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Anotace: 

 

Diplomová práce na téma ‚Mateřská škola v pasivním standardu‘ řeší návrh objektu 

tak, aby převážně z hlediska konstrukčního a tepelně technického splňoval zásady pasivní 
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půdorysu. Netradiční i klasické materiály byly voleny s důrazem na šetrnost k životnímu 

prostředí a lidskému zdraví.   

Práce obsahuje souhrnnou technickou zprávu, stavební část pro stupeň prováděcí 

dokumentace, výpočet a posouzení tepelně-technických vlastností objektu, návrh vytápěcí 

soustavy a nuceného větrání a posouzení denního osvětlení. 
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This diploma thesis, ‘Kindergarten in the passive standard’ solves design of the 

building to meet the principles of passive construction mainly in terms of construction design 

and thermal technology. It is a two-storey building with a flat roof, designed on a square floor 

plan. Non-traditional and classic materials were chosen with an emphasis on respect for the 

environment and human health. 

The work includes a comprehensive technical report, construction part with detailed 

documentation, calculation and assessment of thermo-technical properties of an object, design 

of heating systems and forced ventilation and daylighting assessment. 
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Značka  Jednotka  Veličina 

A   m2   plocha konstrukcí 

b   mm   šířka konstrukce 

b   -   činitel teplotní redukce 

d   m   tloušťka konstrukce 

EA   kWh/(m2.a) měrná potřeba tepla na vytápění 

Ev   MJ  potřeba tepla na vytápění 

fRsi   -   teplotní faktor 

fRsi,N   -   požadovaná hodnota teplotního faktoru 

fRsi,cr   -  kritický teplotní faktor povrchu 

∆fRsi   -   bezpečností přirážka teplotního faktoru 

g   m/s2   tíhové zrychlení 

HT   W/K   měrná ztráta prostupem tepla 

h   m   výška 

iLV   m3/(s.m.Pa 0,67) součinitel spárové průvzdušnosti 

l   m   délka 

L2D   W/m.K  plošná tepelná propustnost 

Mc,a   kg/m2.rok  roční množství zkondenzované vodní páry 

Mev,a   kg/m2.rok  roční množství odpařitelné vodní páry 

n   h-1   intenzita výměny vzduchu v místnosti 

nN   h-1   požadovaná intenzita výměny vzduchu v užívané místnosti 

n50   h-1   celková intenzita výměny vzduchu 

n50,N   h-1  doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu 

QP   W   tepelná ztráta prostupem 

QV   W   tepelná ztráta větráním 

QZTR   W   celková tepelná ztráta 

R   kPa/m   délková tlaková ztráta třením 

R   m2.K/W  tepelný odpor vrstvy konstrukce 

RSe   m2.K/W  tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

RSi   m2.K/W  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

tis   °C   průměrná vnitřní teplota 



 

tes   °C   průměrná venkovní teplota 

te   °C   výpočtová venkovní teplota 

U   W/m2.K  součinitel prostupu tepla konstrukce 

UN   W/m2.K  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce 

UW   W/m2.K  součinitel prostupu tepla okna 

Uem   W/m2.K  průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Uem,N   W/m2.K  požadovaná maximální hodnota průměrného součinitele 

prostupu tepla budovy 

ϕa   %   relativní vlhkost vzduchu 

ϕe   %   relativní vlhkost venkovního vzduchu 

ϕi   %   relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

ϕsi,cr   %   kritická relativní vlhkost 

∆θai,max  °C   nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti v letním 

období 

∆θai,max,N  °C   požadovaná hodnota nejvyššího denního vzestupu teploty 

vzduchu v místnosti v letním období 

θai,max   °C   nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 

θai,max,N  °C   požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu 

v místnosti v letním období 

θai   °C   návrhová teplota vnitřního vzduchu 

θe   °C   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 

∆θ10   °C   pokles dotykové teploty s chladnějším povrchem 

∆θ10,N   °C   požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty 

ξ   -   součinitel místního odporu 

λ   W/m.K  součinitel tepelné vodivosti 

η   %   účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu 

ρ   kg/m3   hustota vody 

ΨK  W/(m.K) lineární činitel prostupu tepla 

ΨK,N   W/(m.K) požadovaný lineární činitel prostupu tepla 
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Úvod  

V dnešní rychle se rozvíjející době, kdy je člověk vystaven vlivům moderního 

životního stylu, je nanejvýš důležité klást důraz na kvalitu prostředí, ve kterém se nachází. 

Tímto vstupuje do popředí zájmu otázka volby zázemí, jenž bude ovlivňovat pocity, 

myšlenky a nálady každého z nás a to již od útlého věku. 

Diplomová práce na téma ‚Mateřská škola v pasivním standardu‘ má za cíl zajistit těm 

nejmenším z nás zdravé a šetrné prostředí díky zvoleným materiálům a technologiím, které 

vytvoří ty správné mikroklimatické podmínky. Mezi hlavní zmíněné materiály patří volba 

zdícího systému z ekologických vápenopískových cihel a přírodní tepelná izolace 

z technického konopí, která jde ruku v ruce s dobou nastoleného trendu – návratu přírodního 

stavitelství. Vzhledem ke svým vlastnostem a šetrnosti k životnímu prostředí a lidskému 

zdraví, byla konopná izolace použita v největší možné míře. Hlavní navrženou technologií pro 

tento pasivní objekt je nucené větrání, které neméně přispívá ke kvalitě vnitřního 

mikroklimatu. 

Další zásadou pro pasivní výstavbu je jednoduchost. Proto byl dvoupodlažní objekt 

navržen na čtvercovém půdorysu, s plochou střechou a bez zbytečných výčnělků ve formě 

atik, balkónů, říms a podobně. Tímto zaručuje svou kompaktnost a předchází vzniku 

nechtěných tepelných mostů a vazeb. 

Kapacita tříd byla záměrně volena pro patnáct dětí, tak aby se jim dostávalo co 

největší pozornosti, péče a vhodných podmínek pro vzdělání. Neméně důležitým záměrem 

bylo také zajistit, aby se děti v prostorách školky cítili bezpečně a v rodinném prostředí. 

 

Cílem této diplomové práce je navrhnout mateřskou školu, tak aby splňovala 

podmínky pasivního standardu z konstrukčního a energetického hlediska. Vyřešila otázky 

vytápění, nuceného větrání a denního osvětlení. 
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1. Průvodní zpráva 

1.1. Identifikační údaje 

Název stavby:   Mateřská škola 

Charakter stavby:   novostavba 

Místo stavby:    Ostrava  

Katastrální území:  Výškovice u Ostravy 

Parcelní čísla:   593, 594, 596, 597 a 885/2 

Projektant:    Bc. Jarmila Mikulová 

Zastavěná plocha:   510 m2 

Podlahová plocha celkem:  853 m2 

Obestavěný prostor:   4686 m3 

1.2. Údaje o stávajících poměrech staveniště 

Území, kde se stavba nachází, je v okrajové části města Ostrava – Výškovice.  

Dosavadní využití pozemků: zahrada. Nenachází se zde žádné stavby. 

 

Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako: 

parc. č. 593 – orná půda 

parc. č. 594 – trvalý travní porost 

parc. č. 596 – ostatní plocha 

parc. č. 597 – zahrada 

parc. č. 885/2 – orná půda 

1.3. Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Navrhovaná stavba mateřské školy je situována v severozápadní části pozemku. Vjezd 

na pozemek je ze stávající místní komunikace v ulici Smrčkova na parcele číslo 586/1. Na 

pozemku jsou navržena 4 parkovací stání pro osobní automobily.  
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Napojení na technickou infrastrukturu: 

Elektrická energie bude odebírána z nově navržené přípojky elektrické energie. Tato 

bude vedena ze sloupu el. vedení nn podél komunikace v ulici Smrčkova do přípojkové skříně 

na hranici pozemku. Odtud bude vedena přípojka nn do objektu mateřské školy. 

Z objektu budou vedeny zvlášť splaškové a dešťové vody, které budou zaústěny zvlášť do 

městské splaškové a dešťové kanalizace.  

Za komunikací v ulici Smrčkova před řešeným objektem je veden stávající vodovodní 

řad, na který bude napojena nová vodovodní přípojka. 

1.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je vypracována pro diplomovou práci. Splnění požadavků 

dotčených orgánů se zde neřeší. 

1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je provedena do fáze pro provedení stavby a je zpracována 

v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [5]. 

1.6. Údaje o splnění územních regulativů 

Projektová dokumentace je v souladu se schváleným územním plánem. 

1.7. Věcné a časové vazby 

Nejsou takové vazby. 

1.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců. 

Stručný postup výstavby: předání staveniště, výkopy, základy, svislé nosné konstrukce, 

vodorovné nosné konstrukce, zastřešení, schodiště, příčky, výplně otvorů, vnitřní instalace, 

podlahy, malby, terénní úpravy. 

1.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 

Orientační hodnota stavby: 25.000.000 Kč 
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2. Souhrnná technická zpráva 

2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2.1.1. Zhodnocení staveniště 

Terén pozemku pro uvažovanou stavbu mateřské školy je rovinný. Plocha určená 

k výstavbě vlastního objektu se nachází v severozápadní části pozemku. Na severní straně je u 

místní komunikace Smrčkova situován vjezd na pozemek. Zbývající část pozemku je 

uvažována jako zahrada pro odpočinek a hru dětí. 

2.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Mateřská škola je samostatně stojící dvoupodlažní objekt, navržený na čtvercovém 

půdorysu. Střecha je plochá s odvodněním do okapních žlabů. Objekt je navržen 

v jednoduchém, čistém stylu bez zbytečných výčnělků ve formě atik, balkónů nebo říms, 

které by narušily kompaktní tvar, důležitý pro pasivní dům.  

Na vstupní úrovni je závětří, chodba se schodištěm, 2x zázemí pro učitele,  dvě šatny 

pro děti, 2x sociální zázemí, přípravna jídla, dvě třídy, separace a technická místnost. Druhé 

podlaží obsahuje také 2x zázemí pro učitele, dvě šatny pro děti, 2x sociální zázemí, přípravnu 

jídla a dvě třídy, dále zázemí pro kuchařky a sklad.  

Z popisu vyplývá, že je objekt dělen na čtyři téměř shodné části kde každá má své zázemí. 

Společně se děti potkávají na přilehlé zahradě.  

Návrh mateřské školy se čtyřmi třídami po 15 dětech, s vlastním zázemím, má vytvořit 

pocit rodinné atmosféry a umožnit lepší podmínky pro soustředění a vzdělání, oproti jiným 

mateřským školám s počtem až třiceti dětí na třídu. 

Pozemek kolem objektu bude upraven jako zahrada pro hru a odpočinek. Pouze ze 

severní strany spojuje příjezdovou komunikaci a vstup do domu. A dále je v této části 

pozemku navrženo 4x parkovací stání. 

Architektonické řešení navazuje na okolní zástavbu rodinnými domy. 

2.1.3. Technické řešení 

Po převzetí staveniště se odstraní ornice v tl. 300 mm a provede se výkop hlavní 

stavební jámy a výkop pro základové pasy, podle hloubky výkopů bude pro zajištění jejich 

stěn použito pažení, následně budou provedeny železobetonové základové pasy. 
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Železobetonové základové pasy budou š. 250 - 500 mm a max. výšky 1250 mm a to včetně 

armované podkladní desky tl. 150 mm. Základová spára betonových základů musí dosáhnout 

hloubky 500 mm do rostlé zeminy. Pod podkladní beton se provede 100 mm vysoká vrstva 

štěrkopísku a vybetonuje se podkladní betonová deska v tl. 150 mm, vyztužená sítí. 

Obvodové základové pasy budou z vnější strany opatřeny extrudovaným polystyrenem tl. 280 

mm.  Kolem celého obvodu základů bude provedena drenáž.  

Nosné obvodové zdivo je z vápenopískových bloků tl. 240 mm zděných na lepidlo. 

Spodní dvě řady nad základovou hydroizolací jsou z isobloků výšky 115 mm. Nosné střední 

dělící stěny jsou navrženy z vápenopískových bloků zděných na lepidlo, tl. 240 a 175 mm. 

Příčky jsou navrženy z vápenopískových bloků zděných na lepidlo, tl. 115 mm. Obvodové 

stěny budou opatřeny tepelnou izolací z konopí, systém CAPATECT ECO-LINE. 

Úroveň podlahy v 1.NP je 150 mm nad úrovní okolního upraveného terénu a v úrovni vnější 

zpevněné plochy závětří. 

Stropní konstrukce bude z předpjatých dutinových panelů Spiroll výšky 200 mm. Na 

ně bude provedena železobetonová monolitická deska tl. 50 mm z betonu C16/20, vyztužená 

sítí KARI. Ztužující věnce v obvodovém zdivu budou železobetonové monolitické a budou 

součástí stropní konstrukce. Překlady nad otvory budou z vápenopískových U-profilů 115/240 

a 175/240. V celém prvním i druhém podlaží je navržen sádrokartonový podhled.  

Navržené vnitřní schodiště je železobetonové monolitické včetně schodišťových stupňů. 

Schodišťové zábradlí je navrženo ocelové tyčové, s dřevěným madlem ve výšce 1,0 m a druhé 

ve výšce 0,6 m. 

Okna budou dřevěná euro, otvíravá a sklápěcí (opatřena pojistkou proti nechtěnému 

otevření dětmi), sklápěcí, pevná. Odstín přírodní, zasklení izolačním trojsklem. Okna budou 

z vnitřní strany opatřena laminovanými parapetními deskami v dezénu dřeva, shodném s 

okny. Parapety oken v sociálních zázemích budou opatřeny keramickým obkladem. Vstupní 

dveře jsou navrženy z dřevěných euro profilů z 3/4 prosklené, odstín dle odstínu okenních 

výplní, zasklení izolačním trojsklem opatřeného bezpečnostní fólií.  

Truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, klempířské výrobky – viz příloha č. 1. 

Zastřešení domu tvoří plochá střecha s jedním střešním oknem. Konstrukce nad 

nosným stropem z předpjatých dutinových panelů je tvořena z ekostyrenbetonu jako spádové 

vrstvy, parozábrany, tepelné izolace (minerální vaty), hydroizolace, dřevěného bednění, 

strukturní dělící vrstvy a plechové krytiny z titanzinku. Odstín krytiny: přírodní. 

V přípravně jídla bude umístěn malý nákladní „jídelní“ výtah s nosností do 100 kg. 

Pohon výtahu je lanový se strojovnou umístěnou nahoře. Schéma výtahu viz. příloha č. 1. 
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Na vnější obvodové zdivo je navržena silikonová omítka, zrno 2mm, v odstínu bílá 

káva. V prostoru závětří bude v min. spádu 2% od objektu provedena velkoformátová 

betonová dlažba mrazuvzdorná s reliéfním povrchem. 

Po provedení výše popsaných prací bude proveden okapový chodník z obsypu 

valounkem do štěrkopískového podsypu.  

Pozemky budou oploceny ve svých hranicích. Je navrženo oplocení z betonových 

sloupků s dřevěnou výplní. Výška oplocení bude 1600 mm. Betonové sloupky budou mít 

základy do hl. 900 mm. 

2.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Navrhovaná stavba mateřské školy je situována v severozápadní části pozemku. Vjezd 

na pozemek je ze stávající místní komunikace ul. Smrčkova na parc. č. 586/1.  

Elektrická energie bude odebírána z nově navržené přípojky elektrické energie. Tato bude 

vedena ze sloupu elektrického vedení nn podél komunikace v ulici Smrčkova do přípojkové 

skříně na hranici pozemku. Odtud bude vedena přípojka nn do objektu mateřské školy. 

Z objektu budou vedeny zvlášť splaškové a dešťové vody, které budou zaústěny zvlášť 

do městské splaškové a dešťové kanalizace.  

Za komunikací v ulici Smrčkova před řešeným objektem je veden stávající vodovodní 

řad, na který bude napojena nová vodovodní přípojka.  

2.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Přípojka nn: elektrický kabelem CYKY 4B x 16. 

Splašková kanalizace, dešťová kanalizace: přípojka z potrubí KG 150 

Vodovodní přípojka: potrubí rPE o ø D32/3 mm 

Vjezd na pozemek je ze stávající místní komunikace ul. Smrčkova na parc. č. 586/1. 

Na pozemku jsou navržena 4 parkovací stání. Pojízdná plocha bude řešena zatravňovacími 

tvárnicemi. 

2.1.6. Vliv stavby na životní prostředí 

Návrh mateřské školy vychází z teorie pasivních domů a tím spotřeba dodané energie 

je oproti klasickým stavbám velice malá. 

Materiály navržené v projektové dokumentaci byly zvoleny na základě svých vlastností 

vzhledem k šetrnosti životního prostředí a lidského zdraví. Převážně tepelná konopná izolace 
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byla použita téměř ve všech konstrukcích. Je to tradiční přírodní materiál, který v objektu 

příznivě ovlivňuje tepelnou a vlhkostní setrvačnost, předchází vzniku plísní a hnilobám a 

vytváří zdravé klima, které je právě ve vzdělávacích objektech tolik důležité. 

Provádění stavebních úprav ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí. Při vlastní realizaci musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů 

v rámci odpadového hospodářství realizační firmy. 

2.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných ploch  

Veřejně přístupné plochy jsou řešeny bezbariérově. 

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

Průzkumy a měření nejsou součástí této diplomové práce. 

2.1.9. Údaje o podkladech o vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Podkladem ke zpracování situace stavby byla katastrální mapa z webového portálu 

[12]. 

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 

2.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

Stavba není členěna na stavební objekty. Stavbu tvoří jako celek tvoří samotná 

mateřská škola. 

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

Provádění stavby i její následné užívání nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 

a stavby. Plochy dotčené stavbou budou udržovány v čistém, sjízdném a schůdném stavu a 

veškerá znečištění a poškození budou neprodleně odstraněna. Staveniště včetně staveb 

dočasného zařízení staveniště se bude nacházet na pozemku investora stavby, který bude po 

celém obvodu oplocen.  

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě předpokládat zvýšení zatížení území 

hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti budou prováděny výhradně v denní době. Stavební 

činnost nebude probíhat v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. 
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Na staveništi bude dostatečně velký prostor, na kterém nebudou probíhat stavební 

práce a na němž bude umístěno zařízení staveniště.  

U všech dotčených travnatých ploch budou po skončení stavby důkladně provedeny 

sadové úpravy. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů. 

2.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

Při realizaci stavby musí hlavní dodavatel stavebních prací a jeho subdodavatelé 

zajistit bezpečnost všech svých pracovníků a ostatních osob, které by mohly být jeho činností 

ohroženy (zamezení vstupů, výstražné tabulky, ochrana před padajícími předměty apod.). 

Při provádění veškerých stavebních prací je nutno se řídit ustanoveními Zákona  

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 

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

z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích . 

Nařízení vlády č.361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

2.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Statické posouzení není součástí této diplomové práce. 

2.3. Požární bezpečnost 

Zpráva PBŘS není součástí této diplomové práce. 

2.5. Hygiena, ochrany zdraví a životního prostředí 

Stavba nebude mít významný negativní vliv na zdraví a životní prostředí. Jsou 

navrženy takové stavební technologie a materiály, které negativně neovlivní užívání stavby po 

jejím dokončení. V průběhu stavebních prací lze krátkodobě předpokládat zvýšení zatížení 

území hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti budou prováděny výhradně v denní době. 

Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 

odpadového hospodářství realizační firmy. 



 13

2.6. Ochrana proti hluku 

Vzhledem k použitým technologiím je nutné vypracovat hlukovou studii, která však 

není součástí této diplomové práce. 

2.7. Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelně-technické parametry jednotlivých konstrukcí jsou v souladu s ČSN 73 0540-2 

Tepelná ochrana budov – požadavky [10]. 

Podrobně je tato problematika probrána v kapitole 5 – Stavební tepelná technika. 

2.8. Bezbariérové řešení stavby 

Mateřské školy pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a  orientace jsou 

speciálními stavbami. Řešený objekt má bezbariérový přístup a v případě potřeby je možné 

1.NP využívat jako bezbariérově přístupné, například při dočasném umístění některého z dětí 

na invalidní vozík. 

2.9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

Staveniště se nenachází na poddolovaném území. Ochranu proti hluku není vzhledem 

k okolnímu prostředí nutno navrhovat. Na povodně, sesuvy půdy, seizmicitu a radon se objekt 

v rámci této diplomové práce neposuzuje. 

2.10. Ochrana obyvatelstva 

Staveniště bude po celou dobu výstavby oplocené tak, aby zamezilo vstupu třetím osobám. 

2.11. Inženýrské stavby (objekty) 

Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod: Z objektu budou vedeny zvlášť 

splaškové a dešťové vody, které budou zaústěny zvlášť do městské splaškové a dešťové 

kanalizace. 

Zásobování vodou: Za komunikací v ulici Smrčkova před řešeným objektem je veden 

stávající vodovodní řad, na který bude napojena nová vodovodní přípojka. 

Zásobování energiemi: Elektrická energie bude odebírána z nově navržené přípojky elektrické 

energie. Tato bude vedena ze sloupu el. vedení nn podél komunikace v ulici Smrčkova do 

přípojkové skříně na hranici pozemku. Odtud bude vedena přípojka nn do objektu mateřské 

školy. 

Řešení dopravy: Vjezd na pozemek je ze stávající místní komunikace ul. Smrčkova na parc.  

č. 586/1. Na pozemku jsou navržena 4 parkovací stání.  
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2.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Výrobní ani nevýrobní technologie se v objektu mateřské školy nenachází. 
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3. Situace stavby 

Místo stavby:    Ostrava  

Katastrální území:  Výškovice u Ostravy 

Parcelní čísla:   593, 594, 596, 597 a 885/2 

Zastavěná plocha:   510 m2 

Obestavěný prostor:   4686 m3 

 

Terén pozemku pro uvažovanou stavbu mateřské školy je rovinný. Plocha určená 

k výstavbě vlastního objektu se nachází v severozápadní části pozemků. Na severní straně je u 

místní komunikace Smrčkova parc. č. 586/1 situován vjezd na pozemek – 4 parkovací stání. 

Zbývající část pozemku je uvažována jako zahrada pro odpočinek a hru dětí. 

Elektrická energie bude odebírána z nově navržené přípojky. Tato bude vedena ze 

sloupu elektrického vedení nn podél komunikace v ulici Smrčkova do přípojkové skříně na 

hranici pozemku. Odtud bude vedena přípojka nn do objektu mateřské školy. 

Z objektu budou vedeny zvlášť splaškové a dešťové vody, které budou zaústěny zvlášť 

do městské splaškové a dešťové kanalizace.  

Za komunikací v ulici Smrčkova před řešeným objektem je veden stávající vodovodní 

řad, na který bude napojena nová vodovodní přípojka.  

 

Situace stavby – viz. výkres C. 
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4. Technická zpráva 

4.1. Účel objektu 

Mateřská škola se nachází ve Výškovicích u Ostravy na parcelách č. 593, 594, 596, 

597 a 885/2 a je součástí stávající rozptýlené zástavby. Severovýchodní hranici pozemku 

vymezuje stávající komunikace – ul. Smrčkova, severozápadní hranici tvoří místní 

komunikace, ostatní hranice kopírují hranice sousedních parcel. 

Objekt je navržen jako předškolní zařízení pro děti od 3 do 6 let – dvojpodlažní objekt 

s plochou střechou. 

4.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

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

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Mateřská škola je samostatně stojící dvoupodlažní objekt. Na vstupní úrovni je závětří, 

vstupní hala se schodištěm, zázemí pro učitele, šatny pro děti, sociální zázemí, přípravna jídla, 

dvě třídy, separace a technická místnost. Druhé podlaží obsahuje také zázemí pro učitele, 

šatny pro děti, sociální zázemí, přípravnu jídla a dvě třídy, dále zázemí pro kuchařky a sklad. 

Pozemek kolem objektu bude upraven pro hru a vzdělání dětí. Ze severní strany spojuje 

přístupovou komunikaci a vstup do mateřské školy. 

Objekt není řešen jako bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Architektonické řešení navazuje na okolní zástavbu rodinnými domy. 

4.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Počet tříd:    4 

Počet dětí/třída:   15 

Počet dětí celkem:   60 

Mateřská škola: 

Rozměry:    22 x 22 m 

Zastavěná plocha domu:  484 m2 

Obestavěný prostor domu:  4115 m3 
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Orientace objektu ke světovým stranám:  

Severovýchodní fasáda vede směrem ke stávající komunikaci v ulici Smrčkova, 

severozápadní vede směrem k sousední stávající komunikaci, jihozápadní a jihovýchodní 

navazuje na přilehlou zahradu. 

 

Osvětlení a oslunění: 

Objekt na osvětlení a oslunění vyhovuje. viz. kapitola 7. Denní osvětlení 

4.4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 

Dokumentace řeší stavbu nové mateřské školy, která je navržena jako samostatně 

stojící dvoupodlažní objekt. 

Přehled průzkumů 

Hodnocení radonového indexu nebylo v rámci diplomové práce provedeno, 

předpokládá se však na stavebních pozemcích nízký radonový index. 

Použité geodetické podklady 

Pro vypracování projektové dokumentace byl použit snímek z katastrální mapy. 

Popis objektu 

4.4.1. Zemní práce a terénní úpravy 

V prostoru staveniště nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum. Šířky 

základových pasů jsou navrženy na únosnost základové půdy, která odpovídá běžným 

jílovitohlinitým zeminám polopevné konzistence. Po dokončení výkopů je nutno přizvat 

odborného geologa k prohlídce základové spáry a k potvrzení této únosnosti, případně 

reagovat na případná doplňující opatření. 

Stěny výkopů v soudržných zeminách do hloubky 1,5 m udrží krátkodobě i svislé, 

jinak bude vhodné jejich svahování ve sklonu 1:0,25 až 1:0,50 podle hloubky a předpokládané 

doby otevření. Dle potřeby bude provedeno pažení výkopů. 

Odstraní se ornice v tl. 300 mm a provede se výkop hlavní stavební jámy do úrovně 

216,130 m.n.m a výkop pro základové pasy do úrovně 216,650 m.n.m, následně budou 

provedeny železobetonové základové pasy. Podle hloubky výkopů bude pro zajištění jejich 

stěn použito pažení, zejména po obvodu výkopové jámy. Kolem celého obvodu základů bude 
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provedena drenáž. Flexibilní drenážní potrubí z PVC-U ø100mm s kokosovým vláknem bude 

uloženo do štěrkopískového lože v objemu cca 0,25 m3/bm obaleného geotextilií. 

Při zásypu výkopů musí být dodrženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. Jednotlivé vrstvy 

budou řádně zhutněny. 

4.4.2. Základové konstrukce 

Pro objekt je navrženo založení na železobetonových pasech. Železobetonové 

základové pasy budou š. 250 - 500 mm a max. výšky 1250 mm a to včetně armované 

podkladní desky tl. 150 mm. Základová spára betonových základů musí dosáhnout hloubky 

500 mm do rostlé zeminy. Pod podkladní beton se provede 100 mm vysoká vrstva štěrkopísku 

a vybetonuje se podkladní betonová deska v tl. 150 mm, vyztužená sítí. 

Základové konstrukce pro mateřskou školu tvoří jeden dilatační celek. 

V základových pasech budou vynechány prostupy pro instalační přípojky. 

Před betonáží základů bude po obvodu domu do základové spáry uložen zemnicí pásek. 

Obvodové základové pasy jsou z vnější strany opatřeny extrudovaným polystyrenem 

tl. 280 mm. 

 4.4.3. Svislé konstrukce 

a) Nosné a obvodové 

Nosné obvodové zdivo je z vápenopískových bloků tl. 240 mm zděných na lepidlo. 

Spodní dvě řady nad základovou hydroizolací jsou z isobloků výšky 115 mm. Nosné střední 

dělící stěny jsou navrženy z vápenopískových bloků zděných na lepidlo, tl. 240 a 175 mm. 

Obvodové stěny budou opatřeny tepelnou izolací z konopí, systém CAPATECT ECO-LINE 

(podrobněji oddíl: Izolace). 

b) Dělicí 

Příčky jsou navrženy z vápenopískových bloků zděných na lepidlo, tl. 115 mm. 

4.4.4. Vodorovné konstrukce 

a) Stropy, ztužující věnce 

Stropní konstrukce bude z předpjatých dutinových panelů Spiroll výšky 200 mm. Na 

ně bude provedena železobetonová monolitická deska tl. 50 mm z betonu C16/20, vyztužená 
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sítí KARI. Celková tl. stropní desky je tedy 250mm. Ve stropní konstrukci budou vynechány 

prostupy pro instalační přípojky. 

Ztužující věnce v obvodovém zdivu budou železobetonové monolitické a budou 

součástí stropní konstrukce.  

Překlady nad otvory budou z vápenopískových U-profilů 115/240 a 175/240. 

b) Podlahy 

Úroveň podlahy v 1.NP je 150 mm nad úrovní okolního upraveného terénu a v úrovni 

vnější zpevněné plochy závětří. Podrobnosti viz Skladby konstrukcí. 

c) Podhledy 

V celém prvním i druhém podlaží je navržen sádrokartonový podhled, světlá výška v 

hernách je 3100 mm, v ostatních prostorech je světlá výška 2800 mm.  

4.4.5. Vyrovnávací konstrukce 

Navržené vnitřní schodiště je železobetonové monolitické včetně schodišťových 

stupňů. 

- výška stupně:  160 mm 

- šířka stupně:  310 mm 

- počet stupňů: 23  

Schodišťové zábradlí je navrženo ocelové tyčové, s dřevěným madlem ve výšce 1,0 m 

a druhé ve výšce 0,6 m, kotvení do schodišťové desky. Svislé tyčové prvky jsou od sebe 

vzdáleny (max.) 100 mm.  

4.4.6. Výplně otvorů 

a) Okna 

Okna budou dřevěná euro, otvíravá a sklápěcí (opatřena pojistkou proti nechtěnému 

otevření dětmi), sklápěcí, pevná. Odstín přírodní, zasklení izolačním trojsklem. Okna budou 

z vnitřní strany opatřena laminovanými parapetními deskami v dezénu dřeva, shodném s 

okny. Parapety oken v sociálních zázemích budou opatřeny keramickým obkladem. Prosklení 

otvorů je navrženo s U = 0,8 W/m2.K. 
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Stropní otvor mezi jednotlivými podlažími v místnosti Přípravna jídla bude vyplněn 

pevným polykarbonátem v kovovém rámu. 

b) Dveře  

Vstupní dveře jsou navrženy z dřevěných euro profilů z 3/4 prosklené, odstín dle 

odstínu okenních výplní, zasklení izolačním trojsklem. Vnitřní zárubně jsou navrženy dřevěné 

obložkové, kromě zárubní uvnitř sociálních zázemí, které jsou ocelové. Dveřní kování 

nerezové. U vchodových dveří kování bezpečnostní. 

4.4.7. Střecha 

Zastřešení domu tvoří plochá střecha s jedním střešním oknem. Konstrukce nad 

nosným stropem z předpjatých dutinových panelů je tvořena z ekostyrenbetonu jako spádové 

vrstvy, parozábrany, tepelné izolace (minerální vaty), hydroizolace, dřevěného bednění 

kotveného do nosné části, strukturní dělící vrstvy a plechové krytiny z titanzinku. Odstín 

krytiny: přírodní. 

Závětří je opatřeno krytinou z polykarbonátu, která je uchycena na dřevěné konstrukci, 

kterou tvoří latě 50/30 mm, uložené na krokvích 150/120 mm a ty na sloupcích 150/150 mm. 

Ty jsou kotveny ocelovými botkami do betonu. Krajní zástěny jsou tvořeny dřevěnými 

sloupky 150/75 mm, které jsou kotveny ocelovými patkami pro lehké dřevěné konstrukce.  

4.4.8. Jídelní výtah 

Jedná se o malý nákladní „jídelní“ výtah s nosností do 100 kg. Pohon výtahu je lanový 

se strojovnou umístěnou nahoře. 

Konstrukce šachty výtahu je zděná z vápenopískových cihel tl. 240 mm. Dveře jsou 

jednodílné ruční otočné s dveřními uzávěrkami. Dále jsou opatřeny hydraulickým dovíračem 

a velkým madlem. Strojovna je umístěna nad kabinou pod stropem horní stanice. Dveře 

strojovny jsou jednodílné otočné s bezpečnostním zámkem.  

Schéma výtahu viz. příloha č. 1 – Jídelní výtah 

4.4.9. Truhlářské výrobky 

Viz. příloha č. 1– Tabulky výrobků 

Dřevěná okna a dveře. Zasklení : izolační trojsklo, U = 0,8 W/m2.K. 
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Dřevěné prvky konstrukce závětří budou ošetřeny proti působení vlhkosti, plísní a 

dřevokazného hmyzu.  

4.4.10. Zámečnické výrobky 

Viz. příloha č. 1 – Tabulky výrobků 

Vnitřní ocelové schodišťové zábradlí.  

4.4.11. Klempířské výrobky 

Viz. příloha č. 1 – Tabulky výrobků 

Střešní svody a žlaby, oplechování, lemování ventilačních potrubí, oplechování 

podokeníků. Bude provedeno z titanzinkového plechu, odstín přírodní.  

4.4.12. Izolace 

a) Hydroizolace 

Na podkladní beton z železového betonu se provede vodorovná povlaková 

hydroizolace, kterou je nutno vyvést min. 300mm nad úroveň okolního upraveného terénu.  

Vzhledem k tomu, že se pozemek předpokládá s nízkým radonovým rizikem, není 

nutno provádět protiradonová opatření.  

Pod podlahovou nášlapnou vrstvu z keramické dlažby bude provedena hydroizolační 

stěrka. 

Součástí skladby ploché střechy je parozábrana pod tepelnou izolací, hydroizolace pod 

dřevěným bedněním a strukturní dělící vrstva pod plechovou krytinou. 

b) Tepelná  

Nosné obvodové stěny budou zatepleny izolačním systémem ECO-LINE s výhradně 

biologickými a minerálními složkami. Jedná se o izolační materiál ze stoprocentně 

obnovitelného zdroje průmyslového konopí tl. 300 mm, které je ve spojení 

s vápenopískovými cihlami velice šetrné k životnímu prostředí. Viz. příloha č. 1 – Kontaktní 

zateplení systémem Eco-line. 

Technické konopí bude použito i ve skladbě podlahy na terénu a to 

v tloušťce 200 mm. Ukládá se mezi dřevěné polštáře 2x křížem. 

Tepelná izolace ploché střechy bude z minerální vaty v tl. 300 mm, uložené na tepelně 

izolační spádové vrstvě ekostyrenbetonu (tl. 50 – 610 mm). 
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Obvodové železobetonové základové pasy po celé své hloubce z vnější strany a 

navazující sokl do výšky 300 mm bude zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 280 mm. 

c) Zvuková 

Železobetonový strop nad 1.NP bude opatřen kročejovou izolací z technického konopí 

(panel) v tl. 40 mm. 

4.4.13. Úpravy povrchů vnějších 

a) Omítky 

Je navržena silikonová omítka, zrno 2 mm, v odstínu bílá káva. 

b) Obklady  

V soklové části je navržen kamenný obklad - pískovec. 

c) Nátěry 

Fasádní nátěr v odstínu bílá káva. 

d) Venkovní dlažba 

V prostoru závětří a přístupu na pozemek bude v min. spádu 2 % od objektu 

provedena velkoformátová betonová dlažba mrazuvzdorná s reliéfním povrchem. 

4.4.14. Úpravy povrchů vnitřních 

a) Omítky 

Vnitřní stěny budou omítnuty vnitřní štukovou omítkou. 

b) Obklady 

V sociálních zařízeních jsou navrženy keramické obklady do výšky 1750 mm.  

c) Malby 

Po řádném vyschnutí nových omítek budou provedeny malby v barevných odstínech. 

4.4.15. Oplocení 

Pozemky budou oploceny ve svých hranicích. Je navrženo oplocení z betonových 

sloupků s dřevěnou výplní. Výška oplocení bude 1600 mm. Betonové sloupky budou mít 

základy do hl. 900 mm. 
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4.4.16. Dokončovací práce 

Po provedení výše popsaných prací bude proveden okapový chodník z obsypu 

valounkem do štěrkopískového podsypu.  

4.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Viz. kapitola č. 5. - Stavební tepelná technika 

4.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Založení objektu pomocí železobetonových pasů bylo navrženo na únosnost základové 

půdy, která odpovídá běžným jílovitohlinitým zeminám polopevné konzistence. Únosnost e 

nutné potvrdit po provedení výkopů. 

4.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení negativních účinků 

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré odpady 

budou likvidovány předepsaným způsobem. 

Hladina hluku nesmí překročit úroveň 45 dB. 

V případě znečištění komunikací nebo přilehlých prostor musí být toto dodavatelem 

bezprostředně odstraněno. 

Pro nakládání s odpady, vzniklými v průběhu prací bude zpracován provozní řád, v 

němž bude vedena evidence odpadů a způsob jejich likvidace - dle zákona č. 181/2005 Sb. To 

předpokládá pravidelnou kontrolu staveništních mechanismů, skladových hospodářství apod. 

Odpad bude odvezen na skládku, určenou stavebním úřadem při stavebním řízení, případně 

bude odvezen do sběrny druhotných surovin k dalšímu zpracování (odpady bez nebezpečných 

látek). Odpad s nebezpečnými látkami bude předán odborné firmě, která zajistí jeho vhodnou 

likvidaci, příp. bude odvezen na skládku určenou pro nebezpečný odpad. Při uskladňování 

nebezpečného odpadu bude veden na stavbě deník, ve kterém bude jeho evidence. Likvidace 

odpadu musí být doložena smlouvou. 

A. Základní povinnosti původce odpadů: 

1. Zařazené odpady podle katalogů odpadů uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP  

č. 381/2001 Sb. Shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů. 
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2. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím živ. prostředí. Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich 

využití nebo zneškodnění.  

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva 

ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

4. S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního 

úřadu. 

B. Analytická část - produkce v průběhu stavby 

1. Odpady nebezpečné:   

15 01 02 plastový obal se škodlivinami 

15 01 04 kovové obaly se zbytkem škodlivin  

15 02 01 sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiál, ochranná tkanina 

17 03 01 asfaltová lepenka s obsahem dehtu 

17 06 01 ostatní materiál s obsahem azbestu 

17 07 06 směsný stavební a demoliční materiál 

20 01 12 barva, lepidlo, pryskyřice   

20 01 21 zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti 

Pro tento odpad bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude 

označeno identifikačním listem nebezpečného odpadu. Ještě před zahájením produkce odpadu 

bude smluvně zajištěno zneškodnění oprávněnou firmou. 

2. Odpady obyčejné: 

15 01 06 směs obalových materiálů 

17 01 01 beton 

17 01 02 cihla 

17 01 03 keramika 

17 09 04 směsný stavební odpad 

17 02 01 dřevo 

17 02 02 sklo 

17 02 03 ostatní plasty 

17 03 02 asfalt bez dehtu 

17 04 01 měď, bronz, mosaz 

17 04 02 hliník 

17 04 03 olovo 

17 04 05 železo nebo ocel 
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17 04 07 směs kovů 

17 04 10 kabely 

17 05 04 zemina nebo kameny 

17 06 04 ostatní izolační materiály 

20 01 01 papír nebo lepenka 

20 03 01 směsný komunální odpad 

Jde o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný zvláštní 

režim. Nesmí obsahovat příměsi škodlivých látek. Musí být roztříděny podle jednotlivých 

druhů. 

4.8. Dopravní řešení 

Staveniště je přístupné po místních komunikacích, kdy bude bez problémů možno 

zásobovat stavbu materiálem a odvážet stavební suť. Veškerá doprava na stavbu bude 

prováděna z ulice Smrčkova a to ve stávající trase. 

4.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Obvodový plášť zajišťuje dostatečnou ochranu objektu před škodlivými vnějšími 

vlivy. Vzhledem k předpokladu nízkého radonového rizika není navržena do skladby 

hydroizolace speciální folie. 

4.1. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při provádění stavebních úprav budou zhotovitelem dodržovány platné zákony, platné 

normy a předpisy zejména pak 

- zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky 

- zákoník práce 

- stavební zákon 

- vyhláška č. 502/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

- Během provádění stavebních prací musí být dodržována ustanovení všech platných 

ČSN a navazujících vyhlášek a předpisů ohledně bezpečnosti práce! 

- Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat technologický postup stanovený 

výrobcem nebo dodavatelem. 
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5. Stavební tepelná technika 

5.1. Požadavky normy ČSN 73 0540-2 

5.1.1. Šíření tepla konstrukcí 

a) Součinitel prostupu tepla U [W/m2.K] 

OBVODOVÁ STĚNA: 

Výpočet v programu Teplo – viz příloha č. 2 

Porovnání s doporučenou normovou hodnotou součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy 

Upas,20 [W/m2.K] - dle ČSN 73 0540-2/2011 [10] 

 

podmínka U ≤ Upas,20 [W/m2.K] 

U = 0,145 W/m2.K 

Upas,20 = 0,18 až 0,12 W/m2.K 

0,145 < 0,18 [W/m2.K] 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

PODLAHA NA TERÉNU: 

Výpočet v programu Teplo – viz příloha č. 2 

Porovnání s doporučenou normovou hodnotou poklesu součinitele prostupu tepla pro pasivní 

budovy Upas,20 [W/m2.K] - dle ČSN 73 0540-2/2011 

 

podmínka: U ≤ Upas [W/m2.K] 

U = 0,194 W/m2.K 

Upas = 0,22 až 0,15 W/m2.K 

0,194 < 0,22 [W/m2.K] 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

PLOCHÁ STŘECHA 

Výpočet v programu Teplo – viz příloha č. 2 

Porovnání s doporučenou normovou hodnotou poklesu součinitele prostupu tepla pro pasivní 

budovy Upas,20 [W/m2.K] - dle ČSN 73 0540-2/2011 
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podmínka: U ≤ Upas [W/m2.K] 

U = 0,131 W/m2.K 

Upas = 0,15 až 0,10 W/m2.K 

0,131 < 0,15 [W/m2.K] 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

b) Nejnižší vnitřní povrchový teplotní faktor fRsi [°C] 

OBVODOVÁ STĚNA U ZÁKLADU: 

Výpočet v programu Area – viz příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou teplotního faktoru vnitřního povrchu  

fRsi,N  - dle ČNS 73 0540-2/2011 

 

podmínka fRsi  ≥ fRsi,N [-] 

fRsi,N  = fRsi,cr  

fRsi,cr= 
( ) )8,0/55,0(ln/269,171,1

1

1522

221,23,237
1

/ln/269,171,1

11,23,237
1

,, −
⋅

+

⋅+
−=

−
⋅

−

⋅+
−

crsiriexai

ai

ϕϕθθ

θ  

fRsi,cr = 0,818 

φsi,cr = 80% (pro stavební konstrukce) 

φi,r = φi + ∆φi = 50% + 5% = 55% 

0,856 > 0,818 [-]  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Pole teplot obvodové stěny u základu 
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KOUT OBVODOVÉ STĚNY: 

Výpočet v programu Area – viz příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou teplotního faktoru vnitřního povrchu  

fRsi,N  - dle ČNS 73 0540-2/2011 

 

fRsi  ≥ fRsi,N [-] 

fRsi,N  = fRsi,cr  

fRsi,cr= 
( ) )8,0/55,0(ln/269,171,1

1

1522

221,23,237
1

/ln/269,171,1

11,23,237
1

,, −
⋅

+

⋅+
−=

−
⋅

−

⋅+
−

crsiriexai

ai

ϕϕθθ

θ  

fRsi,cr = 0,818 

φsi,cr = 80% (pro stavební konstrukce) 

φi,r = φi + ∆φi = 50% + 5% = 55% 

0,931 > 0,818 [-]  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Pole teplot koutu obvodové stěny 
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NAPOJENÍ STĚNY A STROPU: 

Výpočet v programu Area – viz příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou teplotního faktoru vnitřního povrchu  

fRsi,N - dle ČNS 73 0540-2/2011 

 

 

fRsi  ≥ fRsi,N [-] 

fRsi,N  = fRsi,cr  

fRsi,cr = 
( ) )8,0/55,0(ln/269,171,1

1

1522

221,23,237
1

/ln/269,171,1

11,23,237
1

,, −
⋅

+

⋅+
−=

−
⋅

−

⋅+
−

crsiriexai

ai

ϕϕθθ

θ  

fRsi,cr  = 0,818 

φsi,cr = 80% (pro stavební konstrukce) 

φi,r = φi + ∆φi = 50% + 5% = 55% 

0,968 > 0,818 [-]  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Pole teplot napojení stěny a stropu 
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OSTĚNÍ OKNA: 

Výpočet v programu Area – viz příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou teplotního faktoru vnitřního povrchu  

fRsi,N - dle ČNS 73 0540-2/2011 

 

fRsi  ≥ fRsi,N [-] 

fRsi,N  = fRsi,cr  

fRsi,cr = 
( ) )8,0/55,0(ln/269,171,1

1

1522

221,23,237
1

/ln/269,171,1

11,23,237
1

,, −
⋅

+

⋅+
−=

−
⋅

−

⋅+
−

crsiriexai

ai

ϕϕθθ

θ  

fRsi,cr  = 0,818 

φsi,cr = 80% (pro stavební konstrukce) 

φi,r = φi + ∆φi = 50% + 5% = 55% 

0,969 > 0,818 [-]  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

fRsi,cr  = 
( ) )1/55,0(ln/269,171,1

1

1522

221,23,237
1

/ln/269,171,1

11,23,237
1

,, −
⋅

+

⋅+
−=

−
⋅

−

⋅+
−

crsiriexai

ai

ϕϕθθ

θ  

fRsi,cr  = 0,744 

φsi,cr = 100% (pro výplně otvorů) 

φi,r = φi + ∆φi = 50% + 5% = 55% 

0,851 > 0,744 [-]  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Pole teplot okna 

 

 



 31

UKONČENÍ PLOCHÉ STŘECHY: 

Výpočet v programu Area – viz příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou teplotního faktoru vnitřního povrchu  

fRsi,N - dle ČNS 73 0540-2/2011 

 

fRsi  ≥ fRsi,N [-] 

fRsi,N = fRsi,cr  

fRsi,cr = 
( ) )8,0/55,0(ln/269,171,1

1

1522

221,23,237
1

/ln/269,171,1

11,23,237
1

,, −
⋅

+

⋅+
−=

−
⋅

−

⋅+
−

crsiriexai

ai

ϕϕθθ

θ   

fRsi,cr = 0,818 

φsi,cr = 80% (pro stavební konstrukce) 

φi,r = φi + ∆φi = 50% + 5% = 55% 

0,932 > 0,818 [-]  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Pole teplot ukončení ploché stěny 
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c) Lineární činitel prostupu tepla Ψk [W/m.K] 

OBVODOVÁ STĚNA U ZÁKLADU: 

Výpočet v programu Area – viz příloha č. 2 

Porovnání s doporučenou normovou hodnotou lineárního činitele prostupu tepla tepelných 

vazeb mezi konstrukcemi pasivního domu ψk,N [W/m.K] - dle ČNS 73 0540-2/2011 

 

podmína Ψk  ≤ ψk,N [W/m.K] 

Ψk  = L2D – U.l – UZ
2D = 0,5063 – 0,13.1,61 – 0,5778 = -0,281 W/m.K 

Ψk,N  = 0,05 W/m.K 

-0,281 < 0,05 [W/m.K]  

POŽADAVEK JE SPLNĚN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Pole teplot obvodové stěny u základu 

 

KOUT OBVODOVÉ STĚNY: 

Výpočet v programu Area – viz příloha č. 2 

Porovnání s doporučenou normovou hodnotou lineárního činitele prostupu tepla tepelných 

vazeb mezi konstrukcemi pasivního domu ψk,N [W/m.K] - dle ČNS 73 0540-2/2011 

 

podmínka Ψk  ≤ ψk,N [W/m.K] 

Ψk  = L2D – ΣU.l = 0,4998 – 0,13.(2.2,48) = -0,085 W/m.K 

Ψk,N  = 0,05 W/m.K 

-0,085 < 0,05 [W/m.K]  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Obr. 7. Pole teplot koutu obvodové stěny 

 

NAPOJENÍ OBVODOVÉ STĚNY A STROPU: 

Výpočet v programu Area – viz příloha č. 2 

Porovnání s doporučenou normovou hodnotou lineárního činitele prostupu tepla tepelných 

vazeb mezi konstrukcemi pasivního domu ψk,N [W/m.K] - dle ČNS 73 0540-2/2011 

 

podmínka Ψk  ≤ ψk,N [W/m.K] 

Ψk  = L2D – U.l = 0,4481 – 0,13.3,56 = -0,015 W/m.K 

Ψk,N  = 0,05 W/m.K 

-0,015 < 0,05 [W/m.K]  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Pole teplot napojení obvodové stěny a stropu 
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OSTĚNÍ OKNA: 

Výpočet v programu Area – viz příloha č. 2 

Porovnání s doporučenou normovou hodnotou lineárního činitele prostupu tepla tepelných 

vazeb mezi konstrukcemi pasivního domu ψk,N [W/m.K] - dle ČNS 73 0540-2/2011 

 

podmínka Ψk  ≤ ψk,N [W/m.K] 

Ψk  = L2D – ΣU.l = 1,1428 – (0,13.1,686 + 0,7.0,09 + 0,53.1,606) = 0,0094 W/m.K 

Ψk,N  = 0,01 W/m.K 

0,0094 < 0,01 [W/m.K]  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

  

 

 

 

 

 

Obr. 9. Pole teplot ostění okna 

 

UKONČENÍ PLOCHÉ STŘECHY: 

Výpočet v programu Area – viz příloha č. 2 

Porovnání s doporučenou normovou hodnotou lineárního činitele prostupu tepla tepelných 

vazeb mezi konstrukcemi pasivního domu ψk,N [W/m.K] - dle ČNS 73 0540-2/2011 

 

podmínka Ψk  ≤ ψk,N [W/m.K] 

Ψk  = L2D – ΣU.l = 0,4812 – (0,13.2,25 + 0,111.2,16) = -0,051 W/m.K 

Ψk,N  = 0,05 W/m.K 

-0,051 < 0,05 [W/m.K]  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Obr.10. Pole teplot ukončení ploché stěny 

d) Pokles dotykové teploty ∆θ10 [°C] 

PODLAHA NA TERÉNU: 

Výpočet v programu Teplo – viz příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou poklesu dotykové teploty podlahy pro danou 

kategorii podlahy ∆θ10,N [°C] - dle ČNS 73 0540-2/2011 

 

podmínka: ∆θ10 ≤ ∆θ10,N [°C] 

∆θ10 = 2,47 °C 

∆θ10,N = 3,8 °C (kategorie podlahy = I. Velmi teplé) 

2,47 < 3,8 [°C] 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

5.1.2. Šíření vlhkosti konstrukcí 

a) Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

OBVODOVÁ STĚNA: 

Výpočet v programu Teplo – viz příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou zkondenzované vodní páry Mc,n [kg/m2.a] - dle 

ČSN 73 0540-2/2011 
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podmínka: Mc ≤ Mc,N [kg/m2.a] 

Mc = 0,023 kg/m2.a 

Mc,N = 0,10 kg/m2.a 

0,023 < 0,10 [kg/m2.a] 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11. Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce – obvodová stěna 

PLOCHÁ STŘECHA: 

Výpočet v programu Teplo – viz příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou zkondenzované vodní páry Mc,n [kg/m2.a] - dle 

ČSN 73 0540-2/2011 

 

podmínka: Mc ≤ Mc,N [kg/m2.a] 

Mc = 0,006 kg/m2.a 

Mc,N = 0,10 kg/m2.a 

0,006 < 0,10 [kg/m2.a] 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Obr. 12. Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce – plochá střecha 

b) Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce 

OBVODOVÁ STĚNA: 

Výpočet v programu Teplo – viz příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou roční bilance kondenzace a vypařování vodní 

páry uvnitř konstrukce Mev [kg/m2.a] - dle ČSN 73 0540-2/2011 

 

podmínka: Mc ≤ Mev [kg/m2.a] 

Mc = 0,023 kg/m2.a 

Mev = 7,022 kg/m2.a 

0,023 < 7,022 [kg/m2.a] 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

PLOCHÁ STŘECHA: 

Výpočet v programu Teplo – viz příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou roční bilance kondenzace a vypařování vodní 

páry uvnitř konstrukce Mev [kg/m2.a] - dle ČSN 73 0540-2/2011 
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podmínka: Mc ≤ Mev 

Mc = 0,006 kg/m2.a 

Mev = 5,971 kg/m2.a 

0,006 < 5,971 [kg/m2.a] 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

5.1.3. Souhrn tepelně vlhkostních vlastností konstrukce objektu 

Tabulka č. 1 – Tepelně-vlhkostní vlastnosti konstrukcí 

5.1.4. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou 

a) Průvzdušnost 

Podmínka pro splnění celkové průvzdušnosti obálky budovy n50 [h
-1]: 

n50 ≤ n50,N   [h
-1] 

Doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu n50,N je pro nucené větrání se 

zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění (pasivní 

budovy) rovna 0,6 – 0,4 h-1 [1] [10].  

Splnění doporučených hodnot n50 se prokazuje pouze na základě výsledků měření 

budovy, nejlépe metodou tlakového spádu, tzv. Blower-Door test. 

 

KONSTRUKCE 
U 

[W/m2.K] 

fRsi 

[-] 

ψK 

[W/m.K] 

∆θ10 

[°C] 

Mc 

[kg/m2.a] 

Mev 

[kg/m2.a] 

Obvodová stěna 0,145    0,023 7,022 

Podlaha na terénu 0,194   2,47   

Plochá střecha 0,131    0,006 5,971 

Obvodová stěna u základu  0,856 -0,281    

Kout obvodové stěny  0,931 -0,085    

Napojení stěny a stropu  0,968 -0,015    

Ostění okna  
0,969 

0,0094    
0,851 

Ukončení ploché střechy  0,932 -0,051    
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b) Větrání místností 

V době, kdy je místnost užívána, musí intenzita větrání místnosti n [h-1], splňovat 

požadavek: 

nN ≤ n ≤ 1,5 nN [h-1] 

kde nN [h-1] je požadovaná intenzita výměny vzduchu v užívané místnosti, přepočítaná z 

minimálních množství potřebného čerstvého vzduchu stanovených ve zvláštních předpisech. 

Pro pobytové místnosti školských zařízení se požaduje zajistit výměnu vzduchu 20 – 30 m3/h 

na žáka [1] [10]. 

5.1.5. Tepelná stabilita místnosti v letním období 

TŘÍDA IV: 

Výpočet v programu Simulace – viz. příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti 

v letním období θai,max,N [°C] - dle ČNS 73 0540-2/2011 

 

podmínka: θai,max ≤ θai,max,N [°C] 

θai,max = 26,89 °C 

θai,max,N = 27 °C 

26,89 < 27,00 [°C] 

POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

5.1.6. Prostup tepla obálkou budovy 

Výpočet v programu Ztráty – viz. příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou průměrného součinitele prostupu tepla budovy 

Uem,N [W/m2.K]  - dle ČSN 73 0540-2/2011 

 

podmínka: Uem ≤ Uem,N 

Uem = 0,21 W/m2.K 

Uem,N = 0,65 W/m2.K 

0,21 < 0,65 [W/m2.K] 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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5.2. Stanovení energetické náročnosti stavby 

Výpočet v programu Energie – viz. příloha č. 2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou průměrného součinitele prostupu tepla budovy 

Uem,N [W/m2.K] - dle ČSN 73 0540-2/2011 

podmínka: Uem ≤ Uem,N 

Uem = 0,22 W/m2.K 

Uem,N = 0,66 W/m2.K 

0,21 < 0,65 [W/m2.K] 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

Splnění požadavků na součinitel prostupu tepla pro dílčí obalové konstrukce vyžaduje 

současně, aby hodnota Uem nepřekročila limit odvozený z požadavků pro dílčí konstrukce 

Uem,req = Suma(A*Ureq*b)/Suma(A) + 0,06 = 0,52 W/m2.K  

Uem < Uem,req  LIMIT JE DODRŽEN 

 

Průkaz energetické náročnosti – viz. příloha č. 2 
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6. Technika prostředí staveb 

6.1. Zařízení pro vytápění 

6.1.1. Typ zdroje tepla 

Navrženy jsou dvě tepelná čerpadla vzduch-voda pro vnitřní instalaci, fy. Buderus typ 

Logatherm WPL 25 I s instalovaným výkonem TČ-2x-24,8 kW. Navržený zdroj tepla bude 

sloužit pro vytápění a ohřev teplé vody, dále na něho boudu napojeny vodní ohřívače 

vzduchotechnických jednotek. Technické podklady k navrženému tepelnému čerpadlu – viz. 

příloha č. 3. 

Topný faktor pro vytápění otopnými tělesy je 3,0. 

Podle grafu charakteristiky tepelného čerpadla vychází pro tepelné čerpadlo 

Logatherm WPL 25 I při výstupní teplotě topné vody 50°C a venkovní teplotě -15°C tepelný 

výkon Q = 14,5 kW. 

Tepelná čerpadla budou osazena na protihlukové podložky. 

6.1.2. Klimatické podmínky – místo stavby – provozní režim 

Místo stavby:      Ostrava 

Nadmořská výška:      220 m.n.m. 

Délka topného období:      234 dnů 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu ve vyt. období:  4.0°C 

Normální tlak vzduchu:      95kPa 

Výpočtová zimní teplota venkovního vzduchu:    -15°C 

Výpočtová letní teplota venkovního vzduchu:     +30°C 

Výpočtová zimní entalpie venkovního vzduchu:    -12.9kJ/kg s.v. 

Výpočtová letní entalpie venkovního vzduchu:    +57.8kJ/kg s.v. 

Relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimě:    90% 

Relativní vlhkost venkovního vzduchu v létě:     50% 
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6.1.3. Přehled tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí 

Součinitel prostupu tepla U [W/m2.K]: 

Obvodová stěna   U = 0,145 W/m2.K 

Podlaha na terénu   U = 0,194 W/m2.K 

Plochá střecha   U = 0,131 W/m2.K 

 

Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce θsi [°C]–teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi [-] 

Obvodová stěna u základu  fRsi = 0,856 

Kout obvodové stěny   fRsi = 0,931 

Napojení stěny a stropu  fRsi = 0,968 

Ostění okna    fRsi = 0,969 (pro stavební konstrukce) 

Ostění okna    fRsi = 0,851 (pro výplně otvorů) 

Ukončení ploché střechy  fRsi = 0,932 

 

Lineární činitel prostupu tepla Ψk [W/m.K] 

Obvodová stěna u základu   Ψk  = -0,281 W/m.K 

Kout obvodové stěny    Ψk  = -0,085 W/m.K 

Napojení obvodově stěny a stropu  Ψk  = -0,015 W/m.K 

 Ostění okna     Ψk  = 0,0094 W/m.K 

 Ukončení ploché střechy   Ψk  = -0,051 W/m.K  

 

Pokles dotykové teploty ∆θ10 [°C] 

Podlaha na terénu   ∆θ10 = 2,47 °C 

 

Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

Obvodová stěna   Mc = 0,023 kg/m2.a 

Plochá střecha   Mc = 0,006 kg/m2.a 

 

Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce 

Obvodová stěna   Mev = 7,022 kg/m2.a 

Plochá střecha   Mev = 5,971 kg/m2.a 

 

Podrobněji viz. kapitola 5 – Stavební tepelná technika 
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6.1.4. Přehled tepelných ztrát budovy po místnostech 

Čísla místností Název místnosti Qp [W] Qv [W] Qztr [W] 

101 Chodba se schodištěm -331 716 386 

102 Zázemí pro učitele 410 18 428 

103 Technická místnost -113 -74 -186 

104 Šatna  326 29 356 

105, 116 Chodba  -89 0 -89 

106, 117 Předsíň k WC -42 0 -42 

107, 118 WC -28 0 -28 

108, 119 Úklidová komora -72 0 -72 

109, 120 Předsíň k WC 141 0 141 

110, 121 WC + sprcha 284 26 310 

111, 122 Třída I, II 1314 498 1812 

112 Přípravna jídla 194 0 194 

113 Zázemí pro učitele 223 18 241 

114 Separace 342 57 399 

115 Šatna 156 29 186 

1.NP celkem  4225 1841 6066 

201 Chodba se schodištěm -210 824 614 

202 Zázemí pro učitele 441 18 459 

203 Technická místnost -88 11 -76 

204 Šatna  376 29 406 

205, 216 Chodba  -69 0 -69 

206, 217 Předsíň k WC -36 0 -36 

207, 218 WC -25 0 -25 

208, 219 Úklidová komora -69 -69 -69 
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209, 220 Předsíň k WC 157 0 157 

210, 221 WC + sprcha 306 26 332 

211, 222 Třída III, IV 1249 498 1747 

212 Přípravna jídla 304 0 304 

213 Zázemí pro učitele 307 18 325 

214 Zázemí pro kuchařky 225 22 248 

215 Šatna 387 29 416 

2.NP celkem  4769 1998 6767 

1.NP+2.NP celkem 8994 3839 12833 

Tabulka č. 2 – Tepelné ztráty místností 

 

Qp [W] – tepelná tráta prostupem 

Qv [W] – tepelná tráta větráním 

Qztr [W] – celková tepelná tráta 

6.1.5. Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody 

Dodatečný tepelný výkon na osobu činí 0,1 kW 

Počet osob v objektu je 70 

QVV = 0,1 . 70 = 7 kW 

6.1.6. Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 

Celková tepelná ztráta objektu Qztr = 12,833 kW 

Výkon zdroje potřebný pro vzduchotechnické jednotky Qohr = 13,67 kW 

Zvolený výkon zdroje tepla 2 x 13,8 kW (Logatherm WPL 14 I) 

6.1.7. Stanovení a přehled roční potřeby tepla pro vytápění, vzduchotechniku a 

přípravu teplé vody 

Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:  48,858 GJ = 13,72 MWh 

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:   15 kWh/(m2.a)  

(při daném způsobu větrání) 
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6.1.8. Popis uvažovaného otopného systému 

Provoz objektu je nepřerušovaný s možností útlumů (řešeno ekvitermním 

regulátorem). Otopná soustava je uzavřená, dvoutrubková, max. přetlak 300 kPa, min. přetlak 

80 kPa. Teplotní spád topné vody je 55/45 °C.  

Příprava teplé vody je řešena zásobníkovým ohřívačem o objemu 800 l, nepojeným na 

tepelná čerpadla. 

6.1.9. Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění  

Rozvody k otopným tělesům jsou vedeny dle výkresové dokumentace měděným 

potrubím spojovaným pájením. Potrubí je vedeno převážně podél zdi v krycích lištách, 

výjimečně v podlaze v krycím kanálku. Hlavní rozvody budou opatřeny tepelnou izolací 

Mirelon. Spád potrubí musí být minimálně 3‰ směrem k vypouštěcím armaturám. Systém 

bude odvzdušněn přes otopná tělesa a pomocí automatického odvzdušňovače. V nejnižších 

místech budou instalovány vypouštěcí kohouty. 

Návrh otopné soustavy pro nejméně příznivou větev – viz. příloha č. 3. 

6.1.10. Regulace, měření 

Tepelné čerpadlo je vybaveno ekvitermní regulací zajišťující udržování požadované 

teploty na výstupu z tepelného čerpadla na základě venkovní teploty. 

Měření teploty a tlaku. Teploměry jsou součástí tepelných čerpadel, dále budou 

instalovány na výstupu topné vody z akumulační nádrže. Manometry jsou součástí tepelných 

čerpadel. 

6.1.11. Doplňování otopné soustavy vodou 

Doplňování vody do otopné soustavy je zajišťováno automaticky přes instalovaný 

ventil, pro případ jeho poruchy je instalován ochoz s kulovým kohoutem umožňující ruční 

dopouštění. Přívod SV bude napojen na expanzní potrubí v primárním okruhu ÚV. 

6.1.12. Tlakové poměry při vychladlé soustavě 

Maximální provozní tlak:  300 kPa 

Minimální provozní tlak:  80 kPa 

Plnící tlak:    60 kPa 
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6.1.13. Výpočet zabezpečovacího zařízení 

Pojistné ventily pro ÚV 1“x3/4“KD 300 kPa jsou instalovány na výstupu topné vody 

z tepelných čerpadel. Expanzní nádoba o objemu 18 litrů je napojena na vratné potrubí.  
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Navržená expanzní nádoba má objem 18 l. 

Na přívodech studené vody do zásobníkového ohřívače teplé vody budou instalovány pojistné 

ventil 1“x3/4“KB 800 kPa a expanzní nádoba o objemu 8 litrů pro TUV. 

6.1.14. Popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu 

Pro návrh byla použita desková otopná tělesa Radik Hygiene VK Typ 10, která 

umožňují pravé spodní připojení na rozvod otopné soustavy pomocí šroubení typu H. Jsou 

upravena pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu. 

Mají hladkou čelní desku a švové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou. Součástí 

otopných těles jsou radiátorové ventily, na které se osadí termostatické hlavice. 

Dále jsou v sociálních zařízeních a přípravně jídla navržena trubková otopná tělesa 

Koralux Linear Max – M, která jsou určena pro spodní středové připojení s integrovanou 

armaturou HM včetně termostatické hlavice. 

Napojení teplovodního ohřívače čtyř vzduchotechnických jednotek, umístěných pod 

stropem v prostorách šaten dětí. 
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Tabulka č. 3 – Výpis otopných těles 

6.1.15. Parametry oběhových čerpadel 

Nucený oběh topného média je zajištěn čerpadlem Etherma. 

Celková ztráta soustavy = 116605,87 Pa 

Dopravní výška h = 116,61 kPa = 11,7 m 

Průtok m = Q/(c.∆t) = 12833/(4186,8.10) = 0,3 l.s-1  

Z výkonnostního grafu návrh čerpadla 3-100-2 (D) (Například Ebara Etherma 3-100-2 400V) 

6.2. Zařízení vzduchotechniky 

6.2.1. Soupis výchozích podkladů 

Podkladem pro zpracování byly technické výkresy – rozměrové uspořádání místností a 

hygienické požadavky na vnitřní mikroklima v objektech pro vzdělání a výchovu, konkrétně 

v mateřských školách [11].  

6.2.2. Klimatické podmínky-místo stavby-provozní režim 

Místo stavby:      Ostrava 

Nadmořská výška:      220 m.n.m. 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu ve vyt. období:  4.0°C 
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Normální tlak vzduchu:      95kPa 

Výpočtová zimní teplota venkovního vzduchu:    -15°C 

Relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimě:    90% 

Relativní vlhkost venkovního vzduchu v létě:     50% 

6.2.3. Požadované parametry vnitřního mikroklimatu 

Nucené větrání zajišťuje v místnostech požadovanou hygienickou výměnu vzduchu. 

Zařízení neslouží k vytápění ani chlazení větraných prostorů, bude zajišťovat pouze výměnu 

vzduchu za vzduch čerstvý. Teplotní úpravy jsou předmětem kapitoly 6.1. Zařízení pro 

vytápění. Intenzity větrání vyplývají z požadavku hygienických směrnic dle počtu osob a 

druhu činnosti. 

6.2.4. Popis základní koncepce VZT zařízení 

Řízené větrání budou zajišťovat 4 vzduchotechnické jednotky DUPLEX-S 3100  

(viz. příloha č. 3) pro vnitřní instalaci, v podstropním provedení, umístěné nad podhledem 

vždy v prostoru šatny dětí. Jedná se o univerzální kompaktní jednotky s protiproudým 

rekuperačním výměníkem s účinností 80 % a s vestavěným vodním ohřívačem vzduchu 55/45 

°C. Součástí jednotky jsou dále filtry F7 na přívodu vzduchu a G7 na odvodu, bypassová 

klapka, pružné vložky pro připojení na vzduchotechnické potrubí a montážní sada pro montáž 

pod strop. V místě osazení vzduchotechnické jednotky bude v podhledu (v celé ploše 

vzduchotechnické jednotky) osazen revizní otvor pro případný servis resp. přístup k jednotce. 

Napojení teplovodního ohřívače vzduchu je řešením profese pro vytápěn staveb. Odvod 

kondenzátu od jednotky je pak řešením samostatné profese ZTI, která není součástí této 

diplomové práce. 

6.2.5. Výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně 

V celém objektu je navržené nucené větrání. 

6.2.6. Minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního 

Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí vychází z vyhlášky č. 410/2005 Sb. – o 

hygienickýh požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání 

dětí a mladistvých [11]. 
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Učebny 20-30 m3/žák 

Šatny  20 m3/žák 

Umývárny 30 m3/umyvadlo 

Sprchy  150-200 m3/sprcha 

Záchody 50 m3/kabinka 

6.2.7. Umístění nasávání čerstvého vzduchu, odvod vzduchu odpadního 

Nasávání čerstvého vzduchu je na severní fasádě objektu přes protidešťovou žaluzii se 

sítem 560 x 560 mm. Odvod odpadního vzduchu je řešen nad střechu výfukovou hlavicí  

280 x 315 mm. 

6.2.8. Počet a umístění centrál úpravy vzduchu 

Řízené větrání budou zajišťovat 4 vzduchotechnické jednotky DUPLEX-S 3100 pro 

vnitřní instalaci, v podstropním provedení, umístěné nad podhledem v prostorech šaten dětí. 

6.2.9. Zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů – požadované 

parametry 

Vzduchotechnické zařízení slouží pouze k nucenému větrání. Pro zajištění teplotních 

poměrů v jednotlivých prostorách, to znamená pro pokrytí tepelných ztrát, budou osazena 

desková a trubková otopná tělesa fy. Korado. 

6.2.10. Požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností 

Přívod čerstvého vzduchu: 

Učebny  20-30 m3/žák 

Šatny   20 m3/žák 

Přípravny jídel 70 m3/pracovník 

 

Odvod znehodnoceného vzduchu: 

Umývárny  30 m3/umyvadlo 

Sprchy   150-200 m3/sprcha 

Záchody   50 m3/kabinka 
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6.2.11. Vzduchové výkony v jednotlivých typech místností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4 – Množství přiváděného a odváděného vzduchu v jednotlivých 
 místnostech za hodinu 

6.2.12. Hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí 

V každém potrubí, které vstupuje nebo vystupuje ze vzduchotechnické jednotky, 

 je umístěn tlumič hluku. Samotné potrubí je opatřeno termoakustickou izolací, zabraňující 

šíření hluku prouděním vzduchu v potrubí vyústkách. 

6.2.13. Údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace 

Vzduch odváděný z objektu nad střechu pomocí výfukové hlavice není zdrojem 

škodlivin, které by narušily vnější okolí objektu. 

6.2.14. Popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů 

Nucené větrání celého objektu je navržené jako rovnotlaké s rekuperací (Vp = Vo). 

Pouze vzhledem k hygienickým či provozním podmínkám může uvnitř objektu vznikat 

podtlak nebo přetlak.   Zásadní podtlak je navržen v sociálním zázemí. Ostatní prostory takto 

navržené jsou pouze z ekonomického hlediska. 

6.2.15. Seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů 

V objektu jsou navrženy čtyři vzduchotechnické jednotky DUPLEX-S 3100 – 

vzhledem k rozdělení objektu na jednotlivé třídy a jejich zázemí, viz. výkresová 

dokumentace. Návrh výkonových parametrů – viz. příloha č. 3. 

TYP MÍSTNOSTI 
Vpřívod 

[m3.h-1] 

Vodvod 

[m3.h-1] 

Herna 350 350 

Šatna 300 400 

Zázemí pro učitele, separace, zázemí pro kuchařky 50 0 

Předsíň k WC (děti) 0 150 

WC + sprcha 0 350 

Předsíň k WC  0 30 

WC, úklidová komora 0 50 

Chodba 630 0 

Přípravna jídla 140 140 
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6.2.16. Seznam zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu 

V každé vzduchotechnické jednotce DUPLEX-S 3100 je navržen pouze vestavěný 

teplovodní ohřívač, který je napojen na zdroj tepla tepelné čerpadlo vzduch-voda Logatherm 

WPL 14 I.  

6.2.17. Popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení 

Řízené větrání budou zajišťovat čtyři vzduchotechnické jednotky DUPLEX-S 3100. 

Jedná se o univerzální kompaktní jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem s 

účinností 80 % a s vestavěným vodním ohřívačem vzduchu 55/45 °C. 

Podrobněji viz. příloha č. 3. 

6.2.18. Umístění zařízení 

Vzduchotechnické jednotky DUPLEX-S 3100 jsou navrženy pro vnitřní instalaci, 

v podstropním provedení, umístěné nad podhledem vždy v prostoru šatny dětí. 

6.2.19. Požadavky zařízení na energie 

Elektro: napětí 230 V, proud 11 A 

Médium pro ohřívač: voda (55/45 °C), výkon 3,5 kW 

6.2.20. Popis způsobu provozu, regulace, protihluková a protipožární opatření 

Provoz nuceného větrání je nepřerušovaný. Jednotky DUPLEX-S se dodávají se 

základní výbavou prvků regulace. Mezi protihluková opatření patří tlumiče hluku, 

termoakustická izolace potrubí, umístění vzduchotechnické jednotky v prostoru bez trvalého 

pobytu osob.  

6.2.21. Způsob zavěšení a uložení potrubí 

Potrubí umístěné v sádrokartonovém podhledu, případně sádrokartonovém zákrytu, 

bude zavěšeno pomocí typových závěsových pozinkovaných kotevních prvků. 

6.2.22. Koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu 

Viz. výkresová dokumentace. 
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6.2.23. Rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu 

Viz. výkresová dokumentace. 

6.2.24. Pokyny pro montáž 

Při návrhu bylo využito typových dílů. Nutno je dbát na správnost tvarů odboček a 

přechodů. Závěsy potrubí budou typové. 

Pro rozvod vzduchu je použito kruhového potrubí SPIRO. 

Všechny kovové prvky, závěsy, spojovací materiál apod. musí být povrchově 

upraveny pozinkováním. 

6.2.25. Požadavky na uvádění do provozu 

Nutnost provedení provozních zkoušek a vypracování protokolu o zkoušce chodu a 

zaregulování výkonových parametrů vzduchotechnického zařízení. 

6.2.26. Údaje o chladivech a jiných nebezpečných látkách 

Ve vzduchotechnické jednotce není navrženo chlazení, proto se zde takové látky 

nevyskytují. 

 

6.3. Ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení různých variant vytápění 

V dnešní době neustálého růstu cen paliv není lehké zvolit optimální možnost energie 

využívanou k vytápění objektů. Nabídka zdrojů tepla na trhu je však velmi široká. Můžeme se 

rozhodovat mezi alternativními zdroji energie – tepelnými čerpadly či běžným zdrojem tepla  

(např. plynovými, elektrickými kotly či kotly na tuhá paliva, pelety atd.). Volba zdroje tepla 

ovšem ovlivňuje Měrnou spotřebu energie budovy a k tomu je třeba přihlížet. 

Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) použité v tomto návrhu mateřské školky lze vnímat 

jako moderní a ekologický způsob vytápění, bez nutnosti namáhavé obsluhy či skladování a 

manipulace s palivem. Je prakticky a do jisté míry ekonomicky velmi zajímavou volbou. 

Aplikace je vhodná do objektů s dobrými tepelně – technickými vlastnostmi (novostavby či 

objekty po rekonstrukci), což je v případě této mateřské školy splněno. V opačném případě je 
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nutné investovat do výkonnější jednotky, která je dražší. Na obr. 13 lze porovnat náklady na 

vytápění podle druhu použitého paliva pro spotřebu tepla 48,858 GJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.13. Srovnání tepelného čerpadla s běžně používanými variantami v České republice. 

(Při spotřebě tepla: 48,858 GJ = 13,572 MWh) [13] 

 

Tepelné čerpadlo – vytápění elektrokotlem 

Oproti vytápění elektřinou může tepelné čerpadlo ušetřit až dvě třetiny nákladů. 

V případě topení přímotopů, pokud do úvah nad cenami za vytápění elektřinou zahrneme i 

rostoucí ceny energií, toto platí dvojnásob. U tepelného čerpadla spotřebováváme jen 

přibližně čtvrtinu energie ze sítě, tudíž celkový nárůst ceny bude v menší míře. Zbytek 

energie (asi 75%) je získán z obnovitelných zdrojů.  

Tepelné čerpadlo – vytápění plynem 

Při srovnání vytápění tepelným čerpadlem a plynem lze říci, že je možné ušetřit asi 

polovinu nákladů, které by byly vynaloženy při topení plynovým médiem. Tuto skutečnost 

potvrzuje i grafické znázornění v obr. 13 pro zemní plyn i propan. 

Tepelné čerpadlo – vytápění tuhými palivy  

V porovnání s tepelným čerpadlem jsou u objektů vytápěných hnědým či černým 

uhlím (ne však koksem) náklady na provoz téměř stejné. Bezespornou výhodou tepelného 

čerpadla je v tomto případě jeho komfort a bezprašnost. Samotná obsluha kotle na tuhá paliva 
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může být dosti náročná a to z důvodu jak manipulace s tuhým palivem, tak s vypořádáním 

jeho konečného produktu (popelem). 

Tepelné čerpadlo – vytápění dřevem či peletkami 

Co se týče této kombinace, je dřevo ve srovnání s tepelným čerpadlem co do nákladů 

víceméně na stejné úrovni. U vytápění peletkami je cena sice o něco vyšší. Pokud vytápíme 

dřevem, je třeba vzít v potaz provozní nevýhody - dřevo je nutné uskladňovat a poté jej do 

topícího zařízení neustále přikládat. U tepelného čerpadla tyto starosti odpadají. 
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7. Denní osvětlení 

7.1. Posouzení denního osvětlení vybraných místností 

7.1.1. Výpočet denního osvětlení v hodnocených místnostech  

Výpočet viz. příloha č. 4. 

Porovnání vypočtených hodnot s hodnotami normovými dle ČSN 73 0580. 

 

ZÁZEMÍ PRO UČITELE 1 

 MIN. ČINITEL DENNÍ OSVĚTLENOSTI ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENÍ 

VYPOČTENÉ HODNOTY 2,2 0,345 
NORMOVÉ HODNOTY 1,5 0,2 

VÝSLEDEK vyhovuje vyhovuje 

 

ZÁZEMÍ PRO UČITELE 2 

 MIN. ČINITEL DENNÍ OSVĚTLENOSTI ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENÍ 

VYPOČTENÉ HODNOTY 2,2 0,351 
NORMOVÉ HODNOTY 1,5 0,2 

VÝSLEDEK vyhovuje vyhovuje 

 

HERNA 1 

 MIN. ČINITEL DENNÍ OSVĚTLENOSTI ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENÍ 

VYPOČTENÉ HODNOTY 1,3 0,108 
NORMOVÉ HODNOTY 1,5 0,2 

VÝSLEDEK nevyhovuje* nevyhovuje* 

 

HERNA 2 

 MIN. ČINITEL DENNÍ OSVĚTLENOSTI ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENÍ 

VYPOČTENÉ HODNOTY 1,8 0,140 
NORMOVÉ HODNOTY 1,5 0,2 

VÝSLEDEK vyhovuje nevyhovuje* 

*Poznámka: 

Minimální činitel herny vychází v nejvíce vzdáleném koutu místnosti, kde budou ve 

skutečnosti umístěné skladovací skříně pro hračky a lehátka. 
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Dle ČSN 73 0580-3: V denních místnostech předškolních zařízení jsou rozhodujícími 

zrakovými činnostmi dětské hry jak pohybové, tak s hračkami rozmanitého charakteru a hry 

s výtvarnými prvky, kreslením, i jednoduché ruční práce. 

→ V těchto prostorech minimální činitel osvětlenosti vyhovuje. 

 

SEPARACE 

 MIN. ČINITEL DENNÍ OSVĚTLENOSTI ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENÍ 

VYPOČTENÉ HODNOTY 3,4 0,623 
NORMOVÉ HODNOTY 1,0 0,15 

VÝSLEDEK vyhovuje vyhovuje 

Separace nepatří mezi místnosti s trvalým pobytem lidí. Výpočet byl proveden pro kontrolu. 

 

WC 1 

 MIN. ČINITEL DENNÍ OSVĚTLENOSTI ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENÍ 

VYPOČTENÉ HODNOTY 1,8 0,782 
NORMOVÉ HODNOTY 0,5 - 

VÝSLEDEK vyhovuje vyhovuje 

WC nepatří mezi místnosti s trvalým pobytem lidí. Výpočet byl proveden záměrně navíc. 

 

ZÁZEMÍ PRO UČITELE 3 

 MIN. ČINITEL DENNÍ OSVĚTLENOSTI ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENÍ 

VYPOČTENÉ HODNOTY 2,2 0,345 
NORMOVÉ HODNOTY 1,5 0,2 

VÝSLEDEK vyhovuje vyhovuje 

 

ZÁZEMÍ PRO UČITELE 4 

 MIN. ČINITEL DENNÍ OSVĚTLENOSTI ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENÍ 

VYPOČTENÉ HODNOTY 2,2 0,351 
NORMOVÉ HODNOTY 1,5 0,2 

VÝSLEDEK vyhovuje vyhovuje 
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HERNA 3 

 MIN. ČINITEL DENNÍ OSVĚTLENOSTI ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENÍ 

VYPOČTENÉ HODNOTY 1,1 0,107 
NORMOVÉ HODNOTY 1,5 0,2 

VÝSLEDEK nevyhovuje* nevyhovuje* 

 

HERNA 4 

 MIN. ČINITEL DENNÍ OSVĚTLENOSTI ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENÍ 

VYPOČTENÉ HODNOTY 1,4 0,122 
NORMOVÉ HODNOTY 1,5 0,2 

VÝSLEDEK nevyhovuje* nevyhovuje* 

*Poznámka: 

Minimální činitel herny vychází v nejvíce vzdáleném koutu místnosti, kde budou ve 

skutečnosti umístěné skladovací skříně pro hračky a lehátka. 

Dle ČSN 73 0580-3: V denních místnostech předškolních zařízení jsou rozhodujícími 

zrakovými činnostmi dětské hry jak pohybové, tak s hračkami rozmanitého charakteru a hry 

s výtvarnými prvky, kreslením, i jednoduché ruční práce. 

→ V těchto prostorech minimální činitel osvětlenosti vyhovuje. 

ZÁZEMÍ PRO KUCHAŘKY  

 MIN. ČINITEL DENNÍ OSVĚTLENOSTI ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENÍ 

VYPOČTENÉ HODNOTY 3,3 0,625 

NORMOVÉ HODNOTY 1,5 0,2 
VÝSLEDEK vyhovuje vyhovuje 

 

PŘÍPRAVNA JÍDLA 

Denní osvětlení je v Přípravně jídla v 1.NP zajištěno přes otvory pod stropem ve 

vnitřním zdivu a částečně prosklených dveří z bezpečnostního skla a to jak na stranu tříd, tak 

na stranu chodby se schodištěm. V 2.NP jsou také otvory ve vnitřním zdivu, ovšem pouze na 

stranu tříd, dále je zde navržené střešní okno, které přivádí do prostoru dostatečné denní 

osvětlení. V přípravně jídla v obou nadzemním podlaží je navržené sdružené osvětlení. 
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7.1.2. Výpočet proslunění v hodnocených místnostech 

Výpočet viz. příloha č. 4. 

Posouzení proslunění a porovnání s normovými požadavky. 

Doba proslunění místnosti musí být při zanedbání oblačnosti 1.3. a 21.6. neméně 90 minut. 

1. 3.2012 

MÍSTNOST 
DOBA 

PROSLUNĚNÍ 
[min] 

> 90 minut POSOUZENÍ 

HERNA 1 432 > 90 vyhovuje 

HERNA 2 560 > 90 vyhovuje 

SEPARACE 100 > 90 vyhovuje 

ZÁZEMÍ PRO UČITELE 1 0 < 90 nevyhovuje 

ZÁZEMÍ PRO UČITELE 2 0 < 90 nevyhovuje 

HERNA 3 432 > 90 vyhovuje 

HERNA 4 582 > 90 vyhovuje 

ZÁZEMÍ PRO UČITELE 3 0 < 90 nevyhovuje 

ZÁZEMÍ PRO UČITELE 4 0 < 90 nevyhovuje 

 

21.6.2012 

MÍSTNOST 
DOBA 

PROSLUNĚNÍ 
[min] 

> 90 minut POSOUZENÍ 

HERNA 1 530 > 90 vyhovuje 

HERNA 2 727 > 90 vyhovuje 

SEPARACE 499 > 90 vyhovuje 

ZÁZEMÍ PRO UČITELE 1 174 > 90 vyhovuje 

ZÁZEMÍ PRO UČITELE 2 143 > 90 vyhovuje 

HERNA 3 530 > 90 vyhovuje 

HERNA 4 727 > 90 vyhovuje 

ZÁZEMÍ PRO UČITELE 3 178 > 90 vyhovuje 

ZÁZEMÍ PRO UČITELE 4 143 > 90 vyhovuje 

 

7.1.3. Posouzení vlivu zastínění na stávající zástavbu  

Výpočet viz. příloha č. 4. 

Posouzení vlivu zastínění na stávající zástavbu z hlediska denního osvětlení  

(výpočet programem WDLS) a porovnání s normovými požadavky. 
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Zastínění jednotlivých objektů MATEŘSKOU ŠKOLOU 

OBJEKT DW > DWN VÝSLEDEK 

Objekt 1 – východní fasáda 45,4 > 32,0 vyhovuje 

Objekt 1 – severní fasáda 45,2 > 32,0 vyhovuje 

Objekt 3 – východní fasáda 45,6 > 32,0 vyhovuje 

Objekt 4 – jižní fasáda 39,2 > 32,0 vyhovuje 

Objekt 5 – jižní fasáda 37,5 > 32,0 vyhovuje 

Objekt 6 – jižní fasáda 39,0 > 32,0 vyhovuje 

 

Zastínění jednotlivých objektů CELKOVOU ZÁSTAVBOU 

OBJEKT DW > DWN VÝSLEDEK 

Objekt 1 – východní fasáda 45,2 > 32,0 vyhovuje 

Objekt 1 – severní fasáda 42,6 > 32,0 vyhovuje 

Objekt 3 – východní fasáda 44,9 > 32,0 vyhovuje 

Objekt 4 – jižní fasáda 38,4 > 32,0 vyhovuje 

Objekt 5 – jižní fasáda 37,3 > 32,0 vyhovuje 

Objekt 6 – jižní fasáda 38,8 > 32,0 vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Situace pro vliv zastínění na stávající zástavbu 



 60

8. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout mateřskou školu, tak aby splňovala 

podmínky pasivního standardu z konstrukčního a energetického hlediska. Vyřešila otázky 

vytápění, nuceného větrání a denního osvětlení. 
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