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Anotace 

Navržený objekt občanské vybavenosti je součást komplexu, určeného k užívání pro seniory. 

Řešená stavba má plnit funkci ubytovací s potřebnými a doplňkovými provozy. Objekt je 

podsklepen a má 3 nadzemní podlaží. V suterénu se nachází technické prostory a sklady. 

V dalších podlažích jsou umístěny byty pro seniory a nutné provozy (např. kuchyň, jídelna, 

kanceláře, sociální zařízení, denní místnost pro personál, obchod, kuřárna, aj.) Fasáda objektu 

je navržena provětrávaná dřevěná, jenž má podtrhnout uvolněnou atmosféru prostředí 

ubytování. Okna jsou doplněna o zasklené zábradlí plnící funkci zabezpečovací a estetickou. 

Zastřešení objektu je řešeno pultovou střechou. 

 

Symposis 

The proposed object of civic amenities is a part of complex determined for seniors using. The 

solved building should discharge the function of accommodation with supplementary 

services. Object has a basement and 3 floors. There are the technical spaces and stoces 

situated. In the following floors are situated flats and others services ( as a kitchen, dinig 

room, offices, toilets, day rooms for employments, shop, smoking room, a.o.). Building 

facade is designed as a wood ventilated, which should underline relax atmosphere of 

accomodation surroundings. The windows is completed by glass rainling with safety and 

estetic function. Roofing is solved by vander roof. 
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A) TECHNICKÁ ZPRÁVA SO.01 OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

 

a) Účel objektu 

Navržený objekt je součástí komplexu určeného pro užívání seniory.  Řešený objekt SO.01 

bude sloužit jako ubytovna pro seniory se všemi potřebnými a doplňkovými provozy 

 

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního, výtvarného řešení, včetně řešení   

přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Stavba SO.01 je navržena 4 podlažní, včetně suterénu. Všechna podlaží jsou přístupná po 2 

schodištích a 2 výtahy, které jsou umístěny v okrajových částech budovy.  

 

V suterénu jsou umístěny garáže, sklady, technická místnost, dílna, wc, prostory pro 

skladování pracích prostředků, prádelna a další provozy potřebné k sušení, žehlení, oprav a 

třídění prádla. Dále denní místnost pro zaměstnance s vlastním sociálním zařízením. 

 

V 1.NP se nachází hlavní vstup, vrátnice, šatna, obchod s vlastním zázemím, wc, úklidová 

místnost, kuchyň, jídelna, společenská místnost, telefon, archiv, kanceláře, 2 bytové jednotky, 

2 schodiště, 2 výtahy a denní místnost pro personál s vlastním sociálním zařízením. 

 

V 2.NP se nachází místnost pro kouření, 4 bytové jednotky, jídelna, kuchyň, wc, sesterna, 

úklidová místnost, výdej/sklad čistého a špinavého prádla, pohotovostní služba, 2 schodiště,  

2 výtahy a denní místnost pro personál s vlastním sociálním zařízením.  

 

3. NP analogickék 2.NP. Na tomto podlaží se nachází výlez do úrovně podkroví, dále  

na střešní konstrukci. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

Kapacita ubytovaných osob je 24. 

Podlahová plocha:   1.S-579,85 m² 

1.NP-628,65 m² 

  2.NP-592,91 m² 

3.NP-592,91 m² 



Celková podlahová plocha: 2394,32 m² 

Zastavěná plocha:   757,7304 m² 

Obestavěný prostor:   9914,9 m² 

Odhadovaná cena:   67 897 235Kč 

 

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

požadovanou životnost 

Půdorys objektu má tvar obdélníku. Jeho rozměry jsou 44,3 m a 16,7 m. Stavba  

má 3 nadzemní podlaží a suterén. Konstrukční systém budovy je převážně stěnový zděný  

a je doplněn o železobetonové sloupy. Stavba je založena na železobetonových pásech  

a patkách. Stěnový systém je sestaven z keramického zdiva Porotherm a je dále doplněn 

 o železobetonové průvlaky. Stropy jsou rovněž od firmy Porotherm a jsou uloženy  

na nosných stěnách a průvlacích. Konstrukci schodišťového prostoru tvoří železobetonové 

desky. Prostor mezi nosnými prvky stropu a instalací vzduchotechniky a zdravotechniky,  

a další zbývající části stropu budou dobetonovány betonovou směsí. Výtahové šachty  

jsou navrženy zděné a zastropeny pomocí železobetonové desky v úrovni konstrukce střechy. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří sestava z dřevěných výrobků kotvených do stropu nad 3.NP. 

Samotná střecha je navržena pultová s plechovou krytinou. Fasáda domu je dvouplášťová 

provětrávaná, obložení je z dřevěných palubek. Bezbariérový přístup do objektu je řešen  

po vnější terénní rampě navazující na betonovou konstrukci závětří, jenž je od objektu 

oddělena dilatací. Vedlejší vstup je také doplněn o rampu srovnávající výškový rozdíl mezi 

terénem a úrovní podlahy a to z důvodů snadné manipulace při zásobování. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Objekt je navržen dle ČSN  730540 2 - Tepelná ochrana budov, část 2 - Požadavky (2011). 

Skladby jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.  

 

- Podlaha na zemině:                U = 0,25 W/m²K (0,45/0,38 W/m²K) 

- Obvodová stěna pod úrovní terénu:   U = 0,23 W/m²K (0,30 W/m²K) 

- Obvodová stěna 1.NP:    U = 0,26 W/m²K (0,30 W/m²K) 

- Obvodová stěna 2.NP:    U = 0,26 W/m²K (0,30 W/m²K) 

- Obvodová stěna 3.NP:    U = 0,26 W/m²K (0,30 W/m²K) 

- Strop mezi vyt. a nevytápěným prostorem:  U = 0,52 W/m²K (0,60 W/m²K) 

- Střecha (pultová, dvouplášťová):   U = 0,21 W/m²K (0,24 W/m²K) 



- Okenní otvory (Al profil, izolační dvojsklo): U = 1,00 W/m²K (1,80 W/m²K) 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Byl proveden předběžný průzkum staveniště. Nebyla zjištěna podzemní voda v podloží. Bylo 

zjištěno nízké radonové riziko v  podloží. Při návrhu se předpokládají jednoduché základové 

poměry. Výšková kóta 0,000 byla zvolena na horní úrovni podlahy v 1.NP a odpovídá výšce 

235,000 m n.m. Původní terén odpovídá výškové kótě -0,150 m. Objekt je založen 

v nezámrzné hloubce v úrovních -4,450 a -3,950 na železobetonových základových pásech  

a v úrovni -3,950 na železobetonových patkách. Všechny základové konstrukce jsou z betonu 

C 26/30 a jsou uloženy na vrstvu prostého betonu C 15/20. Podkladní vrstvu  

pod hydroizolací tvoří Rigips EPS Perimeter. Hydroizolace je navržena Elastodek 40 Special 

Mineral. (Viz. F01 VÝKRES ZÁKLADŮ) 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních vlivů 

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

a stavby. Při svém provozu stavba nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. Domovní 

komunální odpad z trvalého provozu bude umísťován do popelnicových nádob (kontejnerů) 

umístěných na vyhrazeném místě a vyvážen specializovanou firmou jednou týdně na skládku. 

Splaškové odpadní látky budou svedeny do splaškové kanalizace. 

 

h) Dopravní řešení 

Připojení objektu na dopravní infrastrukturu je řešeno ze silnice 2.třídy B/25 na západní straně 

objektu, kde bude na příjezdovou komunikaci navazovat nově vzniklé parkoviště. Parkoviště 

má kapacitu 9 stání pro osobní automobily a 4 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace. Další možnosti parkování jsou v garážích v suterénu. Tyto garáže a zásobování 

obchodu a kuchyně bude umožněno po vytvoření příjezdové komunikace z jednosměrné 

silnice 2.třídy C/20 na severovýchodní straně objektu.  

 

 

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

Řešený pozemek se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem. SBS pás Elastodek  

40 Special Mineral tloušťky 4 mm je navržen jako ochrana před radonovým rizikem a vlivem 

zemní vlhkosti. V průběhu provádění hydroizolace stavby je nutné dodržet veškeré 



technologické předpisy výrobce a dbát zvýšené pozornosti kvůli mechanickému poškození 

 a následnému znehodnocení izolace. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při provádění stavby je nutno dodržovat vyhlášku č. 502/2006 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

 

 

 Stavebně technické řešení- SO.01 Objekt občanské vybavenosti 

 

1. ZEMNÍ PRÁCE 

Při provádění zemních prácí je nutné respektovat ČSN 73 3050 Zemní práce. Po vyměření 

obvodu základové jámy se provede sejmutí ornice cca 300 mm. Ornice se uloží na deponii 

v prostoru staveniště. Po provedení provede specializovaná osoba vytyčení hlavních 

vytyčovacích bodů a budou označeny obrysy budoucí stavební jámy. Poté bude strojně 

vytěžena stavební jáma až na úroveň -3,950 a poté na -4,450. Zajištění stěn stavebního jámy 

se provede svahováním. Sklon svahů stavební jámy musí být minimálně  

45°. Po vytěžení stavební jámy budou vyměřeny a lavičkami označeny obrysy základových 

patek. Poté bude provedeno strojní vytěžení zeminy základových patek. Aby nedošlo  

ke znehodnocení základové spáry před betonáží podkladní betonové vrstvy  

pod železobetonové základové patky, bude posledních 15 cm zeminy odtěženo těsně  

před vlastní betonáží vrstvy podkladního betonu. Základová spára nesmí být ponechána 

nezakrytá přes zimní období, aby nedošlo k promrznutí. K zásypu stavební jámy po provedení 

stavby bude použita uložená zemina z deponie.  

 

2. ZÁKLADY 

Objekt je pod obvodovými stěnami založen na základových  železobetonových monolitických 

pásech šířky 900, 1100, 1200, 1600 mm a výšky 800 mm a pod sloupy na základových 

patkách o rozměrech 1600x1600 mm a výšce 800 mm. Základové konstrukce jsou provedeny 

ze železobetonu z betonu třídy C 26/30 v úrovni -3,850 a -4,350. Pod pásy i patkami  

se nachází podkladní vrstva z prostého betonu C 15/20 o tloušťce 100 mm v úrovni 

 -3,950 a -4,450. Podkladní vrstva podlahy je tvořena tepelnou izolací Rigips  

EPS Perimetr o tloušťce 125 mm, na kterou je provedena hydroizolace z asfaltového 



modifikovaného SBS pásu s Al folií Elastodek 40 Special Mineral o tloušťce 4 mm. 

Hydroizolace je vytažena do výšky +0,260 tj. 410 mm nad nevyjvyšší úroveň upraveného 

terénu.  

 

3. IZOLACE PROTI RADONU A ZEMNÍ VLHKOSTI 

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím asfaltového 

modifikovaného SBS pásu S Al folií Elastodek 40 Special Mineral. Položení hydroizolace 

nebude provedeno na celém objektu najednou. Nejdřívě se položí hydroizolace v místech 

budoucího stěnového systému. Po vyzdění vnějšího a vnitřního zdiva bude na penetrační nátěr 

provedena hydroizolace i v ploše na perimetr. Na hydroizolaci budou následně provedeny 

betonové roznášecí vrstvy a vrstvy podlahy. V průběhu provádění hydroizolace stavby  

je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k protržení nebo propíchnutí  

a tím k znehodnocení izolace a budou dodrženy veškeré technologické předpisy výrobce. 

 

4. SVISLÉ KONSTRUKCE 

4.1 Nosné svislé konstrukce 

Nosný systém tvoří převážně obousměrný vnitřní i vnější stěnový systém z keramických 

tvarovek Porotherm Aku P+D na maltu Porotherm tloušťky 300 mm a železobetonové 

monolitické sloupy o rozměrech 300x300 mm. Vnější stěnový systém je doplněn o kontaktní 

zateplení po celém obvodě budovy. V úrovni suterénní stěny je navržen Rigips EPS Perimetr 

tloušťky 140 mm a v dalších úrovních jsou to desky z kamenné vlny Isover Fassil o tloušťce 

100 mm.  

4.2 Nenosné svislé konstrukce 

Tvoří je vnitřní stěnový systém navržený ze sádrokartonových příček tloušťky 100 a 150 mm.  

 

5. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

5.1 Stropy 

Tloušťka stropu je 210 mm. Stropní konstrukce je tvořena cihelnými vložkami Miako 

 a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. 

Konstrukce je uložena na nosných stěnách nebo na železobetonových průvlacích. Na nosné 

prvky se položí těžký asfaltový pás a to pouze do míst pod budoucí ztužující věnec. Asfaltový 

pás se nepokládá na překlady v místě nad otvorem. Na takto akusticky opatřené zdivo  

se nosníky ukládají do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Délka uložení nosníku  

je na každé straně nejméně 125 mm. Stropní vložky Miako (jednotná délka vložek 250 mm 



pro osové vzdálenosti nosníků 625 a 500 mm) se kladou na sucho na osazené a podepřené 

nosníky v řadách rovnoběžných s nosnou zdí, postupně od jednoho konce nosníků  

 ke druhému.  Prvky stropu jsou zality betonem  C 26/30.  

5.2 Průvlaky 

V projektu jsou navrženy železobetonové monolitické průvlaky z betonu C 26/30. Jejich 

rozměry jsou 300x500 mm, 300x300 mm a 300x200 mm a jejich délky jsou určeny dle délky 

otvoru, který mají překlenout. Uložení je voleno 250 mm.  

5.3 Překlady 

Překlady Porotherm jsou navrženy nad okenními a dveřními otvory. Jejich výška je 238 mm  

a šířka 400 mm. Překlady je nutné osadit kratší stranou do 10 mm lože cementové malty. 

Jejich délky a uložení jsou voleny dle velikosti otvoru a v závislosti na normových hodnotách 

určených dodavatelem. 

5.4 Dobetonávky 

Po instalaci vzduchotechniky a zdravotechniky se zbývající otvor v instalačním jádru 

dobetonuje. Taktéž zbývající části stropů bude nutno dobetonovat. Dobetonávka se provede 

betonem C 26/30.  

 

6. SCHODIŠTĚ 

Obě schodiště jsou dvouramenné s mezipodestou a mají shodné rozměry.  Každé rameno  

má šířku 1300 mm a je tvořeno 10 stupni o výšce 148 mm a délce stupně 325 mm. V prostoru 

schodiště bude podél výstupní čáry umístěno ocelové zábradlí v nerezovém provedení. Madlo 

bude kotveno do výtahové zdi. Všechny kotevní prvky budou taktéž ocelové nerezovém 

provedení. Další zábradlí bude umístěno v posledním 4.NP. Konstrukce i kotevní prvky 

budou rovněž nerezové, výplň bude skleněná a bude kotveno do konstrukce stropu. Oba typy 

zábradlí budou ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy. Samotná konstrukce schodiště  

je navržena ze železobetonových desek z betonu C 26/30. Stupně budou dobetonovány 

v rámci betonáže jednotlivé desky ramene a povrch bude opatřen protiskluzovým povrchem 

(podlahovina Altro). Nejnižší schodišťové rameno je založeno základovým pásem do úrovně 

-4,450, podepřeny stěnou a jsou provázány výztuží se stropní konstrukcí. 

 

7 STŘECHA 

Střecha je navržena pultová dvouplášťová. Odvětrání podstřešního prostoru je řešeno mezi 

krokvemi.  

7.1 Nosná konstrukce střechy 



Nosnou konstrukci tvoří systém dřevěných sloupů kotvených ke stropní konstrukci nad 3.NP, 

pozednic kotvených do zdiva, vaznic a krokví. (VIZ. F06 KONSTRUKCE STŘECHY) 

7.2 Konstrukce dolního pláště 

Dolní plášť tvoří stropní konstrukce Porotherm tloušťky 210 mm, hydroizolační  

pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny a povrchovou úpravou 

jemnozrnným minerálním posypem Sklodek 40 Special Mineral o tloušťce 4 mm a EPS 

Rigips 150 Stabil tloušťky 150 mm.  

7.3 Konstrukce horního pláště 

Horní plášť střechy je uložen a připevněn ke dřevěným krokvím. Tuto konstrukci tvoří OSB 

desky Hakor o rozměrech 2500x1250 mm a tloušťce 25 mm, které jsou na sebe napojeny 

systémem pero-drážka. Na toto dřevěné bednění se uloží fólie Dekten Metal, a to z důvodu 

její separační a mikroventilační funkce, chránící krytinu před účinky vody zkondenzované  

na jejím spodním povrchu a zajišťující tak ochranu plechové krytiny před korozí. Přes tuto 

fólii se připevní pomocí příponek do bednění plechová krytina Lindab Seamline. 

 

8. TEPELNÉ IZOLACE 

8.1 Tepelná izolace stěny v 1.S 

Suterénní stěna bude opatřena deskami Rigips EPS Perimetr tloušťky 140 mm. Tato soklová 

tepelná izolace bude vytažena až do úrovně +0,410.  Na tyto desky bude navazovat separační 

a ochranná vrstva geotextilie 300g/ m². 

8.2 Tepelná izolace stěny v 1.NP, 2.NP, 3.NP 

Tepelná izolace zbývajících nadzemních podlaží je součástí dvouplášťové odvětrané fasády 

s obložením z dřevěných palubek. Navržená je tepelná izolace z kamenné vlny Isover Fassil  

o tloušťce 100 mm. Tato izolace bude ke zdivu kotvena pomocí mechanických bodových 

kotev. 

8.3 Tepelná izolace střechy 

Tepelnou izolaci dolního pláště tvoří Rigips 150 Stabil S tloušťky 150 mm. Zateplení stěny 

pod pozednicí, pozednice a mezi krokvemi je potom provedeno pomocí izolace z kamenné 

vlny Isover Fassil tloušťky 100 mm. Zateplení mezi krokvemi je provedeno tak,  

aby zde vznikl dostatečný prostor pro odvětrání podstřešního prostoru. 

8.4 Tepelná izolace stropu  

Ve stropech nad nevytápěnými místnostmi (nad1.S) je z důvodu dodržení tepelně technických 

požadavků navržen EPS Polystyren o tloušťce 50 mm. Na tuto vrstvu se položí další vrstvy 

podlahy. 



 

9. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ 

Jedná se především o omítky. Na veškeré vnitřní stěny bude použita vápenocementová omítka 

tloušťky 15 mm, kromě místností s hygienickým zařízením, kde bude použita omítka 

silikátová spolu s keramickým obkladem. Keramický obklad bude v těchto místnostech 

položen do úrovně 2000 mm nad úroveň příslušné podlahy. Omítky budou opatřeny bílým 

nátěrem Primalex odstín RAL 9010. 

 

10. ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ 

Fasáda je řešena dvěma způsoby. V úrovni suterénní stěny, která není ve styku se zeminou  

až do úrovně +0,410 bude soklová vrstva opatřena dekorační  střednězrnou soklovou omítkou 

Weber Marmolit  tloušťky 3 mm, barva MAR2 M059 (HBW 21). Od úrovně  

+0,410 až po hranu oplechování střechy je navržena dvouplášťová fasáda s odvětranou 

mezerou o tloušťce 50 mm a obkladem z dřevěných palubek (modřín), který je upevněn  

do zdiva pomocí kovových L a T profilů. Dřevěné palubky budou do sebe zapuštěny 

systémem pero-drážka a ke svislému profilu budou připevněny pomocí šroubů. Tento obklad 

bude opatřen dvěma vrstvami nátěru KH Lasur, barva přírodní. Tento nátěr chrání proti 

houbám a zamodrání, hnilobě, plísni a řasám, proti škůdcům a UV-záření. 

 

11. PODLAHY 

VIZ. F 16- VÝPIS SKLADEB PODLAH. V místnostech, ve kterých je podkladní vrstva 

podlahy z betonové mazaniny, bude nutno provést dilataci této vrstvy po 3 m. 

12. VÝPLNĚ OTVORŮ  

Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou tvořeny okny a dveřmi s hliníkovými rámy (Shueco), 

všechny s povrchovou úpravou lakování (RAL 7001- Stříbrný elox). 

12.1 Okna 

Okna jsou předsazená k vnitřní hraně tepelné izolace obvodové stěny. Zasklení je tvořeno 

izolačním dvojsklem ( U=1,0 W/m²K). Taktéž vstupní dveře jsou předsazeny k vnitřní hraně 

teplené izolace.  

12.2 Vstupní dveře z exteriéru 

 K  hlavnímu vstupu do budovy jsou použity dveře s hliníkovým rámem, posuvné s pohonem 

(otevírání pomocí reakce pohybového čidla) od firmy Schueco. Rozměry dveří  

jsou 1800x2100 mm. Zaskleny budou protipožárním sklem (třída F30), barva skla čirá. 

Povrchová úprava rámu lakováním v odstínu RAL 7001- stříbrný Elox. Další výplně otvoru 



tvoří dřevěné dveře plné o rozměrech 900x2100 mm, které jsou osazeny v ocelové zárubni. 

Tento vchod má funkci zásobovací, další slouží jako vstup do obchodu. V úrovni suterénu 

jsou navržena sekční garážová vrata o rozměrech 2740x2140 mm. Veškerá vrata jsou osazena 

na vnitřním líci obvodového zdiva. Otevírání vrat bude poháněno elektrickou energií. 

12.3 Interiérové dveře 

Výplně otvorů ve vnitřních stěnách jsou tvořeny dřevěnými dveřmi od firmy Montkov  

a dveřmi s hliníkovým rámem od firmy Schueco. Interiérové dřevěné dveře o šířkách  

700 a 900 mm a výšce křídla 1970 mm jsou osazeny do ocelových zárubní. Použité dveře  

jsou levotočivé i pravotočivé. Skleněnou výplň mají dveře v hygienických místnostech, které 

jsou součástí bytů a ve vstupech do kuchyní. Na skleněnou výplň těchto dveří je použito sklo 

mléčné. V hlavní chodbě 1.S jsou použity dřevěné dvoukřídlé dveře otevíravé o rozměrech  

1800x2100 mm. V hlavních chodbách 1.NP, 2.NP, 3.NP jsou umístěny dveře s hliníkovými 

rámy (Shueco), všechny s povrchovou úpravou lakování (RAL 7001- Stříbrný Elox), na 

pohon (otevírání pomocí reakce pohybového čidla) a prosklené čirým dvojsklem. 

 

13. VÝTAH 

V objektu jsou navrženy dva hydraulické výtahy, každý pro 10 osob. Základ výtahové šachty 

je navržen ze železobetonu z betonu třídy C 26/30 a je uložen na 100 mm betonovém  

podkladu z betonu C 16/20 v úrovni -4,450. Dojezdová hloubka šachty je 1200 mm  

a je dodržena dodavatelem požadovaná výška nad úrovní podlahy posledního podlaží  

3300 mm. Výtahová šachta je zděná z keramického zdiva Porotherm AKU P+D tloušťky  

300 mm a prochází přes všechna podlaží. Výtahová šachta je zastropena železobetonovou 

deskou z betonu C 26/30. Zastropení výtahové šachty je řešeno v úrovni +9,350. Konstrukce 

šachty se záklopem je úrovni podkroví zateplena pomocí Rigips 150 Stabil SP tloušťky  

150 mm. Rozměry šachty jsou 2400x2600 mm a rozměry kabiny jsou 1350x1650 mm. 

Vstupy do výtahu jsou navrženy v každém podlaží o šířce 900 mm a výšce 2150 mm.  

 

14. KONSTRUKCE ZÁVĚTŘÍ 

Konstrukci závětří je navržena ve tvaru kvádru se dvěma otevřenými stranami  

a je ze železobetonových desek a stěn z betonu C 26/30. Stěny i zastropení mají tloušťku  

150 mm. Zastropení je uloženo jednosměrně. Tato konstrukce je od objektu  SO.01 oddělena 

pomocí pryžové vložky po celé ploše styku s objektem. Základy jsou uloženy na hutněném 

štěrku v úrovni -0,800. Konstrukce základů závětří je navržena ze železobetonu z betonu  

C 26/30, o výšce 600 mm a půdorysných rozměrech 1500x750 mm. Mezi základové 



konstrukce se na štěrkový podsyp položí 100 mm vrstva podkladního betonu C 16/20  

a na ten se nataví  hydroizolace z asfaltového modifikovaného SBS pásu s Al folií Elastodek 

40 Special Mineral o tloušťce 4 mm. Tato hydroizolace bude vytažena 300 mm nad úroveň 

upraveného terénu. Na vrstvu hydroizolace se vybetonuje deska o tloušťce 200 mm, která 

bude opatřena povrchovým nátěrem Sikafloor 359-N. Tento nátěr chrání konstrukci proti 

mechanickému opotřebení, čímž jí bude umožněno plnit funkci vnějšího pochozího povrchu. 

 

15. VNEJŠÍ VYROVNÁVACÍ TERÉNNÍ RAMPA 

V projektu jsou navrženy dvě vnější vyrovnávací rampy. Obě mají sklon 1:8 a vyrovnávají 

výškový rozdíl mezi úrovní terénu -0,150 a úrovní podlahy 1.NP 0,000. Rampa umístěná ke 

konstrukci závětří bude betonová a bude uložena do 200 mm štěrkového lože. Její rozměry 

jsou 1200x2100 mm. Z důvodu pohybu osob se sníženou pohybovou a orientační schopností 

bude doplněna o zábradlí, jehož prvky jsou z nerezové oceli a je kotveno do betonové 

konstrukce rampy. Rampa umístěna na severovýchodní straně objektu ke vchodu  

pro zásobování má rozměry 1200x900 mm a navazuje na betonovou plochu před vchodem  

do budovy o rozměrech 900x900 mm. Tato konstrukce je od objektu oddělena pomoci 

pryžové vložky po celé ploše styku konstrukcí s objektem. 

 

16. OKENNÍ ZÁBRADLÍ 

Okenní zábradlí je navrženo u většiny oken šířky 1000 mm a výšky 2000 mm a to z důvodu 

ochrany osob, vzhledem k nízké výšce parapetu nad úrovní podlahy. Samotné zábradlí tvoří 

skleněná tabule z kaleného lepeného skla o tloušťce 16 mm. Nosná ocelová konstrukce 

zábradlí je pomocí chemické kotvy a závitového šroubu uchycena do zdiva Tato ocelová 

konstrukce je šroubem spojena s ocelovým nerezovým úchytem skla (ve všech čtyřech 

okrajích skleněného zábradlí). Mezi úchytem skla a skleněnou tabulí jsou vloženy  

dvě pryžové vložky. (VIZ. F17 SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ) 

 

17. ZÁMEČNICKÉ PRVKY 

Jedná se okna a dveře s hliníkovým rámem od firmy Shueco, schodišťové a okenní zábradlí 

z oceli v nerezovém provedení, zábradlí terénní vyrovnávací rampy taktéž ocelové 

v nerezovém provedení, ventilační turbíny od firmy Raul, výlez na střešní konstrukci a 

nůžkové shrnovací schodiště, ocelové zárubně, garážová vrata a hliníkovou větrací mřížku. 

 



18. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Jedná se především o parapety, žlaby, svody, podkladní plechy, podokapní plechy a 

příslušenství z titanzinkového plechu a oplechování střechy, které je provedeno z plechu 

shodného se střešní krytinou od firmy Lindab (Seamline). 

 

19. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Jedná se dřevěné dveře od firmy Montkov a vnitřní parapety od firmy Egger. 

 

20. VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY 

Primárním zdrojem pro vytápění a ohřev teplé vody je tepelné čerpadlo (země–voda). 

Vytápění je řešeno klasickou topnou soustavou (radiátory). Jako hlavní zdroj energie  

je v navrženém objektu uvažována elektrická energie.  

 

 

Projektová dokumentace na realizaci staveb byla vypracována dle platných norem a seřazena 

dle Vyhlášky 499/2006 Sb. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat vyhlášku č. 502/2006 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

 

 

V Ostravě- Porubě dne 25.11.2012                                                        Vypracovala 

Bc. Marcela Lacinová 
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POSOUZENÍ V PROGRAM TEPLO 2011 (Svoboda software) 

- základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce 



 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA ZEMINĚ 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Rigips EPS P Perimeter (2)  0,125       0,034  60,0 
   2  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  Beton hutný 2  0,100       1,300  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   0,42 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA POD ÚROVNÍ TERÉNU 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm 30 P+D tř. 900  0,300       0,250  8,0 
   3  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Rigips EPS P Perimeter (2)  0,100       0,034  60,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Elastodek 40 Special Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0120 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,2399 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 



 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA NAD ÚROVNÍ TERÉNU 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,150       0,990  19,0 
   2  Porotherm 30 AKU P+D  0,300       0,360  10,0 
   3  Isover Fassil  0,120       0,039  1,4 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 



 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STROP MEZI VYTÁPĚNOU A NEVYTÁPENOU MÍSTNOSTÍ 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,210       0,875  20,0 
   3  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   4  Pěnový polystyren 4 (po roce 2  0,050       0,035  60,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Anhydritová směs  0,035       1,200  20,0 
   7  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600  150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,875 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,52 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

 



 



 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   STŘECHA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,210       0,875  20,0 
   3  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,150       0,035  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSOUZENÍ V PROGRAM AREA 2011 (Svoboda software) 

- komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů) z hlediska dvourozměrného 
stacionárního vedení tepla a vodní páry



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   KOUT FASÁDY                    
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,865 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   kout podkroví                      
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,835 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 



 
 Název úlohy:   SOKL                      
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,40 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,929 
  

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

POSOUZENÍ V PROGRAM ENERGIE 2011 (Svoboda software) 

- výpočet měrné tepelné ztráty a potřeby tepla na vytápění budov 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Projekt občanské vybavenosti                                                                                                                          
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  7315,6 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  3259,8 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
  

 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,40 W/m2K 
  

 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,34 W/m2K 
  

 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  

 Klasifikační třída:  C 
 Slovní popis:  vyhovující 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,8 
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Objekt občanské vybavenosti 

Object of civic amenities 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Objekt občanské vybavenosti 

Slezská 35, Nový Jičín, 741 01 

140, 141, 142, 93/1,  

Bc. Marcela Lacinová 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

      

      

      /       

Charakteristika budovy  

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

7 315,6 m3 

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

3 259,8 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,45 m2/m3 

Typ budovy nová obytná 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θθθθim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θθθθe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 

[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 

bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová stěna 1 379,5 0,37       (     ) 0,84 429,7 

Střecha 746,5 0,21       (     ) 1,00 156,8 

Podlaha 886,9 0,25        (     ) 0,63 137,9 

Otvorová výplň 247,0 0,90        (     ) 1,00 222,5 

Tepelné vazby                    (     )       163,0 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             



                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

Celkem 3 259,8    1 109,8 

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



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 109,8 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,34 

Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí θθθθim od 18 do 22 °C 

W/(m2·K) 0,40 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,30 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,40 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,20 

B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,30 

C – D Uem,N W/(m2·K) 0,40 

D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,60 

E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,80 

F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 1,00 

Klasifikace: C - vyhovující 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  20.11.2012 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Marcela Lacinová 

IČ:   123 123 12 

Zpracoval: Bc. Marcela Lacinová 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského 
parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle 
projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 

Objekt občanské vybavenosti 
Hodnocení obálky 

 

budovy Celková podlahová plocha Ac = 1 814,5 m2 stávající doporučení 

  Cl 

 

0,5 

 

0,7 

 

1,0 

 

1,5 

 

2,0 

 

2,5 

 

Velmi úsporná 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

0,85 

 

      

 

 

     

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      KLASIFIKACE 

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

0,34       

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
obálky budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve 
W/(m2·K) 

0,40 0,40 

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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Uem 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 

Platnost štítku do:  Datum vystavení štítku: 20.11.2012 

Štítek vypracoval(a): Bc. Marcela Lacinová 
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