výstavby a zajistí je investor.  

3.1.9 Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický polohový a výškový systém  

Byl použit sou�adnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Vytý�ení jednotlivých 

objekt� bylo provedeno podle sou�adnic v rámci tohoto systému (viz situace). Inženýrské sít�

budou vytý�eny v sou�innosti se správci sítí v souladu s jejich podmínkami pro provád�ní 

prací vydanými pro navrhované úpravy.  Zdrojem t�chto dat je bodové pole CUZK.  

3.1.10 �len�ní stavby na jednotlivé objekty a provozní soubory 

Stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba pasivní kavárny 

SO 02 – Zpevn�né plochy 

SO 03 – P�ípojka vody 

SO 04 – kanalizace 

SO 05 – P�ípojka plynu 

SO 06 – P�ípojka elektrického vedení 

3.1.11 Vliv stavby na okolí (sousední pozemky, stavby)  

Tato stavba nebude mít negativní vliv na okolí a okolní pozemky. Stavba bude provád�na tak, 

aby nebyly p�ekro�eny hygienické požadavky. 
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3.1.12 Zp�sob ochrany zdraví bezpe�nosti pracovník�  

Ochrana zdraví a bezpe�nosti pracovník� bude zajiš�ována dodržováním všech souvisejících 

právních p�edpis� a ustanovení platných v dob� provád�ní stavby, zejména: Základní 

požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce stanoví vyhláška �. 48/1982 Sb. Základní právní 

normou je zde vyhláška �. 591/2006 Sb. ze dne 31.7.1990 O bezpe�nosti práce a technických 

za�ízeních p�i stavebních pracích. Vyhlášku �. 591/2006 Sb. Je nutné kombinovat s n�kterými 

souvisejícími p�edpisy a �SN v p�íslušném rozsahu: 

Na�ízení vlády �. 121/90 Sb. O pracovn� právních vztazích 

Na�ízení vlády �. 523/02 Sb. O podmínkách ochrany zdraví zam�stnanc�

Zákoník práce 

Zákon �. 580/90 Sb. O zdravotním pojišt�ní 

�SN 01 8010 Bezpe�nostní barva a zna�ky 

�SN 27 0144 Zdvihací za�ízení. Prost�edky pro vázání, zav�šení a uchopení b�emen. 

�SN 73 8101 a �SN 73 8106 Lešení, ochranné a záchytné konstrukce 

�SN 74 33 05 Ochranná zábradlí 

�SN 83 2612 Bezpe�nostní lana 

�SN 83 2611 Bezpe�nostní postroje a pásy 

�SN 73 8120 Stavební plošinové výtahy a další související p�edpisy. 

3.2 Mechanická odolnost 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajišt�na jejich bezpe�nost a trvanlivost 

p�i provád�ní i b�hem užívání po dobu životnosti. Nosné konstrukce jsou navrženy s ohledem 

na statické požadavky. Nenosné konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými 

požadavky, v souladu s technickými podmínkami jejich výrobce a obecnými technickými 

požadavky. Problematika mechanické odolnosti a stability bude zajišt�na statickým výpo�tem 

a posudkem vydaným odborníkem. Bude obsahem samostatné dokumentace. 

3.3 Požární odolnost 

Projektová dokumentace byly zpracovaná v souladu s požadavky požárn� bezpe�nostního 

�ešení stavby. 
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3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

V projektu jsou dodrženy veškeré požadavky na hygienu a ochranu zdraví a životního 

prost�edí dle vyhlášky �. 268/2009 sb. Jedná se spln�ní normativních p�edpis� nap�. na 

minimální sv�tlé výšky, proslun�ní, denní a um�lé osv�tlení, v�trání, vytáp�ní, nakládání 

s odpady, zneškodn�ní odpadních vod, po�et a velikost hygienického zázemí, ochrany proti 

hluku a vibracím, atd. 

3.5 Bezpe�nost užívání 

Jsou dodrženy požadavky vyhlášky �. 268/2009 sb. V níž jsou �ešeny požadavky na 

ochranu p�ed uklouznutím, pádem, nárazem apod. P�ed za�átkem užívání musí být v objektu 

provedeny b�žné revize vyplývající z technických podmínek výrobc� a dodavatel�. 

Na stavbu objektu budou použity pouze certifikované a zdraví neškodící materiály. 

Stavební konstrukce budou dostate�n� stabilizovány, aby nemohlo dojít k jejich z�ícení. Prvky 

zajiš�ující bezpe�ný pohyb osob (zábradlí, sklen�né parapety, atd.) budou pevn� zajišt�ny tak, 

aby nehrozil pád osob. B�hem užívání objektu je provozovatel povinen pravideln� provád�t 

revize technologických za�ízení. P�i vzniku poruchy omezující bezpe�né užívání stavby nebo 

její �ásti je povinen tuto závadu neprodlen� odstranit. B�hem užívání stavby nesmí dojít 

k ohrožení bezpe�nosti provozu na pozemních komunikacích.  

3.6 Ochrana proti hluku 

Provoz v budov� bude odpovídat jejímu charakteru kavárny. Obalové konstrukce 

budovy i vnit�ní d�lící konstrukce vyhovují normovým požadavk�m �SN 730532 Akustika –

ochrana  proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti prvk�. �ešení je v souladu 

s NV 148/2006 o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými vlivy hluku a vibrací. 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Budova je navržena v souladu s �SN 730540 – Tepelná ochrana budov, platné v dob�

této práce a spl�uje požadavky a doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla dle této 
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normy. Objekt kavárny v pasivním standardu spl�uje požadavek vyhlášky 148/2007 sb. na 

m�rnou spot�ebu energie pro t�ídu energetické náro�nosti A, mimo�ádn� úsporné budovy. Pro 

restaurace je to spot�eba menší než 102 kWh/(m2.a) (viz kapitola 5). 

3.8 �ešení p�ístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt kavárny v pasivním standardu je kompletn� �ešen dle vyhlášky 368/2009 Sb. 

P�ístup k objektu je taktéž �ešen jako bezbariérový pomocí rampy délky 4,65 m o spádu 1:5. 

Na parkovišti je vyhrazeno jedno parkovací stání pro místa pro vozidla p�epravující osoby 

t�žce pohybov� postižené. P�ístup pro p�ší z ve�ejné komunikace je �ešen sníženou hranou 

s maximálním p�evýšením 20 mm. V 1. nadzemním podlaží jsou z�ízeny bezbariérové 

záchody. V celém objektu jsou navrženy jako bez prahové.

3.9 Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

V dot�eném území stavby nebyly zjišt�ny žádné zásadní škodlivé vlivy omezující 

výstavbu, na které by m�l být brán ohled. 

3.10 Ochrana obyvatelstva 

V dob� realizace výstavby se provede oplocení staveništ� zamezující p�ístupu 

neoprávn�ných osob, které bude po dokon�ení stavby odstran�no. 

3.11 Inženýrské stavby (objekty) 

3.11.1 Odvodn�ní území, zneškodn�ní odpadních vod

  

Splaškové a deš�ové vody budou svedeny do jednotné kanalizace v majetku firmy 

Veolia. V objektu vznikají pouze b�žné splaškové vody komunálního charakteru. 

Deš�ové vody ze st�echy a splaškové vody z objektu budou svedeny potrubím PVC 

KG DN125 ,toto potrubí bude napojeno na revizní šachtu WAVIN 160/425 typ 3 a odtud je 

vedeno potrubí PVC KG DN150 v délce 10,5 m a je napojeno na kanalizaci PVC DN300.
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P�ípojka bude napojena na kanalizaci vý�ezem v horní t�etin� profilu stoky pod úhlem 

60°(sm�rov�) se zat�sn�ním. Po provedení montáže potrubí se provede zkouška t�snosti 

potrubí a propláchnutí potrubí. Nakonec bude proveden obsyp št�rkopískem v tl.cca300mm 

nad vrcholem potrubí, zbytek výkopu bude zasypán zeminou. Výkopové práce budou 

provád�ny strojn� pop�. ru�n�.  

3.11.2 Zásobování vodou

Objekt bude zásoben vodou z ve�ejného vodovodního �ádu PE DN 80 v ulici U 

�adovek pod správou Veolia.  

Vodovodní p�ípojka PE 100 RC D32 v délce 8,5 m bude vedena do domu a vyvedena 

v technické místnosti, kde bude ukon�ena vodom�rnou sestavou. Umíst�ní vodom�ru 

maximáln� 2 m za obvodovou zdí a min.20cm nad podlahou. Potrubí bude vedené 

v nezámrzné hloubce 2,7 m se spádem k vodovodu. Prostup p�ípojky zdivem bude �ešen 

chráni�kou z kameninových nebo plastových trub.  

Potrubí vodovodní p�ípojky bude uloženo v rýze v pískovém podsypu. Obsyp potrubí 

bude proveden do výšky 30 cm op�t pískem. Zbytek výkopu bude z prohozené zeminy.  Sklon 

vodovodní p�ípojky je min.0,3%. Samotné �ešení vodovodní p�ípojky není p�edm�tem této 

diplomové práce. 

3.11.3 Zásobování energiemi 

Bude provedeno napojení k STL plynovodu ocelové 273x7,0. Na hranici pozemku bude 

umíst�na sk�í� s HUP. �ešení plynovodu není p�edm�tem �ešení této diplomové práce. 

Napojení na rozvodnou elektrickou sí� již bylo realizováno. Na pozemku je umíst�na 

rozvodná sk�í� HDS. 

3.11.4 �ešení dopravy 

Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu pomocí sjezdu na místní komunikaci 

situované v severní �ásti pozemku.  
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3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby 

Sou�ástí stavby jsou zpevn�né plochy, které jsou navrženy v míst� nástupních prostor�

do objektu a v míst� parkovišt�. Nezpevn�né plochy v míst� kontaktu s okolím budou v rámci 

stavby upraveny do p�vodního stavu. 

3.11.6 Elektronická komunikace 

Bude provedeno napojení stavby na telekomunika�ní p�ípojku dle dohody 

s provozovatelem sít�. �ešení napojení není sou�ástí této diplomové práce. 
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4. STAVEBNÍ �ÁST 

  

4.1 Technická zpráva 

4.1.1 Ú�el a popis objektu

Jedná se výstavbu samostatn� stojícího objektu kavárny v pasivním standardu 

s kapacitou 30 míst. Stavební parcely 314/20 a 314/21 o celkové vým��e 1661 m2 se nachází 

v katastrálním území Kostelec u Zlína 670138. Parcela je svažitá sm�rem k jihu s p�evýšením 

3m. Pozemek je v sou�asné dob� zatravn�n. Srovnávací rovina ± 0,000 a úrove� �isté podlahy 

v 1NP je 258,30 m. n. m. odstupové vzdálenosti od hranic sousedních pozemk�, výškové 

osazení stavby a orientace objektu kavárny jsou patrné z výkresu Situace stavby 01.  

4.1.2 Architektonické, funk�ní, dispozi�ní a urbanistické �ešení

Urbanistické �ešení  

Objekt kavárny v pasivním standardu je situován v okrajové �ásti Kostelce u Zlína. 

Severní �ást pozemk� ohrani�uje ulice Pohanková a východní �ást je ohrani�ena ulicí U 

�adovek. Stavba je obdélníkového p�dorysu s delší stranou je rovnob�žnou s uli�ní �árou 

ulice Pohanková. P�íjezd  k objektu je situován v severní �ásti pozemk�, na který navazuje 

asfaltové parkovišt� s 6 místy ke stání, v�etn� jednoho parkovacího místa pro vozidla 

p�epravující osoby t�žce pohybov� postižené. P�ístup pro p�ší je zajišt�n po zpevn�né ploše 

ze severní �ásti pozemku z ulice Pohanková. 

Architektonické a dispozi�ní �ešení 

Hmotu objektu kavárny v pasivním standardu tvo�í kvádr s plochou st�echou. Návrh 

�ešení exteriéru reaguje na sou�asné tendence architektury moderního bydlení. Stavba je 

navržena jako dvoupodlažní, podsklepená budova. 
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P�ístup do všech prostor� ur�ených pro návšt�vníky kavárny je bezbariérový. 

V p�ízemí stavby je situován samotný prostor kavárny pro 30 zákazník�, který je v návaznosti 

na vstupní prostor objektu. Ze vstupní haly je p�ístupná jedna záchodová kabina pro muže a 

jedna záchodová kabina pro ženy, která je �ešena v souladu s p�ílohou �. 3 k vyhlášce 

398/2009 Sb. Prostor kavárny má jedine�ný jižní výhled sm�rem do zahrady, což zajiš�uje 

soukromí a propojení s vn�jším exteriérem. 

P�ístup do suterénní �ásti budovy je zajišt�n ze vstupní haly dvouramenným železobetonovým 

schodišt�m. Podsklepená �ást objektu slouží jako technické zázemí zam�stnanc� a zázemí 

provozu kavárny. Jsou zde navrženy hygienická zázemí pro návšt�vníky kavárny dle vyhlášky 

268/2009 Sb. a prostor pro zázemí zam�stnanc� – šatny a WC pro zam�stnance dle na�ízení 

vlády �.  178/2001 Sb. V suterénu objektu se dále nachází p�ípravna studených pokrm�

s p�idruženými sklady a technická místnost. P�ípravna studených pokrm� je vertikáln�

propojena s prostorem kavárny jídelním výtahem.  

4.1.3 Orienta�ní a statistické údaje o stavb�

Kapacity  

p. �. 314/20, 314/21:   1661 m2

Objekt:    121,11 m2

Terasa:     51 m2

Parkování:    169 m2

Plochy, objemy: 

plocha �eš. území:   1661 m2

plocha stav. pozemku:   1661 m2  

plocha staveništ�:   400,5 m2

zastav�ná plocha:   464 m2

plocha podlažní :   121,11 m2

obestav�ný prostor:   902,27 m3 
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4.1.4 Technické a konstruk�ní �ešení 

Objekt je navržen jako zd�ná stavba postavená z vápenopískových cihel systému KM 

BETA SENDWIX s kontaktním zateplením a monolitickým stropy. Založená je na 

základových pásech z PB. St�echa je plochá jednopláš�ová. Schodišt� je navrženo jako 

monolitické železobetonové. P�i zpracovávání projektu byla stanovena srovnávací rovina ± 

0,000 a úrove� �isté podlahy v 1NP 258,30 m. n. m. Odstupové vzdálenosti od hranic 

sousedních pozemk�, výškové osazení stavby a orientace objektu kavárny jsou patrné z 

výkresu Situace stavby 01. 

Sou�ástí realizace objektu kavárny v pasivním standardu je úprava komunikace, 

oplocení a zahradní úprava pozemku. Materiály a technologie použité p�i výstavb� mají 

p�íslušné atesty, které budou doloženy p�i kolaudaci stavby.  

P�íprava území a zemní práce:

  P�ed zahájením výkop� bude sejmuta ornice v p�im��ené tlouš�ce cca 0,3m z 30% 

plochy staveništ� a uskladn�na na odd�lené skládce. Tato ornice bude v záv�re�né fázi 

výstavby užita pro rekultivaci záborového území. P�ebyte�ná zemina se odveze na místo 

ur�ené stavebním ú�adem v Kostelci u Zlína. Území s ponechanou ornicí se zajistí oplocením. 

P�ed zahájením výkopových prací je nutné vyty�it a provést sondy na polohu inženýrských 

sítí.  Poté se provede strojní hloubení stavební jámy a rýh základových pás�. St�ny hlavní 

stavební jámy budou svahovány pod úhlem stanoveným dle soudržnosti zeminy v míst�

výkopu (max. 1:1). Výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 4,3 m. Zemina z výkop� se 

použije z �ásti na terénní úpravy. P�i výstavb� nebudou použity žádné zvláštní postupy, nebo�

hladina podzemní vody je v dostate�né hloubce pod základovou spárou. 

Základy a podkladní betony: 

Na základ� provedeného inženýrsko - geologického pr�zkumu byly podmínky pro 

zakládání stanovené jako jednoduché a nenáro�né. Obvodové i vnit�ní nosné zdivo bude 

uloženo centricky na základové pásy z PB t�ídy C 20/25-XC1. Obvodové základové pásy 

budou mít celkovou výšku 0,7 m. Hloubka základové spáry je -4,300m. Mezi pásy bude na 
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št�rkový hutn�ný podsyp provedena podkladní deska tl. 150 mm z PB t�ídy C 16/20 

vyztužená KARI sítí SZ 6/100-6/100mm u spodního líce. Do základových konstrukcí bude 

proveden zemnící pásek, který musí být proveden tak, aby byl v kontaktu se základovými 

pásy a rostlou zeminou (ne s podsypem). 

Hutn�né podsypy pod základy a stabilizující zásypy kolem základ� je nutné provád�t z 

dob�e zrn�ného materiálu, který je v tomto p�ípad� stanoven jako št�rkopísek. P�i hutn�ní 

nesmí dojít k znehodnocení a prohn�tení podkladních jílových vrstev dle �SN 73 10 01  

nap�íklad vibrací kameniva apod. 

  V základových konstrukcích budou provedeny všechny pot�ebné prostupy pro 

jednotlivé p�ípojky a vedení.   

Svislé nosné konstrukce:

Obvodové st�ny jsou zd�né z vápenopískových cihel systému KM BETA SENDWIX 

na tepeln� izola�ní maltu FLEX SX-L. Systém ETICS je tvo�en vn�jším kontaktním tepeln�

izola�ním systémem Baumit a tepelnou izolací ISOVER Greywall tlouš�ky 250 mm. Sou�ástí 

vn�jšího zateplovacího systému je lepící hmota a povrchová úprava Baumit openContact. 

Sou�initel prostupu tepla U [W/m2.K] obvodové st�ny vyhovuje doporu�ené hodnot� dle 

normy �SN 730540-2 �lánek 5.2. Posouzení obvodových st�n bylo vytvo�eno v programu 

Teplo 2010 a je uvedeno v rámci p�íloh � 1. 

Nosné obvodové zdivo je provedeno z tvárnic 8DLF-LD tl. 240 mm, nosné vnit�ní 

zdivo z tvárnic 6DF-LD tl. 175 mm a p�í�ky 4DF-LD tl. 115 mm. Veškeré zdivo je vyzd�no 

na tenkovrstvou maltu.  

Stropní konstrukce:

Stropní konstrukce jsou provedeny jakou železobetonová monolitická deska tlouš�ky 

200 mm v suterénu objektu a tlouš�ky 250 mm v 1. nadzemním podlaží z betonu C 20/24. 

Deska je obousm�rn� armovaná p�i obou površích. Základní rastr výztuže je proveden 

z profilu výztuže R8 á 150 mm. Sou�ástí monolitické desky je i ztužující v�nec z betonu 

C16/20. V�nec bude vyztužen m�kkou betoná�skou výztuží 4xR 	 14 mm umíst�ných  rozích 
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v�nce, t�mínky dvoust�ižné z oceli E 	 6 mm po 250 mm. Tepelné mosty budou eliminovány 

vložením tepelné izolace ISOVER EPS 100 F. 

P�i provád�ní je nutno dbát na �ádné podstojkování konstrukce desky. Stropní 

konstrukce m�že být odstojkována až po �ádném nabytí pevností betonu tj. po 28 dnech. P�i 

bedn�ní stropní konstrukce 1NP je nutno zajistit provizorní podep�ení desky 1PP, nebo 

ponechat desku neodbedn�nou až do zatvrdnutí betonu obou stropních desek. V p�ípad�

betonováni konstrukce v nep�íznivých klimatických podmínkách (teploty pod 5°C nebo nad 

25°C) je nutno dodržovat technologické postupy a ošet�ováni pro dané podmínky. 

Zast�ešení:

Zast�ešení objektu je �ešeno jednopláš�ovou plochou st�echou. Nosná konstrukce 

st�echy je shodná s nosnou konstrukcí strop� 1NP. Tedy monolitická železobetonová o 

celkové tlouš�ce 250 mm. St�ešní rovina je ukon�ena zd�nou atikou. Odvodn�ní je �ešeno 

dovnit� dispozice s r�znými spády st�ešního plášt� do dvou st�ešních vtok� vyh�ívanými 

odporovými dráty (sou�ást elektroinstalace). St�ešní pláš� tvo�en, tepelnou izolací ISOVER 

EPS STABIL 150 S o celkové tlouš�ce 360 mm, spádovými deskami ISOVER SD 100 v 

rozmezí 20-200 mm je vyskládán na stropní konstrukci. Svrchní �ást st�ešního plášt� je 

tvo�ena modifikovaným asfaltovým pásem ELASTEK SPECIAL MINERAL, který je zatížen 

ka�írkem o mocnosti 80 mm.  

P�ístup na st�echu je zajišt�n venkovním žeb�íkem. Oplechování atiky je provedeno 

titanitovým plechem. Sou�initel prostupu tepla U [W/m2.K] ploché st�echy vyhovuje 

doporu�ené hodnot� dle normy �SN 730540-2 �lánek 5.2. Posouzení bylo vytvo�eno v 

programu Teplo 2010 a je uvedeno v p�íloze �. 1. 

Skladba st�echy na stropní konstrukci je následující:  

Parot�sný pás  ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL, modifikace SBS, kombinovaná 

skelná a hliníková vložka - jedná se o bitumenový pás tl. 4 mm, který zabra�uje  pronikání 

vlhkosti do vrstvy tepelné izolace. Pás je natavený k podkladu. Po dobu pokládky dalších 

st�ešních vrstev slouží rovn�ž jako do�asná hydroizola�ní vrstva. Technické parametry: 

pevnost pásu podéln�/p�í�n�: 400/300 N, teplotní specifikace: -25 C ° +100 C° 
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Tepeln�-izola�ní vrstva  2xEPS STABIL 150 S z kašírovaných dílc� tl. 180 mm. Jedná 

se o polystyren kvality EPS 150-S, samozhášivý, objemov� stabilizovaný. Desky jsou lepeny 

pomocí lepidla (nap�. Vedapuk).  

Položení vrstvy spádových desek z polystyrenu ISOVER SD KLÍNY v rozmezí 

tlouš�ky 20-200 mm, samozhášivý, objemov� stabilizovaný. 

 Vrchní hydroizola�ní pás ELASTEK SPECIAL MINERAL tlouš�ky 4 mm bude 

celoplošn� nataven k podkladu. 

Atika budovy je dále opat�eny dílci z kašírovaného polystyrénu EPS 100  tl.100mm 

kotvení + úprava podkladu.  

Schodišt�:

Vertikální komunikace v objektu �ešena levoto�ivým dvouramenným schodišt�m. Ší�ka 

schodiš�ového ramene je 1300 mm. Schodišt� bude železobetonové monolitické. Schodiš�ové 

stupn� mají vždy ší�ku 300 mm a výšku 160 mm. Všechny tyto parametry jsou v souladu 

s normativními požadavky. Prostor schodišt� je p�irozen� osv�tlen denním sv�tlem. Na 

nosnou �ást schodišt� je navržena nášlapná vrstva z keramických dlaždic s protiskluzným 

povrchem do lepidla. Madlo bude provedeno ve dvou výškových úrovních 900 mm a 600 

mm. 

Komín:

Je navržen komín systému SHIEDEL KeraStar z nerezové oceli a šamotovou 

profilovanou vložkou o vnit�ním pr�m�ru 140 mm. Komín od plynového kondenza�ního 

kotle je umíst�n v technické místnosti a je vyveden p�es prostor kavárny (kde je zakrytován 

sádrokartónem) nad st�echu. Komín musí být ukon�en krycí hlavou s protideš�ovým krytem 

minimáln� 650 mm nad úrovní atiky. Projektant upozor�uje na pe�livé provedení napojení 

hydroizolace v míst� postupu st�echou.  P�ívod vzduchu pro spalování je zajišt�n oknem v 

technické místnosti. Komín je založen na ocelové stoli�ce (není nutné z�ízení základu pod 

komínem), odvod kondenzátu je realizován do kanalizace. Komín bude kotven každé 4 m dle 

technologického postupu výrobce. 
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Výtah:

V objektu je navržen jídelní výtah TRIPLEX C 100 kg s pohonem dole. Šachta výtahu 

má vnit�ní rozm�ry 1000x750 mm. Dví�ka výtahu o rozm�ru 650 mm budou provedeny 

v obou podlažích. Výtah je ur�en pro zásobování kavárny studenými pokrmy z prostoru 

p�ípravny v suterénu objektu. Montáž výtahu musí provést odborná firma k tomu zp�sobilá. 

P�í�ky:

V celém objektu jsou navrženy p�í�ky z vápenopískových cihel KM BETA 4DF-LD 

tl. 115 mm. V místnostech 103, 104, S12, S05 a S06 jsou provedeny p�edsazené st�ny ze 

sádrokartónu tl, 12,5 mm pro krytí zdravotn� technických vedení. 

P�eklady:

V celém objektu jsou navrženy systémové p�eklady KM BETA KS QUDRO (viz 

specifikace p�eklad� v p�dorysech podlaží). Uložení p�eklad� bude provedeno dle 

technologického listu výrobce. 

Podlahy:

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah (korková plovoucí podlaha a keramická dlažba) jsou 

uvedeny v tabulce místností (viz p�dorysy podlaží). Skladby podlah jsou specifikovány ve 

výkresové �ásti. V prostoru kavárny je navržena plovoucí korková podlaha. V místnostech 

technického charakteru p�ípravn�, skladech, šatnách a WC je navržena keramická dlažba. U 

všech podlah ve styku se st�nou bude proveden obvodový sokl ve stejné povrchové úprav�, 

jako je podlaha. Jednotlivé barevné �ešení budou �ešeny za ú�asti investora a projektanta 

v pr�b�hu realizace stavby.  

Podlaha na terénu v suterénu objektu je izolovaná izolací proti zemní vlhkosti a 

tepelnou izolací RIGIPS NEOFOOR 031 o tlouš�ce 200 mm. Sou�initel prostupu tepla U 

[W/m2.K] podlahy na terénu vyhovuje doporu�ené hodnot� dle normy �SN 730540-2 �lánek 

5.2. Posouzení bylo vytvo�eno v programu Teplo 2010 a je uvedené v p�íloze �. 1. 
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Hydroizolace, parozábrany a geotextilie:

  

Objekt bude proti zemní vlhkosti izolován provedením vodorovné a svislé 

hydroizolace. Budou použity modifikované asfaltové pásy ELASTODEK 40 Special, 

Asfaltové pasy je nutno �ádn� celoplošn� spojit. Pod asfaltové pásy bude provedena penetrace 

a asfaltový nát�r. Hydroizola�ní vrstvy je nutno provád�t až na vyschlý podklad. 

Hydroizolace bude vyvedena min. 200 mm nad terén. P�i aplikaci hydroizolace na suteréní 

st�ny bude provedeno kotvení dle doporu�ení výrobce. 

Všechny plochy uvnit� objektu, kde m�že dojít ke styku s vodou (WC, sprchy), budou 

pod obklady a dlažbou izolovány pružnou nát�rovou hydroizola�ní hmotou SANIFLEX. 

Obklady a dlažby pak budou spárovány hydroizola�ní spárovací hmotou. 

Tepelná izolace:

Obvodová st�na je zaizolována tepelnou izolací ISOVER EPS Grey Wall tlouš�ky 

250mm a tepelná izolace st�ny p�ilehlé k zemin� je zajišt�na izolací ISOVER EPS Perimetr 

v tlouš�ce 150 mm. Teplená izolace ve skladb� podlahy 1. podzemního podlaží je navržena 

z šedého polystyrénu RIGIPS NeoFloor 031 tlouš�ky 200 mm. Podlahy 1. Nadzemního 

podlaží jsou izolovány tepelnou izolací  RIGIPS Rigifoor tl. 100 mm. Ve st�ešní konstrukci je 

nad parozábranou a pod hydroizolací navržena izolace ISOVER Stabil 150S tlouš�ky 360 

mm. 

Omítky :

Na vnit�ních st�nách budou provedeny vnit�ní dvouvrstvé štukové omítky BAUMIT. 

V hygienických za�ízeních a koupelnách, technické místnosti budou provedeny keramické 

obklady do výše 2500 mm. Ve všech prostorech budou pod omítky použity rohové interiérové 

profily pro st�ny – pozinkovaný plech nebo hliník. V návaznosti omítek na železobetonové, 

kovové, d�ev�né nebo sádrokartonové konstrukce, budou použity ukon�ující omítkové profily

a spára mezi jednotlivými materiály bude vytmelena. Železobetonové konstrukce i st�ny 

budou opat�eny celoplošným cementovým post�ikem a vápenocementovou omítkou  
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BAUMIT tl. 12mm . Vn�jší omítky jsou sou�ástí vn�jšího zateplovacího systému Baumit 

openContact.  

Výpln� otvor�: 

Okna a vstupní dve�e do kavárny budou d�evohliníkové, zasklené izola�ním trojsklem 

(sou�initel prostupu tepla okna Uw = 0,69 W.m-2K, celková energetická propustnost 62%) 

Doporu�ená hodnota dle normy �SN 730540-2 �lánek 5.2 na sou�initel prostupu tepla celého 

okna Uw = 1,2 W/m2K je spln�na. 

 Barva oken bude p�írodní. Okna jsou projektovaná se standardním kováním. Bližší 

popis a specifikace výplní okenních otvor� viz výkresová dokumentace výpis oken. 

Vchodové dve�e do obytné �ásti budovy budou dvouk�ídlové d�evohliníkové prosklené, ve 

stejném barevném provedení jako okna. Vnit�ní dve�e budou d�ev�né, osazené do d�ev�ných 

zárubní. 

Klempí�ské konstrukce: 

  Veškeré klempí�ské prvky budou provedeny z titanzinku. Budou provedeny plechové 

vn�jší parapety oken, oplechování atiky, prostup� st�echou. Tyto konstrukce budou následn�

opat�eny ochranným nát�rem FERRO METALLIC. Provád�ní dle �SN 733 610. 

Malby a nát�ry: 

  Budou vymalovány vnit�ní prostory barvou Pragolak Topmal Kolor. Podklad pod 

malby musí být p�ipraven dle technologického postupu výstavby. P�ípadnou barevnost ur�í 

b�hem realizace investor.  

V�trání: 

Pro dosažení pasivního standardu objektu je navrženo nucené v�trání s rekuperací. 

V�trání je navrženo jako �ízené rovnotlaké v�trání s rekuperací tepla. Nucené v�trání je 

zajišt�no v�trací jednotkou DUPLEX S 1500 firmy Area s protiproudým vým�níkem o 
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ú�innosti zp�tného získávání tepla až 90%. Jednotka je dále vybavena vestav�nou by-

passovou klapkou a teplovodním oh�íva�em. Samostatná v�trací jednotka je umíst�ná 

v technické místnosti, odkud je vedeno veškeré potrubí p�ívodního a odvodního vzduchu pod 

stropem 1. podzemního podlaží.  

V systému �ízeného v�trání je budova �len�na do dvou zón. Systém zajiš�uje p�ívod 

filtrovaného vzduchu do kavárny a sou�asn� odtah znehodnoceného vzduchu z hygienických 

místností, p�ípravny a šaten pro zam�stnance. Odvod vzduchu z místností bude zajišt�n 

vyústky v podlaze zakryté m�ížkami. P�ívod vzduchu do kavárny je distribuován kanály 

v podlaze. Množství p�ivád�ného a odvád�ného vzduchu je 1370 m3/h. 

Venkovní úpravy: 

Vjezd na pozemek v severní �ásti pozemku navazuje na zpevn�nou komunikaci. 

Parkovací stání s 6 místy ke stání, v�etn� jednoho parkovacího místa pro vozidla p�epravující 

osoby t�žce pohybov� postižené je navrženo za vjezdem. P�ístup pro p�ší je zajišt�n po 

zpevn�né ploše ze severní �ásti pozemku z ulice Pohanková. Vjezd na pozemek a parkovací 

stání bude provedeno z litého asfaltu. Komunikace pro p�ší je provedena se zámkové 

betonové dlažby o tlouš�ce 80 mm barvy šedé uložené do pískového lože. Terasa bude 

zhotovená z d�ev�ných fošen – dub, kotvených na d�ev�ný rošt. 

4.1.5 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Budova je navržena v souladu s �SN 730540 – Tepelná ochrana budov[6], platné 

v dob� této práce a spl�uje požadavky a doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla dle 

této normy. Objekt kavárny v pasivním standardu spl�uje požadavek vyhlášky 148/2007 sb. 

Posouzení tepeln� technických vlastností objetu je sou�ástí p�íloh této diplomové práce. 

Podrobn� viz �ást 5 této práce Stavební tepelná technika. Tepelné izolace musí spl�ovat 

požadavky vyhlášky �. 151/2001, kterou se stanoví podrobnosti ú�innosti užití energie p�i 

rozvodu tepelné energie a vnit�ním rozvodu tepelné energie. Rozvody teplé vody a topení 

budou opat�eny tepelnou izolací. Tlouš�ky jednotlivých izolací viz p�íloha �. 7. 
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4.1.6 Zp�sob založení objektu 

  

Na základ� provedeného inženýrsko - geologického pr�zkumu byly podmínky pro zakládání 

stanovené jako jednoduché a nenáro�né. Základy budou provedeny jako základové pásy z PB 

t�ídy C 20/25. Hloubka základové spáry je -4,300m.  Mezi pásy bude na št�rkový hutn�ný 

podsyp provedena podkladní deska z PB t�ídy C 16/20 vyztužená kari sítí. Do základ� budou 

vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). 

4.1.7 Vliv stavby na životní prost�edí 

Životní prost�edí p�edm�tného území nebude ni�ím ovlivn�no ani narušeno. Vlastní 

výstavba nebude mít negativní dopad na p�du ani na kvalitu vod. Nenastane zm�na 

odtokových pom�r� v lokalit�. Ovzduší a klima nebude negativn� ovlivn�no. 

 Pro eliminaci rizika b�hem provád�ní stavebních prací jsou navržena následující 

opat�ení: Všechny mechanismy musí být v dokonalém technickém stavu. Odstavné plochy 

pro mechanismy budou zabezpe�eny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podloží. Vozy 

vyjížd�jící na ve�ejné komunikace budou o�išt�ny na p�edem ur�ených místech. Prašnost 

bude snižována kropením.  

  

V navrhované budov� nejsou umíst�ny žádné zdroje produkující škodliviny. Odpady 

budou likvidovány dle p�íslušných p�edpis�. Odvoz a zneškodn�ní odpad� bude smluvn�

zajišt�no odbornou firmou.  P�i stavebních pracích budou odpady odváženy a likvidovány 

mimo staveništ�, což bude zajišt�no provád�cí firmou nebo odbornou firmou. Stavební 

dodavatel je povinen vést evidenci odpad�. 

4.1.8 Dopravní �ešení 

Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu pomocí sjezdu na místní komunikaci.  

Vjezd na pozemek v severní �ásti pozemku navazuje na zpevn�nou komunikaci na ulici 

Pohanková.  P�ístup pro p�ší je zajišt�n po zpevn�né ploše ze severní �ásti pozemku z ulice 

Pohanková. P�íležitostné parkovací stání pro 6 osobních automobil� je situováno hned za 

vjezdem.
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4.1.9 Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

V dot�eném území stavby nebyly zjišt�ny žádné zásadní škodlivé vlivy omezující 

výstavbu, na které by m�l být brán ohled. 

4.1.10 Obecné požadavky na výstavbu 

P�i provád�ní stavebních a montážních prací je t�eba dodržovat ustanovení NV 

�.362/2005 o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s 

nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky a NV �. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je 

t�eba v�novat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zú�astn�ní 

pracovníci musí být s p�edpisy seznámeni p�ed zahájením prací a jsou dále povinni používat 

p�i práci p�edepsané osobní ochranné pom�cky podle výše uvedených p�edpis�. Na staveništ�

bude zamezen p�ístup nepovolaných osob. 
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5. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA 

5.1 ÚVOD 

V této kapitole je �ešena stavební tepelná technika Kavárny v pasivním standardu. 

Návrh je v souladu s normou �SN 73 0540 – �ást 1-4 Tepelná ochrana budov. Jsou zde 

posuzovány nároky všech ochlazovaných konstrukcí objektu na sou�initel prostupu tepla 

konstrukcí, pokles dotykové teploty podlahy v budov� a kondenzaci vodní páry v konstrukci. 

Jedná se o posouzení obvodového zdiva, ploché st�echy a podlahy na terénu. Dále jsou �ešeny 

vybrané detaily v budov� na posouzení lineárního �initele a teplotního faktoru. Jde o tyto 

detaily st�na-st�na (roh), st�na-st�echa (atika) a st�na-podlaha na terénu (základ). Je 

zpracován energetický štítek budovy jako vyhodnocení celkové energetické náro�nosti 

budovy dle vyhlášky 148/2007 Sb. 

5.2 Sou�initel prostupu tepla konstrukcí U [W/m2.K]

Sou�initel prostupu tepla U a tepelný odpor R jsou základními veli�inami charakterizujícími 

tepeln� izola�ní vlastnosti stavebních konstrukcí. Požadavky na sou�initel prostupu tepla U 

uvádí �SN 73 0540-2. Pro každou stavební konstrukci musí být spln�na podmínka: 

U ≤UN   [W/m2.K] 

kde U je sou�initel prostupu tepla a UN je jeho normou požadovaná hodnota 

sesi RRR
U

++
=

1

�=
λ

d
R   

kde Rsi  je odpor p�i p�estupu tepla na vn�jší stran� konstrukce [m2.K/W] 

R  tepelný odpor konstrukce [m2.K/W] 
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Rse  odpor p�i p�estupu tepla na vn�jší stran� konstrukce [m2.K/W] 

d  tlouš�ka vrstvy konstrukce [m] 


 tepelná vodivost konstrukce [W/(m.K)] 

Popis konstrukce Sou�initel prostupu tepla UN [W/(m.K)] 

Požadované hodnoty Doporu�ené hodnoty 

St�echa plochá 0,24 0,16 

St�na vn�jší 0,24 0,25 

St�na suteréní 0,60 0,40 

Podlaha 0,38 0,25 

Okno, dve�e 1,7 1,2 

Tabulka �. 1 – Požadované a doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla UN 

Abychom dosáhli požadovaného pasivního standardu objektu kavárny, bylo nutné již 

p�i návrhu konstrukcí zohlednit tyto požadavky a navrhovat konstrukce s co nejnižšími 

hodnotami sou�initele prostupu tepla. Z tohoto d�vodu byly vybrány materiály pro tepelné 

izolace s vynikajícími hodnotami sou�initele tepelné vodivosti λ. V projektu jsou navrženy 

izola�ní materiály spole�nosti ISOVER a RIGIPS, jejíž výrobky mají deklarovaný nízký 

sou�initel tepelné vodivosti  λ . Byly posuzovány tyto konstrukce: obvodová st�na, st�na a 

podlaha p�ilehlá k zemin� a st�echa. Obvodové konstrukce z vápenopískových cihel je 

zateplena tepelnou izolací  ISOVER Greywall tlouš�ky 250 mm. St�ny p�ilehlé k zemin� jsou 

zatepleny tepelnou izolací ISOVER EPS PERIMETR tlouš�ky 150 mm. Na zateplení byla 

použita tepelná izolace ISOVER EPS STABIL 150S tlouš�ky 360 mm. Podlaha na terénu je 

zateplena izolací RIGIPS Neofloor 031. 

P�i posuzování sou�initele prostupu tepla byl použit výpo�tový program TEPLO 2010 

(viz. p�íloha �. 1) . Norma �SN 73 0540-2 neuvádí p�esné hodnoty sou�initele prostupu tepla 

pro pasivní domy, z tohoto d�vodu byly použity hodnoty z p�ipravované revize této normy, 

kde už hodnoty sou�initele prostupu tepla pro pasivní domy budou stanoveny a ozna�eny jako 

cílové hodnoty. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce �. 2. 
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Popis 

konstrukce 

Sou�initel prostupu tepla UN [W/(m.K)] Vyhodnocení 
Cílové hodnoty Vypo�tené hodnoty 

St�echa plochá 0,15 - 0,10  0,09 vyhovuje 

St�na vn�jší 0,18 - 0,12 0,12 vyhovuje 

St�na suteréní 0,22 – 0,15 0,20 vyhovuje 

Podlaha 0,22 – 0,15 0,15 vyhovuje 

Okno, dve�e 0,9 0,75 vyhovuje 

Tabulka �. 2 – Hodnoty sou�initele prostupu tepla UN  pro pasivní domy a vypo�tené hodnoty 

Dle této tabulky jsou posuzované ochlazované konstrukce budovy shledány jako vyhovující 

jak na požadované a na doporu�ené hodnoty dle �SN 730540-2 tak i dle p�ipravované revize 

normy. 

5.3 Nejnižší vnit�ní povrchová teplota konstrukce θθθθsi [°C]  

Vnit�ní povrchovou teplotu �si je vhodné vyhodnotit v pom�rném tvaru jako teplotní 

faktor vnit�ního povrchu fRsi, nebo� fRsi je jednozna�nou vlastností konstrukce, která nezávisí 

na teplotách p�ilehlých prost�edí. K posouzení a vyhodnocení byly vybrány tyto t�i detaily 

v budov�: detail st�na-st�na (roh), st�na-st�echa (atika) a st�na-podlaha na terénu (základ). 

Detaily byly vyhodnoceny a vymodelovány v programu AREA 2010 (viz. p�íloha �. 2). 

 V zimním období musí konstrukce v prostorech s relativní vlhkostí vnit�ního vzduchu ji < 

60% vykazovat v každém míst� teplotní faktor vnit�ního povrchu fRsi, podle vztahu:

fRsi ≥ fRsi,N [-] 

kde fRsi,N je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit�ního povrchu dle �SN 73 

0540/2007 

esi

esi
Rsif

θθ

θθ

−

−
=

kde siθ   nejnižší vnit�ní povrchová teplota [°C] 

aiθ  teplota na vnit�ní stran� hodnocené konstrukce [°C] 
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eθ  teplota na vn�jší stran� hodnocené konstrukce [°C] 

Popis 

konstrukce 

Požadavek na teplotní faktor Vyhodnocení 

Rsif NRsif ,

st�na - st�na 0,934 > 0,819 spl�uje 

st�na - základ 0,909 > 0,819 spl�uje 

st�na- st�echa 0,942 > 0,819 spl�uje 

Tabulka �. 3 – Výsledky posuzování konstrukce na požadavky na teplotní faktor 

U všech vybraných detail� byly spln�ny požadavky na teplotní faktor dle �SN 73 

05402-2. Protokoly výpo�t� jsou v p�íloze �. 2. 

Obrázek �. 1 - Pole teplot - kout v kavárn�
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Obrázek �. 2 - Pole teplot – detail atiky 

Obrázek �. 3 - Pole teplot – detail základu 
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5.4 Lineární �initel prostupu tepla Ψk [W/m.K]

Lineární �initel prostupu tepla je veli�ina charakterizující tepeln� technické vlastnosti 

dvourozm�rných tepelných most� a vazeb. Op�t byly posuzovány stejné t�i vybrané detaily 

jako pro teplotní faktor vnit�ního povrchu konstrukce. Posudek byl hodnocen ve všech t�ech 

detailech pro dv� teplotní pole. Detaily byly modelovány a posuzovány v po�íta�ovém 

programu AREA 2010. Výsledné hodnoty lineárního �initele prostupu tepla jednotlivých 

detail� jsou zapsány v tabulce 4. 

Požadavky na lineární �initel prostupu tepla Ψk uvádí �SN 73 0540-2. Pro každou 

tepelnou vazbu mezi konstrukcemi musí být spln�na podmínka: 

Ψk ≤ Ψk,N [W/m.K] 

kde  Ψk,N  je normou požadovaná hodnota ve W/(m. K)  

� ⋅−= jj
D

k lUL2ψ

kde  DL2  teplotní pole dvojrozm�rné [W/m·K] 

jU  sou�initel prostupu tepla konstrukcí [W/m²K] 

jl  délka [m] 

Popis 

konstrukce 

Požadavek na lineární �initel prostupu tepla Vyhodnocení 

kψ Nk ,ψ
st�na - st�na -0,042 0,6 spl�uje 

st�na - základ -0,053 0,6 spl�uje 

st�na- st�echa -0,108 0,6 spl�uje 

Tabulka �. 4 – Výsledky posuzování lineárního �initele prostupu tepla 
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Vypo�tené hodnoty lineárního �initele prostupu tepla jsou vyhovující pro požadované 

hodnoty dle normy �SN 730540 - 2. Podrobn�jší výstupní protokoly z po�íta�ového 

programu AREA 2010 jsou umíst�ny v p�íloze 3. této dokumentace. 

5.5 Pokles dotykové teploty ∆θ∆θ∆θ∆θ10 [°C]

Tento posudek byl zam��en na podlahu v  objektu kavárny v pasivním standardu. Byl 

hodnocen pokles dotykové teploty ochlazované podlahy v prostoru kavárny P2 a v prostoru 

zázemí zam�stnanc� P1(podrobné skladby viz stavební výkresy). Výsledky posudku dle �SN 

73 0540 – 2 jsou zobrazeny v tabulce 5 (protokoly výpo�t� jsou uvedeny v p�íloze �. 1). 

Posuzování toho kritéria je významné pro dosažení tepelné pohody. Požadavek zajiš�uje 

tepelnou pohodu p�i tém�� nechrán�ném kontaktu s podlahou. Pokles dotykové teploty 

podlahy ∆θ 10 [°C], musí spl�ovat podmínku: 

∆θ 10 ≤ ∆θ 10,N  [°C] 

 

kde  ∆θ 10    pokles dotykové teploty podlahy [°C] 

∆θ 10,N   požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] 

Konstrukce ∆θ 10 [°C] ∆θ 10,N [°C] Vyhodnocení 

podlaha P2 4,88 5,5 spl�uje 

podlaha P1 7,51 6,9 nespl�uje 

Tabulka �. 5 – Výsledky posuzování požadavku na pokles dotykové teploty 

Podlaha na terénu P1v zázemí pro zam�stance tento požadavek nesplnila a z tohoto d�vodu 

bude dopln�na elektrickou rohoží. Celkov� podlaha P1 nespl�uje požadavky na pokles 

dotykové teploty a to v místnostech hygienického prostoru pro návšt�vníky, technické 

místnosti a skladech kavárny, kde se nep�edpokládá pohyb osob bez obutí. 
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5.6 Ší�ení vlhkosti konstrukcí

V tomto posudku je hodnocené celkové množství zkondenzované vodní páry v 

konstrukcích. Ve stavební konstrukci nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry, aby nebyla 

narušena její požadovaná funkce. Proto platí rovnice: 

Mc = 0   

kde  Mc  množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m²·a] 

Pokud zkondenzovaná vodní páry v konstrukci nenaruší její požadovanou funkci, tak 

se p�ipouští omezení ro�ního množství zkondenzované vodní páry v konstrukci. Dle �SN 

730540 – 2 musí spl�ovat hodnocená konstrukce následující podmínku: 

Mc ≤Mc,N  

kde  Mc  množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m²·a] 

Mc,N pro jednopláš�ové st�echy platí: 

0,10 kg/m²·a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu 

pro ostatní stavební konstrukce platí: 

0,50 kg/m²·a nebo 5% plošné hmotnosti materiálu 

Dále platí požadavek na ro�ní množství zkondenzované vodní páry v konstrukci, která 

musí být menší než ro�ní množství vypa�itelné vodní páry v konstrukci. Tento požadavek se 

týká stavebních konstrukcí s p�ipušt�nou omezenou kondenzací vodní páry v konstrukci. 

Mc < Mev  

kde  Mc  množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m²·a] 

Mev  množství vypa�itelné vodní páry v konstrukci [kg/m²·a] 
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Posuzované ochlazované konstrukce kavárny v pasivním standardu (obvodová st�na, 

plochá st�echa a podlaha a st�na p�ilehlá k terénu) jsou posouzeny na množství ro�ní 

kondenzace vodní páry v konstrukci v po�íta�ovém programu TEPLO 2010. 

Konstrukce Mc  [kg/m²·a] Mc,N  [kg/m²·a] Mev  [kg/m²·a] Vyhodnocení 

St�echa plochá 0,0009 0,1 0,0098 vyhovuje 

Tabulka �. 6 – Výsledky posuzovaných konstrukcí na kondenzaci vodní páry  

V ostatních posuzovaných ochlazovaných konstrukcích (podlaha a st�na p�ilehlá 

k zemin�, obvodová st�na) nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. Ve 

st�ešní konstrukci vznikne množství kondenzace Mc , který je ovšem menší než množství 

odpa�itelné vodní páry v konstrukci Mev.  Protokoly výpo�t� jsou uvedeny v p�íloze �. 1. 

5.7 Tepelná stabilita místnosti v letním období

Tepelná stabilita místnosti je vyhodnocena jako zp�sobilost kritické místnosti budovy 

spolu  s vhodným v�tráním odolávat p�eh�ívání v letním období bez p�sobení klimatiza�ních 

za�ízení. Jako kritická místnost by m�la být zvolena místnost s nejv�tší plochou p�ímo 

oslun�ných ploch výpní otvor� orientovaných na J, JV, JZ, Z a to v pom�ru k podlahové 

ploše. Tento posudek byl vyhodnocován dle normy 73 05 40 – 2 na nejvyšší denní vzestup 

vnit�ní teploty vzduchu. Kritická místnost musí vykazovat dle normy tyto hodnoty: 

∆θ ai,max ≤ ∆θ ai,max,N   [°C] 

 

kde  ∆θ ai,max nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v míst. v letním období [°C] 

∆θ ai,max požadovaná hodnota nejvyššího denního vzestupu teploty vzduchu v 

místnosti v letním období [°C] 

V tomto posudku byla zvolená a posuzovaná vybraná kritická místnost budovy v 1. 

nadzemním podlaží a to prostor kavárny. Tato místnost je tém�� �tvercového tvaru o 

rozm�rech 8 m x 8,52 m. Prostor kavárny je orientován na t�i sv�tové strany – severozápad, 
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jihozápad a jihovýchod. Nejv�tší tepelné zatížení vyžaduje práv� st�na orientovaná na 

jihovýchod, která je z v�tší �ásti prosklená. 

Posudek jednací místnosti byl proveden v po�íta�ovém programu STABILITA 2010, 

protokoly jsou uvedené v p�íloze �. 6. 

Název místnosti ∆θ ai,max [°C] ∆θ ai,max,N [°C] Vyhodnocení 

kavárna 103 4,46 5 spl�uje 

Tabulka �. 7 – Výsledné hodnoty ∆θai,max  kritické místnosti tepelné stability v letním období 

Posuzovaná kritická místnost spl�uje požadavky na tepelnou stabilitu v letním období 

dle normy �SN 73 0540 – 2. 

5.8 Energetická náro�nost budovy

Energetická náro�nost budovy je charakterizována jako celková ro�ní energie dodaná  

v GJ pot�ebná na vytáp�ní, v�trání, chlazení, klimatizaci, p�ípravu teplé vody a osv�tlení  

hodnoceného objektu. Enrgetická náro�nost budovy je spo�ítána v programu ENERGIE 2010. 

Dle tohoto programu byla celková ro�ní dodaná energie EP = 73,585 GJ. Závazným 

dokumentem pro hodnocení energetické náro�nosti kavárny v pasivním standardu je 

energetický pr�kaz této budovy zpracovaný programem ENERGIE 2010 (viz p�íloha �. 5). 

Dalším d�ležitým kritériem je hodnocení m�rné ro�ní spot�eby energie v budov�  EPA 

[kWh/m²·rok], dle kterého je objekt za�azen do t�íd energetické náro�nosti dle vyhlášky 

148/2007 Sb. uvedené v tabulce 8. 

C
A A

EP
EP ⋅= 8,277

kde  EP celková ro�ní dodaná energie [GJ] 

Ac  celková podlahová plocha [m²] 
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Druh budovy Α Β C D E F F 

Hotel a >102 102-200 201-294 295-389 390-488 489-590 >590 

Tabulka �. 8 – Energetické t�ídy pro hotely a restaurace v kWh/m²·rok 

Vypo�tená hodnota m�rné ro�ní spot�eby energie budovy EPA = 97 kWh/m²·rok, tato 

hodnota �adí kavárnu v pasivním standardu do energetické t�ídy A – velmi úsporná, což 

vyhovuje daným požadavk�m dle zadání této diplomové práce. Slovní hodnocení 

energetických t�íd je uvedeno v tabulce 9. Dle vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické 

náro�nosti budov. 

T�ída energetické 
náro�nosti

Slovní hodnocení

A Mimo�ádn� úsporná

B Úsporná

C Vyhovující

D Nevyhovující

E Nehospodárná

F Velmi nehospodárná

G Mimo�ádn� nehospodárná

Tabulka �. 9 – Slovní hodnocení t�íd energetické náro�nosti budov 

Z hlediska požadavk� na pasivní standard byla kavárna zhodnocena jako vyhovující a 

za�azena do požadavk� do t�ídy A. Na obr. 10 je znázorn�no za�azení do energetické t�ídy. 

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je umíst�n v p�íloze 5. této dokumentace. 
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Tabulka �. 10 – Pr�kaz energetické náro�nosti kavárny v pasivním standardu 
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6. DOKUMENTACE ZA�ÍZENÍ PRO VYTÁP	NÍ 

6.1 Technická zpráva 

6.1.1 Typ zdroje tepla, kotelna 

Zdrojem tepla je plynový kondenza�ní kotel firmy Junkers CerapurSmart ZSB 14-3. 

Plynový kotel je umíst�n v technické místnosti v 1. podzemním podlaží. Jako palivo pro 

vytáp�ní objektu je použit zemní plyn. Plynový kondenza�ní kotel bude využíván pro 

vytáp�ní objektu a oh�ev teplé vody. 

6.1.2 Klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky 

Objekt kavárny v pasivním standardu se nachází v m�st� Kostelec u Zlína v nadmo�ské výšce 

258,30 m. n. m. Klimatické podmínky pro danou oblast: 

- venkovní výpo�tová teplota pro danou lokalitu je -12 °C,  

- pr�m�rná ro�ní teplota venkovního vzduchu je 8,4 °C. 

  Provozní podmínky odpovídají danému ú�elu objektu. P�edpokládaný provoz kavárny 

sedm dní v týdnu (od 8-22 hodin) 350 dn� v roce. Budova se nachází v �áste�n� zastav�né 

krajin� se st�ední intenzitou v�tru. Pr�m�rná vnit�ní teplota objektu je 18°C. Provoz zdroje 

bude pln� automatický, režim provozu nep�erušovaný. 

6.1.3 P�ehled navrhovaných a p�edpokládaných hodnot tepeln�- technických vlastností 

stavebních konstrukcí 

Popis konstrukce Sou�initel prostupu tepla UN [W/(m.K)] Vyhodnocení 
Cílové hodnoty Vypo�tené hodnoty 

St�echa plochá 0,15 - 0,10  0,09 vyhovuje 

St�na vn�jší 0,18 - 0,12 0,12 vyhovuje 

St�na suteréní 0,22 – 0,15 0,20 vyhovuje 

Podlaha 0,22 – 0,15 0,15 vyhovuje 

Strop 1NP 0,7 0,34 vyhovuje 
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Okno, dve�e 0,9 0,75 vyhovuje 

Vnit�ní st�na 175 2,7 2,05 vyhovuje 

Vnit�ní st�na 115 2,7 2,39 vyhovuje 

Tabulka �. 6.1 – P�ehled sou�initel� tepla jednotlivých konstrukcí dle výpo�tu v programu 

TEPLO 2010 

 Podrobné protokoly a výsledky výpo�tu pr�m�rného sou�initel tepla viz p�íloha �. 7. 

6.1.4 P�ehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem, v�tráním, 

celkových tepelných ztrát, p�ehled trvalých a prom�nných tepelných zisk� budovy 

Ozna�ení 
místnosti 

Název 
místnosti 

Teplota
[°C]

Vytáp�ná 
plocha 

[m2]

Objem 
vzduchu [m3]

celková 
ztráta [W]

S01 chodba 15.0 5,2 14,7 -31
S02 schodišt� 15.0 10,1 28,9 44 
S03 wc muži 15.0 5,0 14,3 31
S04 wc ženy 15.0 5,6 14,3 -11
S05 úklidová 15.0 2,6 7,4 -114 
S06 wc zam�stanci 24.0 7,2 14,3 316
S07 šatna 20.0 6,5 7,4 147
S08 tech.místnost 15.0 6,2 20,6 20 
S09 sklad 15.0 5,9 18,4 19
S10 sklad 15.0 6,2 17,8 3
S11 sklad 15.0 6,2 17,8 -177 
S12 p�ípravna 20.0 10,8 30,7 419
S13 chodba 15.0 13,0 37,0 -147
101 vstupní hal 15.0 10,8 24,5 115 
102 prostor schod. 15.0 12,9 28,4 25
103 kavárna 20.0 85,2 193,4 4427
104 WC imobilní 15.0 5,3 10,8 40 
105 WC imobilní 15.0 6,3 10,8 10

Tabulka 6.2 P�ehled tepelných ztrát po jednotlivých místnostech 

Celkové teplené ztráty objektu �iní 5,146 KW, z toho tvo�í sou�et tepelných ztrát 

prostupem 1,884 kW a sou�et tepelných ztrát v�tráním 3,262 kW. Podrobné výsledky 

jednotlivých ztrát prostupem a v�tráním jsou uvedeny v p�íloze �. 4. Ztráty prostupu tepla a 

v�tráním byly zpracovány v programu ZTRÁTY 2010. 
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6.1.5 P�ehled jednotlivých vzduchotechnických za�ízení napojených na rozvod tepla 

s uvedením jednotlivých pot�ebných tepelných výkon�

V objektu je navržena v�trací jednotka DUPLEX S 1500 firmy Area s protiproudým 

vým�níkem. Sou�ástí této v�trací jednotky je i teplovodní oh�íva� vzduchu, který je napojen 

na zdroj tepla. Teplovodní oh�íva� bude sloužit jako rezerva pro p�ípadnou nutnost p�edeh�átí 

vzduchu, nebo� tepelné ztráty prostupem a v�tráním budou pokryty navrženými otopnými 

t�lesy. Pro pokrytí tepelného výkonu teplovodního oh�íva�e je pln� dosta�ující navržený 

plynový kondenza�ní kotel o maximálním tepelném výkonu 14,2 kW. Zapojení 

vzduchotechnických za�ízení do systému vytáp�ní není p�edm�tem �ešení této diplomové 

práce. 

6.1.6 Výpo�et pot�ebného tepelného výkonu pro oh�ev teplé vody na základ� bilance 

p�edané specialistou 

Pot�eba tepelného výkonu pro oh�ev teplé vody je uvedena v p�íloze �. 7. 

6.1.7 Stanovení pot�eného tepelného výkonu zdroje tepla 

Celkový pot�ebný tepelný výkon zdroje je 6,34 kW. Tato hodnota byla stanovena 

sou�tem tepelných výkon� pot�ebných k vytáp�ní (5,146 kW) a oh�evu teplé vody (1,19 kW). 

Podrobné výpo�ty viz p�íloha �. 7. 

6.1.8 Popis p�ípojky primárního média, nominální parametry, jednané množství odb�ru 

(tepelný p�íkon a ro�ní odb�r) 

�ešení p�ípojky není sou�ástí této diplomové práce. 
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6.1.9 Stanovení a p�ehled ro�ní pot�eby tepla na vytáp�ní, vzduchotechniku a p�ípravu teplé 

vody, celková ro�ní pot�eba tepla v MWh /rok 

Stanovení ro�ní pot�eby tepla na vytáp�ní, vzduchotechniku a p�ípravu teplé vody byla 

stanovena programem ENERGIE 2010 a podrobné výsledky jsou uvedeny v p�íloze �. 5.  

- Energetická náro�nost vytáp�ní za rok EP,H:  28,270 GJ  7,853 MWh   

- Energetická náro�nost chlazení za rok EP,C:  ---  --- 

- Energ. náro�nost mech. v�trání za rok EP,F:  12,942 GJ  3,595 MWh  

- Energ. náro�nost p�ípravy TV za rok EP,W:  22,152 GJ  6,153 MWh  

- Energ. náro�nost osv�tlení za rok EP,L:  10,220 GJ  2,839 MWh  

  

Celková ro�ní dodaná energie Q,fuel=EP:  73,585 GJ  20,440 MWh 

6.1.10 Umíst�ní zdroje tepla, požadavky na dispozi�ní a stavební �ešení 

Navržený plynový kondenza�ní kotel je umíst�n v technické místnosti v suterénu 

domu. Kotel bude zav�šen na st�nu dle technologického postupu výrobce. V podlaze 

technické místnosti je umíst�na vpus� pro havarijní vypušt�ní systému. Dve�e do kotelny jsou 

projektovány jako otevíratelné ve sm�ru p�ípadného úniku z místnosti. V technické místnosti 

je dále z�ízeno osazeno okno dle projektové dokumentace, které zajiš�uje dostate�ný p�ívod 

spalovacího vzduchu do místnosti. Odvod kondenzátu bude zajišt�n p�es zápachovou 

uzáv�rku do kanalizace. Odvod kondenzátu není pot�eba osazovat neutraliza�ní jímkou 

s d�vodu malého výkonu kotle. 

6.1.11 Výpo�et v�trání kotelny, �ešení p�ívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické �ešení 

Plynový kondenza�ní kotel je �ešen v provedení jako spot�ebi� typu B, tedy p�ívodní 

vzduch je nasáván z prostoru technické místnost a odvád�jí spaliny do venkovního prostoru.  

V�trání technické místnosti bude zajišt�no otevíratelným oknem s možností mikroventilace. 

Minimální intenzita vým�ny v�tracího vzduchu dle TPG 908 02 je dána hodnotou 0,5 h-1. 
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6.1.12 Výpo�et pr��ezu kou�ovodu a komínu 

  V objektu byl navržen kotel firmy SCHIEDEL KeraStar o pr�m�ru 140 mm. Návrh 

pr�m�ru komínu byl vypracován dle metodiky výrobce viz p�íloha �. 7. 

6.1.13 Požární �ešení kotelny 

Požární �ešení kotelny není p�edm�tem této diplomové práce. 

6.1.14 Popis uvažovaného otopného systému 

Zdroj tepla pro vytáp�ní je plynový kondenza�ní kotel. Otopný systém je navržen 

s nízkoteplotním spádem. Jako otopné plochy byly navrženy radiátory v suterénu a 

konvektory v prostoru kavárny. Celá soustava je provedena jako dvoutrubkouvá se spodním 

rozvodem vody s nuceným ob�hem. Pro nucený ob�h bylo dle výpo�t� shledáno dosta�ující 

�erpadlo kotle (viz p�íloha �. 3). Teplotní spád byl zvolen vzhledem k co nejlepšímu využití 

kondenza�ního tepla jako 55/45 °C. 

6.1.15 Rozd�lení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, pr�tok, 

parametry ob�hových �erpadel 

Soustavu není nutné d�lit na jednotlivé okruhy z d�vod� stejného využití místností. 

Tepelný výkon a návrh jednotlivých otopných t�les dle p�ílohy �. 7. 

6.1.16 Tlaková ztráta, zp�sob regulace, parametry ob�hového �erpadla, regula�ních ventil�

Návrh ob�hového �erpadla a tlaková ztráta potrubím je uvedena v p�íloze �. 7. 

Regulace kavárny v pasivním standardu je provedena ekvitermní regulací a prostorových 

termoregula�ních hlavic, které budou osazeny v jednotlivých místnostech. Ekvitermní 

regulací bude na základ� aktuální venkovní teploty probíhat regulace topné vody v systému. 
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Prostorové termostaty jsou navržené hlavice firmy HEIMEIER s odd�leným �idlem do 10 m, 

na kterých lze samo�inn� regulovat otopný systém dle požadavk� uživatele. 

6.1.17 Popis páte�ních a podružných rozvod�, vedení, umíst�ní 

Hlavní rozvod topného systému je navržen z 1. podzemního podlaží do prostoru 

kavárny v p�ízemí navrhovaného objektu.  Z technické místnosti je potrubí vyvedeno 

k stoupacímu potrubí. Stoupací potrubí je vedené v instala�ních st�nách. Návrh dimenzí a 

výpo�et tlakových ztrát potrubí byl proveden na hlavní v�tvi. Dále byla dimenzována 

p�ipojovací potrubí. Všechny tyto výpo�ty jsou sou�ástí p�ílohy �. 7. 

 Potrubní rozvody jsou navrženy z vícevrstvých trubek PE – Xc firmy Wavin, které 

jsou vedeny p�evážn� podlaze. Rozvody jsou dostate�n� izolovány dle výpo�tu, který je 

p�iložen v p�íloze �. 5 nebo p�íloha k vytáp�ní objektu. 

6.1.18 Zp�sob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla 

Vzhledem k povaze otopného systému kdy je využit jeden teplotní spád 55°C – 45°C 

není zapot�ebí otopnou sestavu náro�n� regulovat. 

Regulace je provedena ekvitermní regulací a prostorových termoregula�ních hlavic, 

které budou osazeny v jednotlivých místnostech. Ekvitermní regulací bude na základ�

aktuální venkovní teploty probíhat regulace topné vody v systému. Prostorové termostaty jsou 

navržené hlavice firmy HEIMEIER s odd�leným �idlem do 10 m, na kterých lze samo�inn�

regulovat otopný systém dle požadavk� uživatele 

6.1.19 Zabezpe�ení a dopl�ování otopné soustavy vodou, úprava dopl�ované vody 

Pro dopln�ní otopné vody je v technické místnosti navržena dopl�ovací sestava 

tvo�ena kulovými kohouty s p�ipojením na hadici. Úprava vody pro dopln�ní soustavy není 

nutná. 
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6.1.20 Tlakové pom�ry p�i vychladlé soustav�

Maximální provozní tlak soustavy 300 kPa. 

6.1.21 Výpo�et pojistného ventilu

Výpo�et pojistného ventilu není sou�ástí této diplomové práce. Pro další výpo�ty velikosti 

expanzní nádoby byl brán jak dosta�ující tlak pojistného ventilu kotle. Pojistný ventil je navržen 

na maximální otevírací tlak 300 kPa. 

6.1.22 Popis zp�sobu vytáp�ní jednotlivých typ� prostor� a provoz�

Prostor navrhovaného objektu je dle provozu rozd�len na samotný prostor kavárny a 

zázemí provozu kavárny. V kavárn� jsou použity jako otopné plochy konvektory a v zázemí 

kavárny jsou navržena desková otopná t�lesa. 

6.1.23 Popis otopných ploch, umíst�ní, zp�sob p�ipojení na tepelnou soustavu, regulace, 

teploty v prostoru

Otopné plochy v navrhovaném objektu jsou navrženy dvojího typu.  Pro vytáp�ní 

prostoru kavárny jsou navržené konvektory firmy BOKI OnFloor Ventil. Jedná se o 

konvektory umíst�né na podlaze o výšce 242 mm a hloubce 186 mm, r�zných délek dle 

vypo�ítaných tepelných ztrát místnosti. Jedná se o komplexn� navržené konvektory 

s vloženým termostatickým ventilem se šesti stupni p�ednastavení.  Termostatická hlavice je 

sou�ástí p�íslušenství. 

 V zázemí provozu kavárny v suterénu objektu jsou navržené deskové radiátory firmy 

KORADO, z d�vodu meších nárok� na estetiku a pot�eného místa. Byly použity radiátory 

typu Radik 11 a 10 VK. 

Regulace kavárny v pasivním standardu je provedena ekvitermní regulací a 

prostorových termoregula�ních hlavic, které budou osazeny v jednotlivých místnostech. 
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Ekvitermní regulací bude na základ� aktuální venkovní teploty probíhat regulace topné vody 

v systému. Prostorové termostaty jsou navržené hlavice firmy HEIMEIER s odd�leným 

�idlem do 10 m, na kterých lze samo�inn� regulovat otopný systém dle požadavk� uživatele. 

Všechny prostory, ve kterých jsou navržena otopná t�lesa, jsou vytáp�ny na 20°C. Umíst�ní 

radiátoru je patrné z výkresové dokumentace. 

6.1.24 Popis p�ipojení vzduchotechnických za�ízení na otopnou soustavu, zp�sob, regulace, 

teploty v prostoru

P�ipojení vzduchotechnických za�ízení do systému vytáp�ní není p�edm�tem �ešení 

této diplomové práce. 

6.1.25 Parametry ob�hových �erpadel, regula�ních ventil�

Výpo�ty a parametry �erpadel pro navrhovaný otopný systém jsou doloženy v p�íloze 

�. 7. Ob�hová �erpadla navržená výrobcem zdroje tepla byla shledána dle výpo�tu jako 

dostate�ná pro zadaný otopný systém. 

6.1.26 M��ení spot�eby tepla, instalace m��i�� spot�eby tepla, umíst�ní, typ, vyhodnocení

V technické místnosti bude osazen ultrazvukový m��i� tepla firmy SIEMENS 

2WR6361-BB70 u pro celý objekt. Ultrazvukový m��i� tepla má pr�tok 2,5 m3/hod. 

Vyhodnocení není sou�ástí této diplomové práce. 

6.1.27 Popis zp�sobu p�ípravy teplé vody, p�ipojení na otopnou soustavu, tepelný výkon

Teplá voda je p�ipravovaná v nep�ímo oh�ívaném,  zásobníkovém oh�íva�i teplé vody 

Storacell SK 200 – 4 ZB s objemem 200l (výpo�et pot�eby teplé vody viz p�íloha �. 7.). Voda 

je oh�ívána pomocí plynového kondenza�ního kotle Junkers ZSB 14 - 3. Výkon zdroje je 

dostate�ný i pro pokrytí dotopu zásobníku v období sníženého odb�ru teplé vody. Regulace 

oh�evu tepla je podmín�ná trojcestným ventilem a teplotním �idle na zásobníku teplé vody. 
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6.1.28 Zp�sob regulace p�ípravy teplé vody

Regulace oh�evu tepla je podmín�ná trojcestným ventilem a teplotním �idle na 

zásobníku teplé vody. Jednou za týden bude nádoba oh�átá na teplotu 70°C po dobu nejmén�

30 minut v d�sledku možnosti výskytu zárodk� legionely. P�eh�átí vody bude probíhat 

v no�ních hodinách vždy mimo provozní dobu kavárny. 

6.1.29 Typy navržených za�ízení

- plynový kondenza�ní kotel firmy Junkers CerapurSmart ZSB14 – 3 

- nep�ímo oh�ívaný zásobníkový oh�íva� Storacell  SK 200-4 ZB 

6.1.30 Potrubí, nát�ry, izolace, zav�šení, uložení, kompenzace

  Rozvody topného systému jsou navrženy z vícevrstvých trubek PE – Xc firmy Wavin, 

které jsou vedeny p�evážn� podlaze. Rozvody jsou dostate�n� izolovány dle výpo�tu, který je 

p�iložen v p�íloze �. 7. Byla použita tepelná izolace ROCKWOOL PIPO ALS tlouš�ky 

25mm, 30mm, 40mm. Nát�r rozvodného potrubí není navržen. 

6.1.31 Výpis materiál� potrubí jednotlivých �ástí soustavy, definice nát�r�, tepelných izolací, 

popis zp�sobu zav�šené potrubí, uložení, kompenzace

Není p�edm�tem �ešení této diplomové práce. 
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7. ZDRAVOTN	 TECHNICKÉ INSTALACE 

7.1 Technická zpráva 

7.1.1 Bilance pot�eby vody studené, teplé a povrchové, popis m��ení odb�ru vody a její 

požadované úpravy  

Celková bilance pot�eby studené vody byla ur�ena dle vyhlášky �. 428/2001. Sm�rné 

�íslo pro navrhovaný objekt kavárny v pasivním standardu je 120 m3/rok. Pot�eba teplé vody 

je podrobn� spo�ítána v p�íloze �. 8. Ro�ní pot�eba teplé vody byla stanovena na 125 m3/rok.  

M��ení odb�ru vody bude probíhat v technické místnosti S08 v suterénu objektu, kde 

bude umíst�na vodom�rná sestava. Vodovod je chrán�n ochrannými jednotkami dle �SN EN 

1717 proti zne�išt�ní vlivem zp�tného pr�toku. Proti výskytu zárodk� legionely bude 

vodovod chrán�n �ízeným p�eh�íváním vody v zásobníku a všech �ástech rozvodu na 70°C 

jednou týdn� po dobu 30 minut. Další úprava vody není nutná. 

7.1.2 Popis tlakových pom�r� vodovod�, popis �erpacích a posilovacích za�ízení 

P�etlak v p�ípojce udaný provozovatelem sít� je 350 kPa. Dle výpo�tu talkových ztrát 

p�ívodnícho potrubí  (viz p�íloha �.8) je ztráta nižší než p�etlak v p�ípojce, proto není nutné 

navrhovat pomocné �erpací ani posilovací za�ízení. 

Hydraulické posouzení p�ívodního potrubí: 

pdis � pminFl + pe + pWM + pAp + pRF 

350 � 100 + 33,82 + 30,00 + 0 + 105,88 

350 kPa 
 269,8 kPa 
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7.1.3 Popis technického �ešení vodovodu, popis použitých materiál� s ur�enými parametry a 

technologickými postupy, popis podmínky p�ipojení na ve�ejné vodovodní sít�

K napojení vnit�ního vodovodu na p�ípojku vodovodu dochází v technické místnosti 

suterénu objektu, kde probíhá i oh�ev teplé vody v nep�ímo oh�ívaném zásobníkovém 

oh�íva�i. Z technické místnosti je dále potrubí rozvedeno do objektu v drážkách, pod stropem, 

podlahách a p�edst�nách ze sádrokartonu. V objektu je navržen rozvod teplé, studené i 

cirkula�ní vody. Volba návrhu cirkula�ního potrubí byla podmín�na velkou vzdáleností 

zásobníku teplé vody od za�izovacích p�edm�t� a zajiš�uje pot�ebný komfort dodávky teplé 

vody na výtoku za�izovacích p�edm�t�. Cirkula�ní potrubím je tedy zajišt�na minimální 

teplota teplé vody 55 ± 3 °C. Ležaté potrubí je vedeno ve spádu minimáln� 0,05% sm�rem 

k vypoušt�cím ventil�m. Všechna potrubí rozvodu vody jsou izolována teplenou izolací. 

Studená voda z d�vodu možnosti kondenzace je izolována tepelnou izolací mirelon tlouš�ky 6 

mm. Teplá voda je izolována tepelnou izolací ROCKWOOL kv�li eliminaci tepelných ztrát 

potrubí. Výpo�et a návrh jednotlivých izolací viz p�íloha �. 8 v souladu se sm�rnicí 151/2001 

Sb. Armatury použité v systému rozvodu vody jsou uzavírací a vypoušt�cí závitové kulové 

ventily, zp�tné armatury a pojistné ventily na p�ípojkách studené vody do oh�íva�e. Vnit�ní 

vodovod byl navrhován dle normy 75 5455 Výpo�et vnit�ních vodovod� (viz p�íloha �. 8) Pro 

rozvod byly navržené tlakové plastové trubky v tlakové t�íd�  PN 16 a materiálu PPr typ 3.  

7.1.4 Popis �erpacích za�ízení, technického �ešení kanalizace, použitých materiál�

s ur�enými parametry a technologickými postupy

Splaškové a deš�ové vody vzniklé provozem kavárny budou svedeny pomocí vnit�ní a 

vn�jší jednotné kanalizace do ve�ejné kanalizace v majetku firmy Veolia na ulici u �adovek. 

V trase kanaliza�ní p�ípojky je navržena revizní šachta WAVIN 160/425 TYP3, ve které se 

stýkají splaškové a deš�ové odpadní vody Návrh p�ipojovacího, odpadního i svodného potrubí 

je �ešen v systému I a proveden dle �SN 12056-2 (Vnit�ní kanalizace- Gravita�ní systémy- 

�ást 2: Odvád�ní splaškových odpadních vod- Navrhování a výpo�et) a �SN 756760(Vnit�ní 

kanalizace). Návrh a výpo�et dimenzí potrubí v�etn� výpo�tu pr�toku splaškových vod je 

uveden v p�íloze �. 8 
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Vnit�ní rozvod kanalizace je navržen ze systému HT Dyka p�íslušných dimenzí a 

tvarovek dle výpo�tu viz p�íloha �. 8. P�ipojovací potrubí jsou napojené v minimálním spádu 

2% a vedené v p�edst�nách a pr�b�žných instala�ních šachtách. U v�tšiny za�izovacích 

p�edm�t� umístn�ných v suterénu objektu je p�ipojovací potrubí svedeno pod základovou 

desku odkud se napojuje na svodné potrubí.Kombiklozety v 1. podzemním podlaží jsou 

opat�eny p�ivzduš�ovacím ventilem. Každý za�izovací p�edm�t musí být osazen zápachovou 

uzáv�rou. Odpadní potrubí je vedeno v pr�b�žných instala�ních šachtách a doporu�uje se aby 

bylo provedeno z odhlu�n�ného potrubí nap�íklad Friaphon – glynwed.  Potrubí bude kotveno 

upev�ovacími objímkami ve vzdálenostech udávaných výrobcem potrubí. Svodné kanaliza�ní 

potrubí je navrženo z tvarovek typu KG PVC DN 125. Potrubí je kladeno ve spádu 3% 

sm�rem k ve�ejné jednotné kanalizaci. Hlavní svodné potrubí je odv�tráno minimáln� 500 

mm nad st�echu a opat�eno v�trací hlavicí dle daného typu.  

Deš�ová odpadní voda bude z ploché st�echy objektu odvád�na pomocí dvou vpustí 

pr�m�ru 125 mm, svislým odpadním potrubím DN 100 a svodným potrubím KG DN 125 

uloženým pod základovou deskou s minimálním spádem 2%. Trasy splaškového a deš�ové 

kanalizace jsou patrny z výkresové dokumentace. Podrobný návrh dimenzí systémem vnit�ní 

kanalizace je doložen v p�íloze �. 8. 

Montáž potrubí musí být provád�na v souladu s montážními p�edpisy daných systém�. 

Uložení svodného potrubí bude provedeno na pískové lóže o tlouš�ce 100mm a obsype se do 

výšky 300mm nad povrch potrubí vhodným materiálem (písek). V míst� p�echodu kanalizace 

odpadní na kanalizaci svodnou bude provedeno podbetonování v míst� zm�ny trasy. 

Podbetonování bude provedeno betonem B15 tlouš�ky 100mm. P�ed provád�ním zemních 

prací musí investor zajistit vyzna�ení (vytý�ení) všech stávajících inženýrských sítí. P�i 

provád�ní zemních prací budou dodrženy požadavky dle �SN 733050 (Zemní práce). P�i 

k�ížení a soub�hu s jinými inženýrskými sít�mi bude dodržena �SN 736005 (Prostorové 

uspo�ádání sítí technického vybavení) a podmínky správc�. 
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7.1.5 Výpo�tové množství vypoušt�ných splaškových, deš�ových a pr�myslových vod a jejich 

úprava a p�ípadné zadržení p�ed vypoušt�ním

Výpo�et a bilance splaškových a deš�ových odpadních vod je uveden v p�íloze �. 8. 

Úprava p�ed vypušt�ním odpadních vod do ve�ejné kanalizace není nutná. 

7.1.6 Popis a podmínky p�ipojení na ve�ejné �i místní vn�jší technické infrastruktury, popis 

strojního vybavení a navrhovaného systému za�ízení a vybavení

Objekt bude zásoben vodou z ve�ejného vodovodního �ádu PE DN 80 v ulici U 

�adovek pod správou Veolia.  

Vodovodní p�ípojka PE 100 RC D32 v délce 8,5 m bude vedena do domu a vyvedena 

v technické místnosti, kde bude ukon�ena vodom�rnou sestavou. Umíst�ní vodom�ru 

maximáln� 2 m za obvodovou zdí a min.20cm nad podlahou. Potrubí bude vedené 

v nezámrzné hloubce 2,7 m se spádem k vodovodu. Prostup p�ípojky zdivem bude �ešen 

chráni�kou z kameninových nebo plastových trub.  

Potrubí vodovodní p�ípojky bude uloženo v rýze v pískovém podsypu. Obsyp potrubí 

bude proveden do výšky 30 cm op�t pískem. Zbytek výkopu bude z prohozené zeminy.  Sklon 

vodovodní p�ípojky je min.0,3%. Samotné �ešení vodovodní p�ípojky není p�edm�tem této 

diplomové práce. 

Splaškové a deš�ové vody budou svedeny do jednotné kanalizace v majetku firmy 

Veolia. V objektu vznikají pouze b�žné splaškové vody komunálního charakteru. 

Deš�ové vody ze st�echy a splaškové vody z objektu budou svedeny potrubím PVC 

KG DN125 ,toto potrubí bude napojeno na revizní šachtu WAVIN 160/425 typ 3 a odtud je 

vedeno potrubí PVC KG DN150 v délce 10,5 m a je napojeno na kanalizaci PVC DN300.

P�ípojka bude napojena na kanalizaci vý�ezem v horní t�etin� profilu stoky pod úhlem 

60°(sm�rov�) se zat�sn�ním. Po provedení montáže potrubí se provede zkouška t�snosti 

potrubí a propláchnutí potrubí. Nakonec bude proveden obsyp št�rkopískem v tl.cca300mm 
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nad vrcholem potrubí, zbytek výkopu bude zasypán zeminou. Výkopové práce budou 

provád�ny strojn� pop�. ru�n�.  

Navrhované za�izovací p�edm�ty: 

Název Kód výrobku 
Po�et 

kus�

Umyvadlo Jika Lyra bílé 600 x 400 mm 810611 3 

Umyvadlová stojánková baterie s léká�skou pákou 

Jika 

39127 2 

Jika urinál Korint (keramika, bílý) 840201 1 

Jika vtoková armatura s tla�eným ventilem pro urinál 894804 1 

Jika gumové t�sn�ní k vtokové armatu�e 894809 1 

Jika výlevka Mira, bílá s plastovou m�ížkou 851046 1 

Kombina�ní klozet Jika Lyra360 x 670 mm 822617 4 

Kuchy�ský dvojd�ez Teka Orbis 60B PL955N1001 2 

D�ezová baterie Jika Olymp chrom 351281 2 

Sprchová vani�ka Jika 900 x 900x 80 Lyra 211821 1 

Sprchová páková nást�nná baterie Jika Lyra 331277 1 

7.1.7 P�ípadné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla

Vnit�ní vodovod 

Po dokon�ení montáže se musí vnit�ní vodovod ješt� p�ed napojením na ve�ejný 

vodovod prohlédnout a tlakov� odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zapracuje zápis. 

Prohlídkou se kontroluje, je-li vnit�ní vodovod proveden podle projektové dokumentace v 

souladu s ustanovením technických norem, s hygienickými p�edpisy a podmínkami 

stanovenými p�i povolení stavby. Závady zjišt�né p�i prohlídce se musí odstranit ješt� p�ed 

tlakovou zkouškou potrubí. Tlaková zkouška se provede po prohlídce vnit�ního vodovodu, po 

montáži p�íslušenství, za�izovacích p�edm�t�, p�ístroj� a za�ízení. P�ed tlakovou zkouškou se 

musí všechny úseky vnit�ního vodovodu propláchnout vodou. P�i proplachování musí být 

vypoušt�cí armatury ur�ené pro odkalení otev�eny. Vnit�ní vodovod se bude zkoušet na 
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1,5MPa. Po napušt�ní vodou a ustálení tlaku, nesmí tlak poklesnout b�hem 900s o více jak 

0,02MPa. P�i v�tším poklesu je zkouška nevyhovující. V p�ípad� nevyhovující zkoušky je 

nutné závady opravit a celou zkoušku provést od za�átku. Poté se vnit�ní vodovod propláchne 

a dezinfikuje. Vodovodní potrubí je navrženo dle platných norem a spl�uje všechny 

požadavky �SN EN 806 �ást 1-3, �SN 75 54 55 a �SN EN 1717. 

Vnit�ní kanalizace: 

Kanaliza�ní p�ípojka bude provedena na ulici U �adovek z materiálu KG DN 150. 

Délka kanaliza�ní p�ípojky je 10,5 m a je napojena na ve�ejnou kanalizaci PVC DN 300 pod 

asfaltovou komunikací. Kanaliza�ní p�ípojka je vedena v konstantním spádu 3 % po celé 

délce trasy. Hloubka uložení pod upraveným terénem bude 3,9 – 4,4 m. 

V celé délce se provede uložení do zhutn�ného pískového lože tl. 100 mm. Po 

položení potrubí a provedení zkoušek t�snosti se provede zásyp pískem v tl. 300 mm nad 

vrcholem potrubí a zához výkopu vyt�ženou zeminou. Hutn�ní po vrstvách bude provád�no 

po stranách potrubí. P�ed zásypem potrubí je nutno rozvod odzkoušet v souladu s �SN EN 

1610, �SN 75 6101 a �SN 75 6909 s cílem prokázat kvalitu a p�ipravenost na budoucí provoz 

z hlediska pevnosti a vodot�snosti. 

7.1.8 Popis za�izovacích p�edm�t� zajiš�ující užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace

Objekt je navržen dle vyhlášky �. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

Vedle mísy volný prostor 800mm, pro nacouvání vozí�ká�e – v tomto míst� nevedou 

žádné potrubí ani zde není osazen radiátor. Sedátko toalety je osazeno ve výšce 460mm od 

podlahy. Mezi �elem mísy a st�nou je prostor 1100mm. Po obou stranách mísy jsou osazeny 

sklopná madla ve výši 780mm od podlahy ve vzájemné rozte�i 600mm. Ovládání 

splachovacího za�ízení bude osazen po stran� ve výšce 1000mm. Dále je osazeno umyvadlo. 

Umyvadlo s výtokovou baterií s pákovým ovládáním, výška horního povrchu umyvadla 
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800mm, podjezd 650mm, p�ední hrana 600mm od zdi. Umyvadlo speciální, výšky 150mm se 

zesíleným okrajem umož�ující op�ení. Vedle umyvadla je osazeno vodorovné madlo 

umož�ující op�ení. Nad umyvadlem je osazeno zrcadlo s naklon�ním 10°. 

Výpis za�izovacích p�edm�t� pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Název Kód výrobku 
Po�et 

kus�

Zdravotní umyvadlo Jika Mio bílé 640 x 550 mm 813714 2 

Umyvadlová baterie Jika Lyra chrom 318211 2 

Léka�ská páka Jika Lyra-Olymp chrom 391270 2 

Zrcadlo Jika Universum 389717 2 

Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru 
Jika 

389716 2 

Madlo toaletní sklopné Jika Universum 550 mm 389715 4 

Kombina�ní klozet Jika Olymp 360 x 670 mm 823616 2 
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8. ZÁV	R 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout objekt kavárny v pasivním standardu v Kostelci u 

Zlína. Byla ur�ena celková energetická spot�eba stavby, která spl�uje požadavky na 

energetickou t�ídu A, tedy požadovaného pasivního standardu. Tyto požadavky byly spln�ny 

zejména díky dob�e tepeln� izolovaným konstrukcím s minimalizací tepelných most�, 

vhodnému umíst�ní budovy na pozemku vzhledem ke sv�tovým stranám a navrženému 

nucenému v�trání s  ú�innou rekuperací tepla.

Práce obsahuje stavební dokumentaci pro provád�ní stavby, návrh stavebních konstrukcí 

a jejich tepeln� technické posouzení, stanovení celkové energetické spot�eby stavby, zabývá 

se návrhem otopné soustavy s vhodným zdrojem tepla, obsahuje dokumentaci vnit�ního 

vodovodu a kanalizace.  
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