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ABSTRAKT 

Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie. Téma mé diplomové práce je administrativní budova, která 

je umístěna v Brně – Komárově. Diplomová práce je rozdělena do 3 hlavních částí. 

První část se zabývá návrhem stavebního řešení. Administrativní budova je navržena 

pro potřeby personální agentury a předpokládaná obsazenost budovy je 32 osob. 

Půdorys objektu je obdelníkového tvaru, budova je navržena jako trojpodlažní se zelenou 

střechou a fasádou. První patro tvoří recepce, kanceláře, spisovna a kuchyňka s denní 

místností. Druhé patro tvoří kanceláře, kuchyňka s denní místností a konferenční 

místnost. Třetí podlaží je řešeno jako denní místnost pro zaměstnance s terasou. 

Konstrukční systém objektu je kombinovaný. 

Druhá část diplomové práce se zabývá návrhem systémů TZB. Budova využívá 

nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, vytápění je zajištěno dvěma plynovými 

kondenzačními kotly a dodávka elektřiny je částečně zajištěna fotovoltaickým systémem. 

Zachycená dešťová voda je efektivně využita. 

     Třetí část diplomové práce hodnotí 6 variant navržených skladeb stropní 

konstrukce z hlediska životního cyklu pomocí metody Life Cycle Assessment (LCA).  

Pro vypracování diplomové práce byly využity softwary ArchiCad, DekSoft, GaBi, 

Excel a Lumion. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Administrativní budova, zelená střecha, zelená fasáda, nucené větrání s rekuperací 
tepla, kondentační kotel, Life Cycle Assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The aim of this Master´s Thesis is to create project documentation for office 
building with nearly zero energy consumption. The topic of the Master´s Thesis is Office 
Building located in Brno Komárov. Thesis is divided in to 3 main parts. 

In a first part, constructional solution is proposed. Office building is designed for 
recruitment agency with capacity of 32 personnel that consists of 3 floors, green roof 
and green facade.  Ground plan of designed building is in rectangular shape.  On the first 
floor there is a reception, offices, registry, small kitchen and staff room. Second floor is 
similar to the first one but it has a conference room. Third floor is designed as staff room 
with coffee lounge. 

In second part of Master Thesis design of building services engineering systems is 
proposed. Building uses forced ventilation with heat recovery. Heating is provided by 
two condensing gas boilers. Supply of electric energy is partially ensured by photovoltaic 
power plant. In addition, rain water is effectively used in this building. 

In the third part evaluation of six designed compositions of floor with Life Cycle 
Assessment method is done. 

Software used to elaborate this Master´s Thesis are following: ArchiCad, DekSoft, 
GaBi, Excel and Lumion. 

 

 

Keywords: 

Office Building, green roof, green facade, forced ventilation with heat recuperation, 
condensing boiler, Life Cycle Assessment 
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Úvod 

Stavebnictví jako takové se poměrně vysokou mírou podílí na globálním dopadu na 
životní prostředí a signifikantně tak přispívá ke globálnímu oteplování. Z tohoto důvodu 
je vyvíjen tlak na snížení ekologického dopadu budov na životní prostředí. Vzhledem 
k současným trendům ve stavebnictví byla tato diplomová práce zaměřena na návrh 
administrativní budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Objekt byl navržen jako 
sídlo a kanceláře personální agentury.  

Diplomová práce je rozdělena do třech částí. První část se zabývá samotným 
návrhem stavby. Administrativní budova je situována ve městě Brno v katastrálním 
území Brno-Komárov. Jedná se o samostatně stojící trojpodlažní objekt s terasou nad 
druhým nadzemním podlažím. Budova je zastřešena plochou střechou, která má tři části, 
z nichž jednu tvoří vegetační střecha. Fasáda na severní straně objektu je rovněž 
vegetační. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických cihelných bloků, 
vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny z prefabrikovaných panelů. Obvodový plášť je 
zateplen systémem ETICS. Budova je postavena na základových pásech z prostého 
betonu.  

Druhá část diplomové práce se zabývá technickou částí prostředí staveb. Objekt je 
vytápěn dvěma plynovými kondenzačními kotly v kaskádovém zapojení. Větrání 
v objektu je zajištěno přirozeným a nuceným větráním, kdy nucené větrání je zajištěno 
vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací tepla. V rámci technické části byly 
navrženy i fotovoltaické panely, které jsou umístěny na střeše objektu. Zachycení 
dešťové vody je zajištěno pomocí retenční nádrže.  

Ve třetí části byly řešeny dopady na životní prostředí stropní konstrukce pomocí 
metody LCA. Celkem bylo uvažováno s 6 variantami stropní konstrukce, které se lišily 
svou skladbou. Na tyto varianty byla aplikována metoda LCA. Na základě výsledků 
analýzy byla vybrána taková skladba stropní konstrukce, která měla nejmenší dopad na 
životní prostředí.  

V rámci diplomové práce byly využity softwary ArchiCAD, Lumion, GaBi, Excel, 
Building Design a DEKSOFT. 
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A. Průvodní zpráva 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 
Administrativní budova  

b) Umístění stavby 
Město: Brno 
Katastrální území: Brno – Komárov 
Parcelní číslo: 1835/30 

c) Předmět projektové dokumentace 
Předmětem dokumentace je novostavba administrativní budovy. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu: Ing. Tomáš Jakl, Brněnková 11/285, 700 
30 Ostrava 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání: 
Bc. Natalia Eryshova, Vychodilova 2553/16, 616 00 Brno 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta: Bc. Natalia Eryshova, Vychodilova 
2553/16, 616 00 Brno 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

SO 01 Objekt administrativní budovy 

SO 02 Přípojka vodovodního řádu 

SO 03 Přípojka elektrického nízkého napětí 

SO 04 Vedení dešťové kanalizace 

SO 05 Vedení spaškové kanalizace 

SO 06 Retenční nádrž pro dešťovou vodu 

SO 07 Parkoviště 

SO 08 Veřejné osvětlení 

SO 09 Oplocení 

SO 10 Místo pro uložení odpadu 

SO 11 Zpevněná plocha  

SO 12 Chodník 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity tyto dokumenty: 

- katastrální mapa 

- platné normy, vyhlášky a předpisy 

- vyjádření dotčených orgánů 

- územní plán města Brno 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 

Řešený pozemek se nachází na parcele č. 1835/30 v katastrálním území města Brno 
- Komárov. Pozemek je rovinný. Ze všech světových až na západní stranu je pozemek 
ohraničen komunikací. Pozemek bude napojen na komunikaci z vychodní strany, na 
kterou bude napojena příjezdová cesta k objektu a výjezd z parkoviště. Tvar parcely je 
nepravidelný, připomínající obdélník. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Stavební záměr bude projednáván ve společném územním souhlasu a stavebního 
povelení. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území, 

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou vyžadovány. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Navrhovaná stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Objekt byl navržen na základě geologického posouzení okolní zástavby. V dalším 
stupni bude provedeno ověření navrženého založení. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

V území se nenachází žádné ochranné pásmo, CHKO, není zde vyhlášen žádný 
přírodní park, rezervace. Administrativní budova je navržena na doposud nezastavěném 
pozemku. Nejedná se o záplavová území, ani o památkovou zónu, či rezervaci, CHKO. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Projektová dokumentace neřeší opatření z hlediska povodní, sesuvů půdy, 
poddolování ani seizmicity. Zastavěné území neleží v oblasti bývalé těžby, v oblasti se 
zvýšenou seizmickou aktivitou ani v záplavové oblasti. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Je umístěna s 
dodržením odstupových vzdáleností od stávajících budov a hranic parcel. Vliv stavby na 
životní prostředí se může projevit vzhledem ke svému okolí zvýšenou prašností, 
hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanismů. Vozidla vyjíždějící ze 



17 

 

staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno 
a prašnost likvidována postřikem. Odvádění srážkových, odpadních a technologických 
vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby se nenarušovala a neznečisťovala stávající 
odtoková zařízení. Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo 
hlukem stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové 
dopravy. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení 
vlády č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Objekt 
nebude pro okolní prostředí zdrojem hluku, proto není nutné navrhovat žádná 
protihluková opatření. Vzniklý odpad na stavbě bude na základě dohod účastníků 
výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude průběžně tříděn a odvážen na 
řízenou skládku. Průběžně bude prováděna kontrola a čištění kanalizačních vpustí pro 
zajištění odtoku povrchových vod. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Z důvodu výstavby objektu bude nutné odstranit veškeré náletové křoviny. Po 
dokončení stavby budou křoviny nahrazeny novou výsadbou dle návrhu zahradního 
architekta. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Parcela nevyžaduje zábor ze zemědělského půdního fondu. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno nově navrženými 
přípojkami. 

Napojení na dopravní infrastrukturu. Objekt bude napojen na místní komunikaci na 
jižnní straně pozemku, napojení bude provedeno nově navrženým vyjezdem. 

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. Stavba je bezbariérově 
přístupná. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice nejsou 
uvažovány. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí, 

Při užívání stavby po jejím dokončení bude nutná její údržba, která vyvolá související 
investice. Administrativní budova bude navržena tak, aby tyto investice byly co 
nejmenší. Nutné bude kvalitní provedení realizace stavby. Jiné související investice 
nejsou známé. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo. 

Musí být dodrženy ochranná pásma inženýrských sítí a přípojek dle platné 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Nová ochranná ani 
bezpečnostní pásma nevznikají. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby, 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby, 

Navrhovaný objekt je v souladu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění. Projektová dokumentace je v souladu s 
požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Jedná se o stavbu občanského vybavení a je dle §2 vyhl. č. 
398/2009 Sb. požadováno splnění podmínek této vyhlášky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Projektová dokumentace respektuje vyjádření všech dotčených orgánů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba není kulturní památkou a ani není chráněna podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Celková plocha pozemku: 2599,88 m2  

Zastavěná plocha: 321 m2  

Užitná plocha celkem: 739 m2  

Obestavěný prostor: 3 426 m3  

Počet pracovních míst: 32 

Počet parkovacích stání: 18 

Počet nadzemních podlaží: 3 

Počet podzemních podlaží: 0 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod., 

Veškeré dešťové vody budou částečně zachyceny a průtokem zpomaleny v retenční 
nádrži, odtud je možné je zpětně využívat pro zavlažovaní na zelených střechách. 
Přebytečné dešťové vody budou přepadem z retenční nádrže svedeny do zasakovacího 
průlehu. 

Veškerý odpad bude tříděn a ukládán do kontejnerů, které jsou umístěny na severní 
části parcely. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy, 

Stavba bude provedena v jedné etapě. Realizace je plánována od 04/2023 do 
4/2026. 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby jsou 26,476 mil Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy na pozemku města Brno v 
katastralním uzemí Brno – Komárov, pozemek je územním plánem charakterizován jako 
símšené plochy. Administrativní budova je osazena na rovinném  terénu. Budova je 
navržena jako třípodlažní s plochou střechou, pravidelného tvaru. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy s půdorysem obdélníkového tvaru. 
Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Fasáda objektu je 
tvořena z keramických tvárnic s izolačními fasádními deskami z čedičové minerální vlny 
se silikonovou omítkou. Z jižní strany je část fasády tvořena pomocí LOP. Část fasády ze 
severní strany je tvořena z vegetační stěny. Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou 
řešeny z části jako hliníkové se skrytými rámy a izolačními trojskly a z části z pastových 
rámu s trojsklem, zároveň jsou doplněny o skryté venkovní žaluzie. Pro vstup do 
technické místnosti a únikového východu z CHÚC typu A jsou instalovány hliníkové 
dveře. Na pozemku je realizováno parkoviště s celkovým počtem 18 parkovacích stání 
pro hosty (z toho jedno parkovací stání bude určeno pro osoby se zdravotním 
postižením). Projekt neřeší zahradní úpravy v okolí navrženého objektu. Požaduje se 
pouze vysazení vzrostlých stromů ve vstupní části do objektu. Dále se předpokládá 
zatravnění, vysázení keřů, případně stromů. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstupy do objektu jsou orientovány z jižní strany. Jeden vstup slouží pro vstup 
do administrativní části a druhým je umožněn přístup do technické místnosti a třetí 
vstup z jižní strany tvoří únikovou cestu. Parkovací plochy jsou řešeny na úrovni prvního 
nadzemního podlaží uvnitř dotčeného stavebního pozemku. Počet parkovacích míst je 
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stanoven dle počtu uživatel objektu, je počítáno i s parkovacím místem pro tělesně 
postižené. 

V prvním nadzemním podlaží objektu jsou umístěny recepce, kanceláře, denní 
místnost pro zaměstnance s kuchyňkou, technická místnost a hygienické zařízení pro 
ženy a muže zvlášť.  

V druhém nadzemním podlaží objektu jsou umístěny kanceláře, denní místnost pro 
zaměstnance s kuchyňkou, konferenční místnost a hygienické zařízení pro ženy a muže 
zvlášť.  

V třetím nadzemním podlaží objektu jsou umístěny denní místnost s kavárnou pro 
zaměstnance, konferenční místnost, hygienické zařízení a terasa.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. 

Funkční jednotka administrativního objektu zohledňuje bezbariérový provoz –
snížené práhy, velikosti dveřních křídel, výškové rozdíly pochozích ploch, hygeinické 
zařízení. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Administrativní budova je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při 
užívání, mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a 
zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu 
energie a ochranu tepla. Jednotlivé části budovy a výrobky musí být užívány způsobem, 
ke kterému jsou určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy 
dle statických a mechanických vlastností pro daný provoz. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt, pravidelného tvaru. Založení je 
navrženo jako železobetonové pásy se ztraceným bedněním. Svislé nosné konstrukce 
jsou zděné z keramických cihelných bloků o tloušťce 300 mm. Vnitří dělící konstrukce 
jsou tvořeny příčkami z keramických tvárnic nebo rámovými konstrukcemi skleněných 
příček. Obvodové konstrukce budou zatepleny fasádními deskami z čedičové minerální 
vlny o tloušťce 200 mm. Stropní konstrukce tvoří stropní panely SPIROLL o tloušťce 250 
mm. Střecha je navržena jako plochá jednoplašťová. Spádovaní ploché střechy bude 
řešeno pomocí tepelně izolačních spádových klínů. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Konstrukční koncepce statického řešení je modelována jako kombinovaný systém.  

Navržené materiály:  

Základová konstrukce –pásyZ prostého betonu, ztracené bednění, podkladní deska 
z prostého betonu  
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Obvodové zdivo 1.NP až 3.NP – keramický cihelný blok pro tl. stěny 300 mm na 
obyčejnou maltu 

Vnitřní nosné zdivo – keramický cihelný blok pro tl. stěny 300 mm na obyčejnou 
maltu 

Vnitřní nenosné zdivo – keramický cihelný blok pro tl. stěny 140 mm na obyčejnou 
maltu 

Stropní konstrukce – prefabrikované panely SPIROLL tl. 250 mm,  

Schodiště – železobetonové prefabrikované  

Střecha – jednoplášťová, tepelně izolační spádové klíny  

Základové konstrukce – železobetonová  

Vstupní dveře – hliníkové s izolačním trojsklem 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba je navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 
zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je stavba vystavena během výstavby a 
užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nezpůsobily poškození, přetvoření nebo 
destrukci objektu, ani překážky provozuschopnosti objektu. Stavba je navržena v 
souladu s platnými normami tak, že po dobu její životnosti ani výstavby nehrozí její 
zřícení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

V rámci diplomové práce byly navrženy pouze koncepční řešení jednotlivých 
technologických zařízení. Koncepce návrhu osvětlení, bilance pitné a srážkové vody, 
koncepce nuceného větrání, vytápění budovy, chlazení budovy, koncepce fotovoltaiky. 
Veškeré navržené koncepce viz část diplomové práce č.2. 

Kanalizace  

 připojení – kanalizační šachty  

 veřejná stoka – kameninové potrubí DN 300  

 čerpání – čerpadlo osazené na přípojce  

 materiál tlakového potrubí – polyethylen 

Vodovod  

 tři větve 

 smíšený rozvodný systém  

 materiál vodovodní přípojky – polypropylen PPR 

 materiál vnitřních rozvodů – polypropylen PP  

 zásobováno vodou z veřejného vodovodního zdroje 

Plynovod 

 jednotná soustava  

 plynovodní potrubí PE100 RC materiál  

 napojení na plynové kondenzační kotle 
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Způsob odvádění dešťových vod  

 zelená střecha, terasa na střeše, plochá střecha nad schodišťovým prostorem – 
odvodnění – žlabem, vtoky, svody, svodné potrubí prvotně svedeno do nádrže  

 využití – závlaha zelené střechy a zelené fasady 

 přebytečné dešťové vody – zasakovány na pozemku  

 plné zavodnění nádrže – přepad do zasakovacího průlehu  

 odvodnění zpevněných ploch – svedeno do retenční nádrže 

Umělé osvětlení  

 LED svítidla  

 rozměrově koordinováno s SDK kazetovým podhledem  

 svítidla bodová a liniová  

 spínání ruční s automatickým udržováním konstantní osvětlenosti se stmíváním 
podle dostupnosti denního světla 

Vytápění  

 zdrojem tepla jsou plynové kondenzační kotle 

 kotle jsou zároveň určeny pro ohřev teplé vody  

 kotle jsou umístěny v technické místnosti v 1.NP 

 objekt je vytápěn pomocí podlahového vytápění a otopných těles 

Způsob přípravy teplé vody  

 plynový kondenzační kotel 

 stacionární nepřímotopný zásobník TUV – 87 l  

Chlazení  

 systém VRF – venkovní zdroj chladu  

 klimatizační jednotka o výkonu 40 kW  

 vnitřní chladící jednotky jsou navrženy jako FanCoily ve skládaném podhledu  

 teplonosnou látkou je chladivo R410A  

 materiál potrubního rozvodu – měděné potrubí  

 jednotky ovládány zařízením MaR  

Nucené větrání  

 navrženy dvě větrací jednotky , jedna je pro 1.NP, druhá je pro 2.NP a 3.NP 

 jednotky bez úpravy vzduchu vlhčením, odvlhčením  

 upravena pouze teplota přívodního a odvodního vzduchu 

 zpětné získávání tepla – protiproudý rekuperační výměník  

 jednotky umístěny uvnitř objektu v technické místnsti 

Fotovoltaika  

 fotovoltaický panel monokrystalický  

 panely umístěny na střešní konstrukci – orientovány k jihu, sklon 35%  

b) výčet technických a technologických zařízení. 
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Jednotlivé podrobné výpočty k navrženým koncepcím technického zařízení budovy 
jsou uvedeny a vyčísleny v příloze č.2. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou projektové dokumentace. 

Objekt je posuzován dle ČSN 73 0802 a 73 0804 v souladu s navazujícími 
projektovými normami. 

Budova je rozdělena do pěti samostatných požárních úseků. Požární odolnost všech 
stavebních konstrukcí vyhovuje požadavkům SPB pro jednotlivé požární úseky. 

Únik z objektu je zajištěn pomocí CHUC typu A, které splňují požadované parametry 
maximální kapacity a délek. Požárně nebezpečný prostor kolem objektu zasahuje pouze 
na pozemky stavebníka, stav je proto vyhovující.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Požadavky na úsporu energie a tepelnou ochranu jsou řešeny v samostatné příloze 
Stavební fyzika. Při návrhu a posuzování byly dodrženy stanovené normy a předpisy. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Větrání objektu bude řešeno jako nucené vzduchotechnickou jednotkou s ohřevem 
a chlazením přiváděného vzduchu. Přívod a odvod vzduchu bude zajištěn vývodem 
z obvodové stěny technické místnosti. Přívod vzduchu bude vzdalený od odvodu o 5 m. 

Zdrojem tepla budou dva plynové kondenzační kotle v kaskadovém zapojení. 
Objekt bude vytápěn podlahovým vodním vytápěním. Schodišťový prostor bude vytápěn 
podle potřeb osazenými deskovými tělesy. Ohřev teplé vody bude zajištěn tepelným 
čerpadlem a bude osazen zásobník na teplou vodu. 

Denní a umělé osvětlení bude odpovídat hygienickým normám dle druhu provozu. 

Objekt bude zásobován pitnou vodu z vodovodního řádu. Rozvod v objektu bude 
řešen v rámci šachet, podlahových konstrukcí a drážek ve zdivu. 

Odpady budou ukládány do nádob k tomu určených a likvidovány způsobilou 
firmou. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Na řešeném pozemku je radonové riziko nízké. Jako ochrana je navržen asfaltový 
pás s nosnou vrstvou ze skleněné tkaniny o tl. 4 mm. 

b) ochrana před bludnými proudy,  

V řešeném území nejsou zaznamenány výskyty bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Stavba se nenachází v území se známkami seizmicity. 

d) ochrana před hlukem, 



24 

 

Objekt není zdrojem hluku ani vibrací. Při realizaci bude přihlíženo k daným 
požadavkům na hluk dle daných předpisů. 

e) protipovodňová opatření, 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Není proto nutné řešit protipovodňová 
opatření. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

V řešeném území nejsou zaznamenány vlivy poddolování ani výskyt metanu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Administrativní budova bude připojena novými přípojkami na kanalizaci, vodovod, 
plynovod, silové vedení, sdělovací vedení vedoucí kolem pozemku. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Výkonové kapacity technické infrastruktury nebyly blíže zjišťovány. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Příjezd na pozemek je z ulice Černovická a přístup k budově bude z nově 
zbudovaných parkovacích ploch a zpevněných ploch v okolí budovy. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Stavební parcela bude z jižní části propojena se stávající pozemní komunikací. 

c) doprava v klidu, 

Na pozemku parc. č. 1835/30 bude vyhotoveno otevřené parkovací stání pro 18 
osobních automobilů. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Žádné pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Na pozemku bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na pozemku stavebníka. 
Budou provedeny výkopové práce pro provedení základů. Vytěžená zemina bude 
použita pro zpětný zásyp a terénní úpravy na pozemku. Nevyužitá zemina bude 
odvezena na určenou skládku v optimální dojezdové vzdálenosti. 

b) použité vegetační prvky, 
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Nezpevněné plochy na pozemku budou osety parkovou trávou. V okolí pojízdných 
ploch budou vysazeny keře a stromy. Před vstupem do objektu budou vysazeny vzrostlé 
listnaté stormy. 

c) biotechnická opatření. 

Žádná biotechnická opatření nejsou navrhovány. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Realizace stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k narušení životního prostředí. 
Budova svými materiály ani charakterem nebude negativně narušovat životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Pozemek se nenachází v chráněném prostředí a nejsou zde žádné památné stromy, 
rostliny ani živočichové. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Navrhovaný objekt nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

Ke stavbě není vzhledem k jejímu charakteru nutné zjišťovací řízení nebo stanovisko 
EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou pro daný pozemek stanovena. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Při návrhu a provádění stavby se musí dodržovat bezpečnostní a ochranná pásma 
inženýrských sítí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt splňuje veškeré požadavky z hlediska ochrany osob. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Ze stávajících inženýrských sítí budou zbudovány vodovodní a elektrické staveništní 
přípojky. Budou na ně připojeny mobilní a stavební buňky. Budou přistaveny mobilní 
WC, které budou pravidelně vyváženy. 

b) odvodnění staveniště, 
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Spodní voda se na pozemku nevyskytuje. Dešťová voda bude likvidována 
spádovaním do retenční nádrže, která je napojena na dešťovou kanalizaci. Odvodnění 
během výstavby bude případně řešeno odčerpáváním. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Samotný objekt i staveniště jsou přístupné z místní komunikace. Místní komunikaci 
bude zhotovitelem udržována čistá a bude dbát na to, aby nebyla znečištěna od vozidel 
vyjíždějících ze stavby. Vjezd na staveniště je umožněn z východní strany. Po dokončení 
stavby bude provizorní staveništní komunikace odstraněna a nahrazena novou 
komunikací. Pro napojení staveniště na technickou infrastrukturu budou zřízeny 
staveništní přípojky. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Během realizace stavby bude veškerý provoz probíhat na pozemcích investora tak, 
aby nebyl narušen provoz na přiléhající místní komunikaci. Provoz na stavbě bude 
probíhat pouze v denních hodinách od 7:00 - 21:00, aby nebylo okolí stavby zatěžováno 
nadměrným hlukem. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 

Na pozemku se nenachází žádné objekty ani dřeviny, které by bylo nutné před 
zahájením stavby odstranit. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Během realizace stavby nebude nutné provádět žádný zábor. Pro skladování 
materiálu, ornice a zařízení staveniště budou využity pozemky ve vlastnictví investora. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

V rámci diplomové práce nejsou řešeny. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

Během realizace je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, vyhlášku č. 83/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
a vyhlášku č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Před započetím prací musí být z plochy staveniště sejmuta ornice, která bude 
uložena na deponii na pozemku stavebníka a po dokončení stavby bude využita ke 
zpětným zásypům a terénním úpravám. Nevyužitá zemina bude odvezena na skládku v 
optimální dojezdové vzdálenosti. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při realizaci stavby budou vyloučeny všechny negativní vlivy mající vliv na životní 
prostředí, zejména: 

- stavební činnost bude provozována tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem a prachem 
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- dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 

- bude vyloučeno nebezpečí vzniku požáru z topenišť a jiných zdrojů 

- bude zabráněno znečišťování veřejných komunikací a vznik zvýšené prašnosti 

- bude dbáno na ochranu proti hluku 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s: nařízením vlády č. 136/2016 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí, 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Úpravy pro bezbariérové užívání nejsou navrhovány. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Materiál pro výstavbu objektu bude skladován na zpevněné a odvodněné ploše. Na 
vjezdu a výjezdu ze staveniště bude dočasně osazeno dopravní značení upozorňující na 
vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření se nepředpokládají. 
Komunikace mimo prostor staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Pro navrženou stavbu není potřeba stanovení speciálních podmínek pro provádění 
stavby za provozu. Staveniště bude oploceno stavebním oplocením do výšky 1,8 m, které 
bude opatřeno tabulemi se značením zákazu vstupu na staveniště. Bude vyznačen vjezd 
a výjezd ze staveniště. Bude zabráněno nedovolenému vniknutí osob na staveniště. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Hlavní podmínkou zahájení stavby je předání právoplatného stavebního povolení a 
uzavření smluvních vztahů mezi stavebníkem a zhotovitelem. Zhotovitel obdrží 
projektovou dokumentaci, která bude respektovat požadavky plynoucí ze stavebního 
povolení. Při předání staveniště budou předána napojovací místa energií a bude 
dohodnut způsob odběru a jeho účtování. Přesné termíny zahájení a dokončení stavby 
určí investor. Předpokládané převzetí staveniště je 15 dní před zahájením stavby. 

Postup prací: 

- vytyčení objektu 

- skrývka ornice 

- vyhloubení stavební jámy 

- ověření geologických podmínek 

- betonáž podkladní betonové desky 

- bednění, armování a betonáž železobetonové základové desky 
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- bednění, armování a betonáž svislých nosných konstrukcí 1.NP 

- zdění svislých nosných konstrukcí 1.NP 

- zhotovení stropní konstrukce nad 1.NP 

- bednění, armování a betonáž svislých nosných konstrukcí 2.NP 

- zdění svislých nosných konstrukcí 2.NP 

- zhotovení stropní konstrukce nad 2.NP 

 - bednění, armování a betonáž svislých nosných konstrukcí 3.NP 

- zdění svislých nosných konstrukcí 3.NP 

- zhotovení stropní konstrukce nad 3.NP 

- vysazení vzrostlých stromů  

- provedení hydroizolací střechy 

- osazení výplní otvorů 

- zbudování vnitřních příček 

- provedení vnitřních omítek 

- provedení podlah, obkladů a osazení dveřních zárubní 

- provedení tepelných izolací objektu 

- provedení střechy nad 3.NP  

- provedení vegetační střechy  

- provedení terasy na střeše 

- provedení vnějších omítek  

- dokončovací práce zpevněných ploch a terénu 

B.9 Celkové vododohospodářské řešení  

Nejedná se o vodoospodářskou stavbu. Odvodnění během realizace stavby bude 
řešeno spádováním, případně odčerpáváním srážkové vody. Likvidace dešťových vod 
bude řešena na pozemku investora. Splaškové vody budou z objektu odvedeny do 
splaškové kanalizace. 
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C. Posuzování environmentálních dopadů 

C.1 Úvod 

Jedním z cílů této diplomové práce je hodnotit a optimalizovat environmentální 
dopady zadané části navrhované budovy pomocí metody pro posuzování životních 
cyklů. 

Důvodem proč je tato část součástí diplomové práce je fakt, že v současné 
společnosti je kladen čím dál větší důraz na ekologičnost jakéhokoliv výrobku, stroje či 
budovy a je to z toho důvodu, že nepopíratelně zažíváme globální oteplování, jehož 
důsledky již můžeme pozorovat téměř na každodenní bázi. Mezi důsledky globálního 
oteplování se řadí tání ledovců, což je poměrně patrné na stavu alpských ledovců, které 
se za posledních 150 let zmenšili o 60 % a dokonce existují studie, které říkají, že můžeme 
do konce tohoto století přijít až o 92 % všech alpských ledovců. Mezi další projevy 
globálního oteplování se řadí i přírodní katastrofy (častější povodně, ničivější tornáda 
nebo hurikány a podobně), teplotní a klimatické extrémy nebo výkyvy a podobně [1]. 

Jednou z příčin globálního oteplování je uvolňování skleníkových plynů vlivem 
lidské činnosti do ovzduší. Mezi hlavní skleníkové plyny se řadí oxid uhličitý CO2, dále pak 
oxidy dusíku nebo metan. Spalování fosilních paliv spolu v kombinaci s rostoucí produkcí 
výrobků z důvodu poptávky a kácení deštných pralesů zapříčiňuje zmiňované globální 
oteplování. Jelikož se jedná o dlouhodobě neudržitelný stav, Evropská Unie se rozhodla 
jednat tím, že se zavázala k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Evropská komise přijala 
soubor návrhů, které mají uzpůsobit politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a 
zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 
2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990 [2, 3]. 

Pro sledování pokroku nebo zhodnocení současného stavu je zapotřebí univerzální 
metody, která bude objektivně, opakovatelně a měřitelně hodnotit environmentální 
dopady výroby nebo staveb. Jako spolehlivý a účinný nástroj se ukázala metoda Life 
Cycle Assessment (LCA) neboli metoda posuzování životního cyklu. Jedná se o metodu 
všeobecně uznávanou a dobře aplikovatelnou pro stavebnictví. Proto bude využita i 
v této diplomové práci. Více o této metodě bude uvedeno v následujících kapitolách [2]. 

Budovy spotřebovávají podle organizace UNEP-SBCI odhadem až 40 % energie, 20 
% vody a 40 % zdrojů dostupných na Zemi a jsou odpovědny za přibližně třetinu 
vyprodukovaných skleníkových plynů. Z toho důvodu je ve stavebnictví velký potenciál 
pro snížení vyprodukovaných skleníkových plynů. Ať už se může jednat o použití 
recyklovaných materiálů nebo úsporná opatření, která by za pomocí dostupných 
technologií mohla snížili spotřebu energie [2].  
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Obr. 1 Životní cyklus budovy a procentuálně odhadovaný dopad na životní prostředí, který 
je vztažen k jednotlivým fázím životního cyklu [2] 

Z uvedeného obrázku 1 je patrné, že za většina negativních dopadů na životní   
prostředí je způsobena ve fázi užívání (provozu) objektu, do čehož můžeme zahrnovat 
spotřebu energie, vody a podobně. Uvedené schéma je platné pro standardní neúsporné 
budovy. V případě energeticky úsporných budov je významná jiná fáze životního cyklu, 
a to fáze výstavby budovy. Fáze výstavby budovy u nízkoenergetických budov se může 
vyšplhat přibližně ke 25 % z celkových dopadů života budovy. Je to dáno složitějšími 
technologiemi, materiály a náročností výstavby [2]. 

Jedním z cílů této diplomové práce bylo posoudit environmentální dopad vybrané 
konstrukce na životní prostředí, čímž reflektuje současné trendy a může poskytnout 
inspiraci, jak snížit ekologickou zátěž budov. Předmětem diplomové práce je pak návrh 
administrativní budovy, která je situována do městské části Brno-Komárov. V první části 
diplomové práce bylo řešeno architektonicko-stavební řešení budovy, v druhé části byla 
řešena technika prostředí staveb a právě ve třetí části byly posuzovány environmentální 
dopady pomocí metody LCA. Pro posouzení environmentálního dopadu byla vybrána 
stropní konstrukce. Celkem bylo navrženo 6 kombinací skladeb stropní konstrukce, které 
byly mezi sebou porovnávány. Pro získání adekvátních výsledků byly využity software 
GaBi, ze kterého byly získány hodnoty dopadů na životní prostředí jednotlivých skladeb 
a Excel, který sloužil pro úpravu dat a tvorbu grafů. Na základě výsledků z metody LCA 
byla vybrána taková skladba stropní konstrukce, která nejméně zatěžovala životní 
prostředí.  

Třetí část práce představuje obecně standardizovanou metodu LCA, kde bylo 
nastíněno, k čemu se tato metoda využívá a obecné informace. V úvodních 
podkapitolách je uveden teoretický proces tvorby LCA, který zahrnuje fázi stanovení cílů 
a rozsahu LCA, fázi inventorizační analýzy, fázi posuzování dopadů životního cyklu a 
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nakonec fázi interpretace výsledků. Zároveň je v teoretické části třetí části uvedeno LCA 
budov podle normy ČSN EN 15978 a ČSN EN 15804.  

Při řešení praktické části byla respektována teoretická posloupnost uvedených 
kroků, tudíž byly uvedeny okrajové podmínky analýzy v rámci vymezení cílů studie, dále 
byla provedena inventorizační analýza. Fáze posuzování dopadů životního cyklu se 
prolíná s fází interpretace výsledků, proto je v této diplomové práci uvedena hlavně 
interpretace dosažených výsledků.  

C.2 Posuzování životního cyklu – metoda LCA 

Posuzování životního cyklu anglicky pak Life Cycle Assessment (LCA) je všeobecně 
uznávaná analytická metoda, která se využívá pro hodnocení environmentálních dopadů 
výrobků, služeb a technologií. Tuto metodu lze aplikovat i na stavebnictví. Metoda LCA 
je důležitou součástí hodnocení udržitelnosti budov. [2]. 

Metoda LCA přistupuje k hodnocení environmentálních dopadů produktů 
s ohledem na jejich celý životní cyklus, zahrnuje dopady produktů již od stadia získávání 
a výroby výchozích materiálů přes staduim výroby samotného produktu, staduim jeho 
užívání až po stadium jeho odstranění, opětovného užití či recyklaci použitých materiálů. 
Environmentální dopady jsou posuzovány na základě vlivu environmentálních aspektů 
(materiálových a energetických toků), jež sledovaný systém vyměňuje se svým okolím, 
tedy s životním prostředím [4]. 

C.2.1 Proces tvorby LCA 

Proces tvorby LCA je zakotven v normách ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO 14044. 
LCA se skládá ze čtyř základních fází: stanovení cílů a rozsahu, invertizační analýzy, 
posuzování dopadů a interpretace. Vzájemný vztah uvedených fází je znázorněn na obr. 
2. Jednotlivé fáze jsou vzájemně provázané a mohou se ovlivnit. Je nezbytné v případě 
změny v rámci jedné fáze přehodnotit i předchozí fázi [2].  
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Obr. 2 Procesní scháma metody LCA [2] 

Variantu k porovnávání konkrétních materiálů pak představuje environmentální 
prohlášení typu III, které je podle normy ČSN ISO 14025 označováno jako 
environmentální prohlášení o produktu, zkráceně EPD. EPD slouží k jednotné prezentaci 
výsledků a možnému porovnávání podle nastavených pravidel [2]. 

Mezi hlavní cíle EPD se řadí například poskytování informací, které se týkají 
environmentálních dopadů produktů s ohledem na jejich celý životní cyklus. Zároveň 
EPD umožňuje provádět vzájemná srovnávání produktů z hlediska dopadu na životní 
prostředí a také vytváří konkurenční souboj mezi jednotlivými výrobci, kteří jsou tak 
motivováni snižovat environmentální dopady i třeba za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti [2]. 

C.2.2 Fáze stanovení cílů a rozsahu LCA 

V této první fázi musí být uvedeno co je předmětem analýzy, k čemu má studie 
sloužit, komu bude určena a jaká opatření budou přijata na základě jejích závěrů. 
Zároveň je důležité specifikovat a popsat posuzovaný produkt a definovat jeho funkce. 
Jakým způsobem bude funkce produktu specifikována a jak bude kvantifikována udává 
funkční jednotka. Zároveň je nezbytné v této fázi určit referenční tok, který představuje 
množství produktu, které je potřebné k naplnění funkční jednotky. V úvodní fáci LCA je 
také nezbytné zvolit vhodné hranice systému [2].  

C.2.2.1 Funkční jednotka a referenční tok 

Pro správnou aplikaci metody LCA je nezbytné popsat funkci daného objektu nebo 
produktu. Velikost zvolené funkce je vyjadřována pomocí funkční jednotky. Funkční 
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jednotka poskytuje základ, ke kterému jsou vztaženy vstupy a výstupy modelování 
produktového systému. Zároveň musí být funkční jednotka měřitelná a v konkrétních 
jednotkách, například v kilogramech, litrech, kusy za určité časové období, m2 a podobně 
[2]. 

Referenční tok pak udává množství výrobku, které je nezbytné pro naplnění funkce 
definované funkční jednotkou. Obvykle se jedná o kusy, kilogramy nebo litry daného 
produktu. Mimo hlavního posuzovaného produktu vstupují do produktového systému i 
vedlejší pomocné materiální a energetické vstupy, bez kterých by nebylo možné 
realizovat definovanou funkci posuzovaného produktu či objektu [2]. 

C.2.2.2 Hranice systému 

Hranice systému slouží k oddělení podstatných a nepodstatných procesů životního 
cyklu produktu. Tyto hranice je nutné nastavit, jelikož se každý produktový systém 
skládá z různého počtu procesů, které dohromady tvoří životní cyklus produktu. 
S posuzovaným produktem však souvisejí i další procesy, které nemusejí být pro studii 
LCA podstatné. Hranice cyklu musí být jednoznačně definované a pečlivě zvolené, jelikož 
mohou výrazně ovlivnit výsledky a komplexnost studie LCA. Čím rozsáhlejší budou 
hranice systému tím komplexnější a složitější bude studie LCA [2]. 

Obvyklé stanovování hranic systému při posuzování stavebních výrobků je 
znázorněno na obr. 3 [2]. 

 

Obr. 3 Obvyklé stanovování hranic systému [2] 

C.2.3 Fáze inventarizační analýzy 

Inventarizační analýza slouží ke zjištění a vyčíslení množství všech materiálových a 
energetických toků vstupujících a vystupujících do a z produktového systému. Pro 
úspěšnou inventorizaci je nezbytné provést sběr dat, který bude zaměřen na všechny 
procesy a jejich energetické a materiálové náročnosti. Výstupem inventarizační analýzy 
je pak inventarizační tabulka, která přehledně poskytuje souhrn všech použitých 
materiálů a energií ve sledovaném systému [2]. 

Účelem inventarizace je přehledně shromáždit informace o všech procesech, které 
jsou součástí produktového systému. Jednotlivé procesy se pak analyzují a provádí se 
inventorizace všech vstupů a výstupů, dokud není zahrunut poslední proces 
analyzovaného systému. Cílem inventarizace je vyčíslení všech elementárních toků 
související s produktovým systémem [2]. 
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Pro prezentaci výsledků z inventorizační analýzy se často používají tabulky. V těchto 
inventarizačních tabulkách jsou zobrazeny data pro jednotlivé procesy, technologie 
nebo stádia životního cyklu. Díky těmto tabulkám je možno snadno zjistit, jaký dopad na 
životní prostředí mají jednotlivé fáze životního cyklu nebo jednotlivé procesy, což 
umožňuje případně pružně reagovat při vyhodnocování dat a zaměřit se například na 
sektor, který způsobuje nejvyšší dopad na životní prostředí [2]. 

C.2.4 Fáze posuzování dopadů životního cyklu 

Posuzování dopadů životního cyklu je důležitá součást metody LCA, kdy ekovektor 
produktu je převeden na hodnoty výsledků indikátorů kategorií dopadu. V prvním kroku 
je nutno přiřadit výsledky z invertizace k jednotlivým kategoriím dopadu. Následující 
charakterizace slouží k vyčíslení míry působení elementárních toků na jednotlivé 
kategorie dopadu. Výsledkem je soubor výsledků indikátorů kategorií dopadu, které mají 
jasně definované jednotky a hodnoty [2].  

Indikátor kategorie dopadu slouží k vyjádření míry a schopnosti elementárních toků 
způsobit nežádoucí dopady na životní prostředí. Existují dva typy indikátorů [2]: 

a) Midpointový indikátor – indikátor na úrovni midpointu 

 Slouží jako měřítko škodlivých vlastností elementárních toků 

 Například potenciál globálního oteplování GWP vyjadřuje schopnost 
skleníkového plynu zadržovat energii v atmosféře v porovnání 
s referenčním plynem – oxidem uhličitým 

b) Endpointový indikátor – indikátor na úrovni endpointu 

 Jedná se o měřitelnou nebo vyčíslitelnou hodnotu určitého jevu, který byl 
v prostředí vyvolán přítomností elementárního toku 

 Například tání ledovců, zvýšení hladiny oceánu, četnost extrémních jevů 
a podobně 

Příklad hodnocení pomocí midpointů a endpointů je znázorněn na obrázku 4, který 
je uveden níže. 
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Obr. 4 Schéma principu využití midpointů a endpointů [2] 

Výsledek indikátoru kategorie dopadu udává jak velkou měrou se posuzovaný 
produktový systém podílí na rozvoji dané kategorie dopadu. Výsledek lze vypočíst 
pomocí rovnice [2]: 

𝑉𝑖,𝑋𝑌 =  𝐶𝐹𝑖,𝑋𝑌 × 𝑚𝑖   (1) 

Kde: 

Vi,XY je indikátor kategorie dopadu pro jeden i elementární tok a kategorii 
dopadu XY,  

CFi,XY  je charakterizační faktor pro látku i a kategorii dopadu XY,  

mi je množství (hmotnost) elementárního toku látky i. 

C.2.5 Fáze interpretace 

Poslední fází je interpretace výsledků z metody LCA, která slouží k přehlednému 
prezentování zjištěných poznatků. V rámci prezentování by mělo být zodpovězeno na 
otázky typu jaká kategorie dopadu je nejvíce zasažena? Kde dochází k největší 
materiálové náročnosti? Kde dochází k největší energetické zátěži? A podobně [2]. 

Výstup z metody LCA by měl obsahovat následující body [2]: 

 Identifikace významných zjištění 

 Hodnocení 

 Formulace závěrů a doporučení 
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C.3 LCA budov podle normy ČSN EN 15978 

Podle normy ČSN EN 15978 jsou přiřazovány jednotlivé procesy, jež ovlivňují 
environmentální vlastnosti budovy k modulům, které představují jednotlivé fáze 
životního cyklu. Modulární schéma je uvedeno na obrázku 5 [5]. 

 

Obr. 5 Modulární schéma pro informace z posuzování budovy [5] 

a) Výrobní fáze A1 – A3 – V rámci výrobní fáze byly zahrnuty dopady na životní 
prostředí, které byly způsobeny dodáním surovin (A1), dopravou (A2) a nakonec 
výrobou materiálů (A3).  

b) Fáze výstavby A4 – A5  – V rámci fáze výstavby byly zahrnuty dopady na životní 
prostředí z dopravy z výrobního závodu na stavební parcelu (A4), procesů 
výstavby – instalace (A5). 

c) Fáze užívání B2 – B7 – V rámci fáze užívání byly zahrnuty dopady z užívání (B1), 
údržby (B2), opravy (B3), výměny (B4), rekonstrukce (B5), provozní spotřeby 
energií (B6) a provozní spotřeby vody (B7) 

d) Fáze konce životního cyklu C1 – C4 – V rámci fáze konce životního cyklu byly 
zahrnuty dopady z demolice/dekonstrukce (C1), dopravy (C2), zpracování 
odpadů (C3) a odstranění (C4). 

e) Modul D poskytuje informace o nákladech a přínosech plynoucích z opětovného 
použití, recyklace a využití za hranicemi systému. 

V této diplomové práci bylo využito označení na základě tohoto schématu a 
v prezentaci dosažených výsledků.  

C.4 Praktická část posuzování metodou LCA 

V této podkapitole budou uvedeny informace k posuzování dopadů jednotlivých 
skladeb na životní prostředí podle metody LCA.  

Administrativní budova se nachází v Brně v katastrálním území Brno-Komárov na 
parcele číslo 1835/30. Dopravní vzdálenosti použitých materiálů od výrobců jsou 
uvedeny v Příloze č. 3 - Dopravní vzdálenost do parcely. 
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C.4.1 Navržené stropní konstrukce 

V rámci této diplomové práce bylo navrženo celkem 6 skladeb stropní konstrukce. 
Tyto skladby se skládají ze 3 různých nosných konstrukcí a 2 typů skladby podlah. Použité 
nosné konstrukce jsou monolitická železobetonová konstrukce, keramická stropní 
konstrukce a montované stropní panely SPIROLL. Použité typy podlah byly následující – 
skladba podlahy na mokrý způsob a skladba podlahy na suchý způsob. Jednotlivé skladby 
stropní konstrukce jsou uvedeny v tabulkách 1 až 6   - Varianty navržených skladeb.  

Tab. 1: Skladba stropní konstrukcez ŽB s podlahou na mokrý způsob – Varinta 1 

V
A

R
IA

N
TA

 1
 

Skladba stropní konstrukce s ŽB nosnou konstrukcí - podlaha na 
mokrý způsob. 

NÁZEV 
VRSTVY 

SPECIFIKACE MATERIÁLU  
POZNÁMKY, ZPŮSOB 

ZABUDOVÁNÍ 
TL. 

[mm] 

Pochozí 
Keramická dlažba 330x330x10,5 mm - 

protiskluznost r10, úhel skluzu 12°, hmotnost 
21 kg/m2 

Lehce vtlačován do cementového 
lepidla, po zaschnutí lepidla se 

provede spárování pomocí 
gumové stěrky, po zaschnutí se 

aplikuje vytlačovací pistolí 
silikonový tmel 

10 

Lepicí 
Stavební flexibilní cementové lepidlo se 

sníženým skluzem a prodlouženou dobou 
zavadnutí 

Nanesení na celou plochu 
hladkou stranou hladítka, pak se 
vrstva pročeše zubatou stranou 

hladítka 

10 

Roznášecí 

Roznášecí betonová mazanina vyztužená 
ocelovou svařovanou kari sítí 150/150/4 v ose 

desky - beton c20/25 

Vylíváno na místě, svislé 
konstrukce odděleny dilatačním 
páskem tl. 10 mm, dilatační pole 

5x5 m 

50 

Vytápěná Systémová deska podlahového topení Položením 50 

Separační 
Polyethylenová fólie 

Volně položena, slepovaná ve 
spojích 

0,2 

Izolační 

Izolační desky z čedičové minerální vlny - v 
celém objemu hydrofobizovány, návrhový 

součinitel tepelné vodivosti λu = 0,036 w/mk, 
objemová hmotnost 100 kg/m3, faktor 

difuzního odporu 1, stlačitelnost ≤5 mm, třída 
reakce na oheň a1 

Volně položeno 50 

Nosná 
Železobetonová monolitická stropní deska , C 

25/30, B550 
Beton vylíván na místě do 

bednění 
250 
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Tab. 2: Skladba stropní konstrukce z ŽB s podlahou na suchý způsob – Varinta 2 

V
A

R
IA

N
TA

 2
 

Skladba stropní konstrukce s ŽB nosnou konstrukcí - podlaha na 
suchý způsob. 

NÁZEV 
VRSTVY 

SPECIFIKACE MATERIÁLU  
POZNÁMKY, ZPŮSOB 

ZABUDOVÁNÍ 

TL. 

[mm] 

Pochozí  

Vinylová podlaha na HDF desce s 
ekologickou podložkou. Tlumí hluk o 
14 dB. Podlaha je vhodná pro 
teplovodní podlahové topení. 

Skládaná podlaha  8,5 

Podkladní Netkaná textilie Volně položeno 2 

Roznášecí 

Sádrokartonové dílce RigiStabil, 
plošná hmotnost desky 11,5 kg/m2, 
reakce na oheň A2, tepelná vodivost 
0,142 W/mK, faktor difuzního 
odporu 12,7. 

Nanesení dvou proužků lepidla na 
čistou polodrážku rovnoměrně, 
kotvení pomocí rozpěrných sponek  

12,5 

Roznášecí  

Sádrokartonové dílce RigiStabil, 
plošná hmotnost desky 11,5 kg/m2, 
reakce na oheň A2, tepelná vodivost 
0,142 W/mK, faktor difuzního 
odporu 12,7. 

Nanesení dvou proužků lepidla na 
čistou polodrážku rovnoměrně, 
kotvení pomocí rozpěrných sponek  

12,5 

Podlahové 
vytápění 

Systémová tepelně izolační deska z 
expandovaného pěnového 
polystyrenu určená jako podklad pro 
systémy teplovodního podlahového 
vytápění.  

Volně položeno 50 

Izolační 

Stabilizovaný polystyren EPS 150S. 
Součinitel tepelné vodivosti 0,036 
W/m2.K, napětí v tlaku CS (10) 150 
kPa 

Volně položeno 60 

Roznášecí  

Sádrokartonové dílce RigiStabil, 
plošná hmotnost desky 11,5 kg/m2, 
reakce na oheň A2, tepelná vodivost 
0,142 W/mK, faktor difuzního 
odporu 12,7. 

Nanesení dvou proužků lepidla na 
čistou polodrážku rovnoměrně, 
kotvení pomocí rozpěrných sponek  

12,5 

Vyrovnávací  

Suchý vyrovnávací podsyp. 
Nehořlavý (A1) přírodní materiál s 
ideální zrnitostí od 2 do 4 mm a 
nízkou stlačitelností 

Nasype se suchý vyrovnávací podsyp 
do potřebné výšky a vyhladí se do 
roviny. 

12 

Separační  Polyethylenová fólie Volně položena, slepovaná ve spojích 0,2 

Nosná 
Železobetonová monolitická stropní 
deska , C 25/30, B550 

Beton vylíván na místě do bednění 250 
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Tab. 3: Skladba stropní k-e z keramické nosné k-ce s podlahou na mokrý způsob – Varinta 3 

V
A

R
IA

N
TA

 3
 

Skladba stropní konstrukce z keramické nosné konstrukce - podlaha 
na mokrý způsob. 

NÁZEV 
VRSTVY 

SPECIFIKACE MATERIÁLU  
POZNÁMKY, ZPŮSOB 

ZABUDOVÁNÍ 

TL. 

[mm] 

Pochozí  
Keramická dlažba 330x330x10 mm - 
protiskluznost r10, úhel skluzu 
12°,hmotnost 21 kg/m2 

Lehce vtlačován do cementového 
lepidla, po zaschnutí lepidla se provede 
spárování pomocí gumové stěrky, po 
zaschnutí se aplikuje vytlačovací pistolí 
silikonový tmel 

10 

Lepicí 
Stavební flexibilní cementové lepidlo 
se sníženým skluzem a prodlouženou 
dobou zavadnutí 

Nanesení na celou plochu hladkou 
stranou hladítka, pak se vrstva pročeše 
zubatou stranou hladítka 

10 

Roznášecí 

Roznášecí betonová mazanina 
vyztužená ocelovou svařovanou kari 
sítí 150/150/4 v ose desky - beton 
c20/25 

Vylíváno na místě, svislé konstrukce 
odděleny dilatačním páskem tl. 10 mm, 
dilatační pole 5x5 m 

50 

Vytápěná 
Systémová deska podlahového 
topení 

Položením 50 

Separační Polyethylenová fólie Volně položena, slepovaná ve spojích 0,2 

Izolační 

Izolační desky z čedičové minerální 
vlny - v celém objemu 
hydrofobizovány, návrhový součinitel 
tepelné vodivosti λu = 0,036 w/mk, 
objemová hmotnost 100 kg/m3, 
faktor difuzního odporu 1, 
stlačitelnost ≤5 mm, třída reakce na 
oheň a1 

Volně položeno 50 

Nosná 

Strop tvořený cihelnými vložkami 
MIAKO a keramobetonovými 
stropními trámy vyztuženými 
svařovanou prostorovou výztuží 

Stropní trámy se ukládají na nosné 
zdivo, stropní vložky MIAKO PTH se 
kladou na sucho na osazené a 
podepřené nosníky v řadách rovin 
běžných s nosnou stěnou postupně od 
jednoho konce nosníků ke druhému. 
Stropní konstrukce  se vyztuží a 
vybetonuje se monolitickou zálivkou. 

250 
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Tab. 4: Skladba stropní k-ce z keramické nosné k-ce s podlahou na suchý způsob –Varinta 4 

V
A

R
IA

N
TA

 4
 

Skladba stropní konstrukce z keramické nosné konstrukce - 
podlaha na suchý způsob. 

NÁZEV 
VRSTVY 

SPECIFIKACE MATERIÁLU 
POZNÁMKY, ZPŮSOB 

ZABUDOVÁNÍ 

TL. 

[mm] 

Pochozí  

Vinylová podlaha na HDF desce s 
ekologickou podložkou. Tlumí hluk o 14 
dB. Podlaha je vhodná pro teplovodní 
podlahové topení. 

Skládaná podlaha  8,5 

Podkladní Netkaná textilie  Volně položeno 2 

Roznášecí 

Sádrokartonové dílce RigiStabil, plošná 
hmotnost desky 11,5 kg/m2, reakce na 
oheň A2, tepelná vodivost 0,142 W/mK, 
faktor difúzního odporu 12,7. 

Nanesení dvou proužků lepidla na 
čistou polodrážku rovnoměrně, 
kotvení pomocí rozpěrných sponek  

12,5 

Roznášecí  

Sádrokartonové dílce RigiStabil, plošná 
hmotnost desky 11,5 kg/m2, reakce na 
oheň A2, tepelná vodivost 0,142 W/mK, 
faktor difuzního odporu 12,7. 

Nanesení dvou proužků lepidla na 
čistou polodrážku rovnoměrně, 
kotvení pomocí rozpěrných sponek  

12,5 

Podlahové 
vytápění 

Systémová tepelně izolační deska 
z expandovaného pěnového polystyrenu 
určená jako podklad pro systémy 
teplovodního podlahového vytápění.  

Volně položeno 50 

Izolační 
Stabilizovaný polystyren EPS 150S. 
Součinitel tepelné vodivosti 0,036 
W/m2.K, napětí v tlaku CS (10) 150 kPa 

Volně položeno 60 

Roznášecí  

Sádrokartonové dílce RigiStabil, plošná 
hmotnost desky 11,5 kg/m2, reakce na 
oheň A2, tepelná vodivost 0,142 W/mK, 
faktor difúzního odporu 12,7. 

Nanesení dvou proužků lepidla na 
čistou polodrážku rovnoměrně, 
kotvení pomocí rozpěrných sponek  

12,5 

Vyrovnávací  
Suchý vyrovnávací podsyp. Nehořlavý 
(A1) přírodní materiál s ideální zrnitostí od 
2 do 4 mm a nízkou stlačitelností 

Nasype se suchý vyrovnávací podsyp 
do potřebné výšky a vyhladí se do 
roviny. 

12 

Separační  Polyethylenová fólie Volně položena, slepovaná ve spojích 0,2 

Nosná 

Strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO 
a keramobetonovými stropními trámy 
vyztuženými svařovanou prostorovou 
výztuží 

Stropní trámy se ukládají na nosné 
zdivo, stropní vložky MIAKO PTH se 
kladou na sucho na osazené a 
podepřené nosníky v řadách rovn 
běžnýchs nosnou stěnou postupně od 
jednoho konce nosníků ke druhému. 
Stropní konstrukce  se vyztuží a 
vybetonuje se monolitickou zálivkou. 

250 
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Tab. 5: Skladba stropní konstrukce z nosné k-ce z panelů SPIROLL s podlahou na mokrý způsob – 
Varinta 5 

V
A

R
IA

N
TA

 5
 

Skladba stropní konstrukce z nosné konstrukce ze SPIROLLu- 
podlaha na mokrý zpusob. 

NÁZEV 
VRSTVY 

SPECIFIKACE MATERIÁLU POZNÁMKY, ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ 
TL. 

[mm] 

Pochozí  
Keramická dlažba 330x330x10 mm - 
protiskluznost r10, úhel skluzu 
12°,hmotnost 21 kg/m2 

Lehce vtlačován do cementového lepidla, 
po zaschnutí lepidla se provede spárování 
pomocí gumové stěrky, po zaschnutí se 
aplikuje vytlačovací pistolí silikonový tmel 

10 

Lepicí 
Stavební flexibilní cementové lepidlo 
se sníženým skluzem a 
prodlouženou dobou zavadnutí 

Nanesení na celou plochu hladkou 
stranou hladítka, pak se vrstva pročeše 
zubatou stranou hladítka 

10 

Roznášecí 

Roznášecí betonová mazanina 
vyztužená ocelovou svařovanou kari 
sítí 150/150/4 v ose desky - beton 
c20/25 

Vylíváno na místě, svislé konstrukce 
odděleny dilatačním páskem tl. 10 mm, 
dilatační pole 5x5 m 

50 

Vytápěná 
Systémová deska podlahového 
topení 

Položením 50 

Separační Polyethylenová fólie Volně položena, slepovaná ve spojích 0,2 

Izolační 

Izolační desky z čedičové minerální 
vlny - v celém objemu 
hydrofobizovány, návrhový 
součinitel tepelné vodivosti λu = 
0,036 w/mk, objemová hmotnost 
100 kg/m3, faktor difuzního odporu 
1, stlačitelnost ≤5 mm, třída reakce 
na oheň a1 

Volně položeno 50 

Nosná 

Systém předpjatých dutinových 
stropních panelů. Šířka panelu je 
1196 mm. Beton C 45/55, předpínací 
ocel Y1860S7_R1 (fpk= 1860MPa, 
fp0,1k= 1600MPa). 

Panely volně uloženy  250 
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Tab. 6: Skladba stropní konstrukce z nosné k-ce z panelů SPIROLL s podlahou na suchý způsob – 
Varinta 6 

V
A

R
IA

N
TA

 6
 

Skladba stropní konstrukce z nosné konstrukce ze SPIROLLu - 
podlaha na suchý zpusob. 

NÁZEV VRSTVY SPECIFIKACE MATERIÁLU  
POZNÁMKY, ZPŮSOB 

ZABUDOVANÍ 

TL. 

[mm] 

Pochozí  

Vinylová podlaha na HDF desce s 
ekologickou podložkou. Tlumí hluk o 14 
dB. Podlaha je vhodná pro teplovodní 
podlahové topení. 

Skládaná podlaha  8,5 

Podkladní Netkaná textilie ze 100% viskózy Volně položeno 2 

Roznášecí 

Sádrokartonové dílce RigiStabil, plošná 
hmotnost desky 11,5 kg/m2, reakce na 
oheň A2, tepelná vodivost 0,142 W/mK, 
faktor difúzního odporu 12,7. 

Nanesení dvou proužků lepidla na 
čistou polodrážku rovnoměrně, 
kotvení pomocí rozpěrných 
sponek  

12,5 

Roznášecí 

Sádrokartonové dílce RigiStabil, plošná 
hmotnost desky 11,5 kg/m2, reakce na 
oheň A2, tepelná vodivost 0,142 W/mK, 
faktor difúzního odporu 12,7. 

Nanesení dvou proužků lepidla na 
čistou polodrážku rovnoměrně, 
kotvení pomocí rozpěrných 
sponek  

12,5 

Podlahové 
vytápení 

Systemová tepelně izolační deska z 
expandovaného pěnového polystyrenu 
určená jako podklad pro systémy 
teplovodního podlahového vytápění.  

Volně položeno 50 

Izolační 
Stabilizovaný polystyren EPS 150S. 
Součinitel tepelné vodivosti 0,036 
W/m2.K, napětí v tlaku CS (10) 150 kPa 

Volně položeno 60 

Roznášecí  

Sádrokartonové dílce RigiStabil, plošná 
hmotnost desky 11,5 kg/m2, reakce na 
oheň A2, tepelná vodivost 0,142 W/mK, 
faktor difúzního odporu 12,7. 

Nanesení dvou proužků lepidla na 
čistou polodrážku rovnoměrně, 
kotvení pomocí rozpěrných 
sponek  

12,5 

Vyrovnávací  
Suchý vyrovnávací podsyp. Nehořlavý 
(A1) přírodní materiál s ideální zrnitostí 
od 2 do 4 mm a nízkou stlačitelností 

Nasype se suchý vyrovnávací 
podsyp do potřebné výšky a 
vyhladí se do roviny. 

12 

Separační  Polyethylenová fólie 
Volně položena, slepovaná ve 
spojích 

0,2 

Nosná 

Systém předpjatých dutinových 
stropních panelů. Šířka panelu je 1196 
mm. Beton C 45/55, předpínací ocel 
Y1860S7_R1 (fpk= 1860MPa, fp0,1k= 
1600MPa). 

Panely volně uloženy  250 
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C.4.2 Okrajové podmínky posouzení 

V rámci vypracovávání studie LCA byly využity moduly pro posuzování životního 
cyklu, které jsou popsány v normě ČSN EN 15978. Na základě konzultace s vedoucím 
diplomové práce byly použity následující moduly: 

f) Výrobní fáze A1-A3 – V rámci výrobní fáze byly zahrnuty dopady na životní 
prostředí, které byly způsobny dodánám surovin (A1), dopravou (A2) a nakonec 
výrobou materiálů (A3).  

g) Fáze výstavby A4 – v této fázi byla zahrnuta doprava z výrobního závodu na 
stavební parcelu. 

h) Fáze užívání B2 a B4 – ve fázi užívání bylo počítáno s údržbou (B2), kde bylo 
zahrnuto uklízení a vysávání, dále bylo uvažováno s výměnou (B4) skladby 
podlahy bez nosné konstrukce včetně dopravy nového materiálu, ale i dopravy 
použitého materiálu do spalovny a na skládku. 

i) Fáze konce životního cyklu C2 a C4 – v rámci dopravy (C2) byl řešen odvoz 
materiálů na skládku a do spalovny. Při odstranění (C4) byly řešeny dopady 
skládkování a spalování materiálů. 

Funkční jednotka posouzení je 1 m2 s tloušťkou 420,2 mm. Množství jednotlivých 
materiálů posuzovaných stropních konstrukcí je zaznamenáno v Příloze č. 2 – Výkaz 
výměr.  

Životnost konstrukce byla uvažována 60 let na základě normy ČSN EN 15978. 
V rámci tohoto období pak bylo počítáno s výměnami částí konstrukce na základě 
výrobcem uváděné doby životnosti. V případě, že výrobce neuvádí životnost materiálu, 
data pro určení životnosti byla převzata z ČSN ISO 15 686-1. Předpokládaný počet výměn 
je uveden v tabulce 2 a 3.  

C.4.3 Inventarizační analýza 

E.7.3.1 Doprava  

Při hledání výrobců jednotlivých materiálů byly vybráni právě ti nejbližší ke stavební 
parcela za účelem minimalizovat dopad dopravy na životní prostředí. Doprava 
zahrnovala fáze A1-A3 a B4. V příloze číslo 3 – Dopravní vzdálenost do parcely jsou 
uvedeny jednotlivé vzdálenosti od výrobce k parcele a v příloze číslo 4 – Dopravní 
vzdálenost na skládku a do spalovny jsou uvedeny vzdálenosti od parcely na skládku a 
do spalovny. 

C.4.3.2 Údržba stavby 

V tabulce 7 je znázorněna předpokládaná údržba stavby. Je uvažováno 
s každodenním vysáváním a vytíráním podlah za využití patřičného nářadí a prostředků. 
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Tab. 7 Předpokládaná údržba stavby 

Materiál Množství Doba  
Množství 
/ týden  

Mytí podlahy 

Voda  5 l 

1
 x

 d
en

n
ě,

 P
o

 -
 P

á 

25 l 

Čistící prostředek na dlažbu - 5-15% 
polykarboxyláty,<5% neiontové povrchově 

aktivní látky, parfémy, 2-methyl-4-
isothiazolin-3-on (MI), pyrithion sodný, 

benzisothiazolinone, 5-chloro-2-methyl-4-
isothiazolin-3-on (MCI), 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-on 

0,01 50 ml 

Vysávání 

Vysavač Kärcher SE 4001 - 1400 W 
 

 

3 min; 
1400*(3/60) 
= 70 W 
 1

 x
 d

en
n

ě,
 P

o
 

– 
P

á   350 W 

C.4.3.3 Výměna konstrukcí během provozní části životního cyklu 

Předpokládaná životnost objektu je 60 let. Během těchto 60 let jsou předpokládány 
výměny skladby podlah. Tyto výměny jsou zdokumentovány v Příloze č. 5 – Výměny 
konstrukcí. Počet výměn u skladby podlah na mokrý způsob je uveden v tabulce 8. Počet 
výměn u skladby podlah na suchý způsob je uveden v tabulce 9. 

Tab. 8 Počet výměn u skladby podlah na mokrý způsob 

Materiál 
Množství 

výměn 
za 60 let 

Keramická dlažba 3 

Cementové lepidlo 3 

Systémová deska podlahového 
vytápění z expandovaného pěnového 

polystyrenu 
3 

Cementová mazanina 1 

Kari síť 150x150x4 1 

Polyethylenová fólie 1 

Deska z čedičové minerální vlny 1 
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Tab. 9 Počet výměn u skladby podlah na suchý způsob 

Materiál 
Množství 

výměn za 60 
let 

Vinylové desky 3 

Netkaná geotextilie  3 

Dílec RigiStabil  3 

Tmel MAX 3 

Podlahové lepidlo 3 

Systémová deska podlahového 
vytápění z expandovaného pěnového 

polystyrenu  
3 

Šrouby do podlah - 15 ks 3 

Expandovaný pěnový polystyren 3 

Podsyp 2 

Polyethylenová fólie 2 

Materiál, který byl vyměněn bude částečně spalován a částečně odvezen na 
skládku. Uvažovaná skládka je ve vzdálenosti 7,4 km od řešené parcely, uvažovaná 
spalovna je ve vzdálenosti 10,7 km. Podrobný rozbor odvozu materiálu je uveden 
v Příloze č. 4  - Dopravní vzdálenost na skládku a do spalovny. 

C.4.4 Hodocení dopadů životního cyklu LCIA 

Model jednotlivých fází životního cyklu byl vytvořen v softwaru GaBi. Do fáze A1-A3 
byly zahrnuty všechny materiály jednotlivých variant. Ve fázi A4 bylo uvažováno 
s dovozem materiálu pro celou skladbu. Fáze B2 zahrnovala pouze materiály používané 
k údržbě konstrukce. Ve fázi B4 bylo počítáno pouze s materiály, které se měnily za dobu 
předpokládané životnosti, tudíž materiály nosné konstrukce nebyly zahrnuty. Ve fázi C2 
bylo počítano s odvozem materiálu pro celou skladbu. A nakonec ve fázi C4 bylo 
počítáno s likvidací všech materiálů. 

Na obrázcích 6 až 12  jsou znázorněny toky materiálů jednotlivých fází životního 
cyklu posuzovaných stropních konstrukcí.  

  

Obr. 6 Tok materiálů pro variantu 1 



47 

 

  

Obr. 7 Tok materiálů pro variantu 2 

 

Obr. 8 Tok materiálů pro variantu 3 

 

Obr. 9 Tok materiálů pro variantu 4 
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Obr. 10 Tok materiálů pro variantu 5 

 

Obr. 11 Tok materiálů pro variantu 6 

Podle níže uvedených kategorií byly hodnoceny dopady na životní prostředí 
navržených variant konstrukce. Tyto kategorie vychází z normy EN15804+A2 [6], 
v závorce jsou pak uvedeny jednotky, ve kterých se daná kategorie počítá: 

1. Climate Change - total [kg CO2 eq.] – Změna klimatu, celková – jedná se o 
indikátor potenciálu globálního oteplování (GWP – celkový) 

2. Climate Change, fossil [kg CO2 eq.] – Změna klimatu, fosilní – jedná se o indikátor 
potenciálu globálního oteplování (GWP – fosilní) 

3. Climate Change, biogenic [kg CO2 eq.] – Změna klimatu, biogenní –  jedná se o 
indikátor potenciálu globálního oteplování (GWP – biogenní) 

4. Climate Change, land use and land use change [kg CO2 eq.] – Změna klimatu 
využívání půdy a změny ve využití půdy – jedná se o indikátor potenciálu 
globálního oteplování s využíváním půdy a změny ve využití půdy (GWP – luluc) 

5. Ozone depletion [kg CFC-11 eq.] – Úbytek ozonu – potenciál stratosférické 
ozonové vrstvy (ODP) 

6. Acidification [Mole of H+ eq.] – Acidifikace – jedná se o potenciál acidifikace, 
kumulativní překročení (AP) 

7. Eutrophication, freshwater [kg P eq.] – Eutrofizace sladké vody – potenciál 
eutrofizace, podíl živin vstupujících do sladké vody (EP sladké vody) 
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8. Eutrophication, marine [kg N eq.] - Eutrofizace mořské vody – potenciál 
eutrofizace, podíl živin vstupujících do mořské vody (EP mořské vody) 

9. Eutrophication, terrestrial [Mole of N eq.] - Eutrofizace půdy – potenciál 
eutrofizace, kumulativní překročení ( EP půdy) 

10. Photochemical ozone formation, human health [kg NMVOC eq.] – Tvorba 
fotochemického ozonu – potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP) 

11. Resource use, mineral and metals [kg Sb eq.] – Úbytek zdrojů surovin – minerály 
a kovy – potenciál úbytku surovin pro nefosilní zdroje (ADP – minerály a kovy) 

12. Resource use, fossils [MJ] – Úbytek zdrojů surovin – fosilní paliva – jedná se o 
potenciál ůbytku surovin pro fosilní zdroje (ADP – fosilní paliva) 

13. Water use [m³ world equiv.] – Potenciál nedostatku vody (pro uživatele), 
spotřeba vody vážená jejím nedostatkem (WDP) 

Celkové hodnoty dopadu na životní prostředí byly převedeny v softwaru GaBi dle 
ČSN EN15804 na normalizované bezrozměrné hodnoty. 

C.4.5 Výsledky a diskuze 

C.4.5.1 Celkové výsledky 

Po vytvoření modelu jednotlivých fází životního cyklu pro každou variantu stropní 
konstrukce v softwaru GaBi byly vygenerovány celkové výsledky dopadu na životní 
prostředí pro všechny varianty konstrukcí, které jsou uvedeny v Příloze č. 7 - Výstupy 
normalizovaných hodnot pro navržené varianty skladeb stropní konstrukce. Následně 
byly celkové výsledky převedeny na normalizované hodnoty, aby mohlo být provedeno 
vzájemné porovnávání skladeb. V rámci normalizovaných výsledků lze porovnávat 
dopady ze všech 13 kategorií dopadů na životní prostředí. Výsledné sumy  
normalizovaných hodnot jsou uvedeny v tabulce 10. Porovnání je znázorněno v grafu č. 
1. 

Tab. 10 Součet všech normalizovaných hodnot za celý životní cyklus 

Varianty skladeb V1 V2 V3 V4 V5 V6 

Součet normalizovaných 
hodnot  

2,047901 2,04178 2,029233 2,020047 2,0111727 2,0021514 
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Graf. 1: Součet všech normalizovaných hodnot za celý životní cyklus 

Z tohoto grafu je patrné, že varianta 5 a 6, které mají nosnou konstrukci ze stropních 
panelů SPIROLL, mají zároveň i menší dopady na životní prostředí. Nejmenší dopad na 
životní prostředí měla varianta 6, která kombinuje nosnou konstrukci ze stropních 
panelů SPIROLL a skladbu podlahy na suchý způsob. Tato varianta skladby byla využita 
v návrhu stropní konstrukce administrativní budovy, která je předmětem diplomové 
práce.  

Varianta s navrženou skladbou podlahy na mokrý způsob s použitím nosné 
konstrukce z panelů SPIROLL je o 1,79 % lepší než varianta s využitím nosné konstrukce 
ze železobetonu a o 0,89 % lepší než varianta s využitím keramické nosné konstrukce.  

Varianta s navrženou skladbou podlahy na suchý způsob s použitím nosné 
konstrukce z panelů SPIROLL je o 1,94 % lepší než varianta s využitím nosné konstrukce 
ze železobetonu a o 0,86 % lepší než varianta s využitím keramické nosné konstrukce. 

Následně byly výstupy normalizovaných hodnot seřazeny podle fáze životního cyklu 
pro navržené varianty skladeb stropní konstrukce. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 
11. 

Tab. 11 Součet všech normalizovaných hodnot podle jednotlivých fází za celý životní cyklus 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 

A1-A3 0,052701 0,07456 0,048279 0,059473 0,041145 0,044083 

A4 0,000259 0,000909 0,000428 0,001078 9,48E-05 0,000934 

B2 1,887064 1,887064 1,887064 1,887064 1,887064 1,887064 

B4 0,085312 0,059542 0,072112 0,059542 0,069459 0,069459 

C2 0,000706 0,000638 0,000476 0,000408 0,000397 0,000397 

C3-C4 2,19E-02 1,91E-02 0,015269 0,012482 0,013013 0,013013 

2,047900897
2,041780337

2,029233121

2,02004687

2,01117275

2,002151437

2

2,01

2,02

2,03

2,04

2,05

2,06

1

Výstupy normalizovaných environmentálních dopadů na 
životní prostředí z programu GaBi

V1 V2 V3 V4 V5 V6
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Na základě hodnot z uvedené tabulky byl vytvořen graf č. 2, kde je znázorněno 
srovnání fází životního cyklu pro každou variantu.  

 

Graf č. 2 Normalizované hodnoty podle jednotlivých fází pro každou variantu skladeb 

Z grafu je patrné, že největší procento dopadu na životní prostředí bez ohledu na 
skladbu konstrukce, tvoří fáze B2 – údržba. Průměrně tato fáze tvoří 90 % z celého 
životního cyklu konstrukce, jelikož předpokládaná doba životnosti je 60 let a za tu dobu 
dojde ke spotřebě mnoha litrů vody a elektřiny. Dle předpokládané spotřeby vody na 
umývání podlahy lze počítat, že dojde ke spotřebě 78 000 litrů vody na 1 m2.  

Následující graf 3 zobrazuje vliv fází životního cyklu bez fáze B2 – údržba a to proto, 
aby vynikly i ostatní fáze, které se mezi sebou liší a v přítomnosti fáze B2 nezle přehledně 
ostatní fáze mezi sebou porovnat. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Normalizované hodnoty podle jednotlivých fází pro každou variantu 
skladeb

A1-A3 A4 B2 B4 C2 C3-C4
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Graf 3 Součet všech normalizovaných hodnot podle jednotlivých fází životního cyklu, bez 
fáze B2 – údržba 

Nejmenší vliv dopadu na životní prostředí má fáze A4 – transport na parcelu, která 
se drží pod hodnotou 0,05 % z důvodu využití nejblíže umístěných výrobních závodů 
k parcele. Druhý nejmenší dopad tvoří fáze C2 – transport na skládky a do spalovny, 
které se rovněž drží pod hodnotou 0,05 % z obdobných důvodů. Z grafu 3 je patrné, že 
fáze B4 – užívání má druhé nejvyšší procento dopadu na životní prostředí (hned po fázi 
B2). U konstrukce s podlahou na mokrý způsob má větší dopady na životní prostředí fáze 
B4 než u skladeb podlah na suchý způsob. V případě fáze A1-A3 má větší dopady 
konstrukce se skladbami podlah na suchý způsob. 

C.4.5.2 Výsledky jednotlivých materiálů ve výrobní fázi A1-A3 

V následujících tabulkách a grafech budou popsány výsledky jednotlivých materiálů 
ve výrobní fázi A1-A3. 

V tabulce 12 jsou znázorněny normalizované hodnoty jednotlivých materiálů 
varianty 1 stropní konstrukce ze železobetonu a podlahy na mokrý způsob.  

Tab. 12 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi A1-A3  – Varianta 1 

 

V následujícím grafu 4 jsou znázorněny životní fáze A1-A3, které nejvíce ovlivňuje 
výztuž, jelikož má nejvyšší procenta dopadu na životní prostředí. Výztuž se podílí celkově 
40 % na ekologické zátěži daných fází. Druhý největší vliv má beton, který má 29 % podíl 
dopadu na životní prostědí. Naopak zanedbatelný vliv má polyethylenová fólie, která se 
podílí jen 1% z celkového dopadu této varianty konstrukce.  
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Graf 4 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi A1-A3  – Varianta 1 

V tabulce 13 jsou znázorněny normalizované hodnoty jednotlivých materiálů 
varianty 2 stropní konstrukce ze železobetonu a podlahy na suchý způsob.  

Tab. 13 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi A1-A3  – Varianta 2 

 

V následujícím grafu 5 jsou znázorněny životní fáze A1-A3 pro variantu 2. Nejvyšší 
procentuální podíl dopadu na životní prostředí má výztuž, která se podílí celkově 44 % 
na ekologické zátěži daných fází. Druhý největší vliv má beton, který má 33 % podíl 
dopadu na životní prostědí. Oproti variantě 1 se jedná o mírný nárůst procentuálního 
vlivu uvedených materiálů na životní prostředí v dané konfiguraci. Naopak zanedbatelný 
vliv mají šrouby do podlah, tmel, netkaná geotextilie, sádrokartonové desky a 
polyethylenová fólie. Tyto materiály se dohromady podílejí jen 1,39 %  z celkového 
dopadu na životní prostředí, což je pochopitelné vzhledem k použitému množství 
ostatních materiálů.  

 

Graf 5 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi A1-A3  – Varianta 2 
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V tabulce 14 jsou znázorněny normalizované hodnoty jednotlivých materiálů 
varianty 3 z keramické stropní konstrukce a podlahy na mokrý způsob.  

Tab. 14 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi A1-A3  – Varianta 3 

 

V následujícím grafu 6 jsou znázorněny životní fáze A1-A3 pro variantu 3. Nejvyšší 
procentuální podíl dopadu na životní prostředí mají keramické nosníky, které se podílí 
celkově 21 % na ekologické zátěži daných fází. Zároveň poměrně signifikantní 
procentuální podíly zastupují tyto materiály beton (19 %), cementová mazanina (18 %) 
a deska z čedičové minerální vlny (18 %). U varianty 3  lze pozorovat rozdíl 
v procentuálních podílech dopadů na životní prostředí oproti předchozím variantám, 
které měly signifikantní pouze 2 složky.  

 

Graf 6 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi A1-A3  – Varianta 3 

V tabulce 15 jsou znázorněny normalizované hodnoty jednotlivých materiálů 
varianty 4 z keramické stropní konstrukce a podlahy na suchý způsob.  

Tab. 15 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi A1-A3  – Varianta 4 

 

V následujícím grafu 7 jsou znázorněny životní fáze A1-A3 pro variantu 4. Tuto fázi 
nejvíce ovlivňuje výztuž, která má představuje 38% podíl hodnoty dopadu na životní 
prostředí. Dalšími významnými přispěvateli jsou keramika (17 %) a beton (16 %). Naopak 
zanedbatelný vliv mají šrouby do podlah, tmel, netkaná geotextilie, sádrokartonové 
desky a polyethylenová fólie. Tyto materiály se dohromady podílejí jen 1,47 %  
z celkového dopadu na životní prostředí, což je pochopitelné vzhledem k použitému 
množství ostatních materiálů. 
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Graf 7 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi A1-A3  – Varianta 4 

V tabulce 16 jsou znázorněny normalizované hodnoty jednotlivých materiálů 
varianty 5 stropní konstrukce ze stropních panelů SPIROLL a podlahy na mokrý způsob.  

Tab. 16 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi A1-A3  – Varianta 5 

 

V následujícím grafu 8 jsou znázorněny životní fáze A1-A3 pro variantu 5. Tuto fázi 
nejvíce ovlivňuje výztuž, která má představuje 29% podíl hodnoty dopadu na životní 
prostředí. Dalšími významnými přispěvateli jsou beton (22 %), cementová mazanina (16 
%) a deska z čedičové minerální vlny. Naopak zanedbatelný vliv má polyethylenová fólie.  

 

Graf 8 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi A1-A3  – Varianta 5 

V tabulce 17 jsou znázorněny normalizované hodnoty jednotlivých materiálů 
varianty 6 stropní konstrukce ze stropních panelů SPIROLL a podlahy na suchý způsob. 
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Tab. 17 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi A1-A3  – Varianta 6  

 

V následujícím grafu 9 jsou znázorněny životní fáze A1-A3 pro variantu 6. Tuto fázi 
nejvíce ovlivňuje výztuž, která má představuje 33% podíl hodnoty dopadu na životní 
prostředí. Dalšími významnými přispěvateli jsou beton (33 %) a expandovaný pěnový 
polystyren (18 %). Naopak zanedbatelný vliv mají šrouby do podlah, tmel, netkaná 
geotextilie, sádrokartonové desky a polyethylenová fólie. Tyto materiály se dohromady 
podílejí jen 1,65 %  z celkového dopadu na životní prostředí, což je pochopitelné 
vzhledem k použitému množství ostatních materiálů. 

 

Graf 9 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi A1-A3  – Varianta 6 

C.4.5.3 Výsledky jednotlivých materiálů ve fázi údržby B4 

V následujících tabulkách a grafech budou popsány výsledky jednotlivých materiálů 
ve fázi užívání B4 pro všechny variaty skladeb. Jelikož nedochází během životního cyklu 
k výměně nosných konstrukcí, není s nimi uvažováno v rámci fáze B4. Z tohoto důvodu 
mají varianty 1, 3 a 5 totožné výsledky totožné výsledky dopadů na životní prostředí a 
rovněž to platí i pro varianty 2, 4 a 6. 

V tabulce 18 jsou znázorněny normalizované hodnoty jednotlivých materiálů 
varianty 1, 3 a 5 podlahy na mokrý způsob bez nosných konstrukcí. 

Tab 18 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi B4  – Varianta 1, 3 a 5 

 

V následujícím grafu 10 je znázorněna životní fáze B4 pro variantu 1, 3 a 5. Tuto fázi  
nejvíce ovlivňuje výztuž, která má nejvyšší hodnoty dopadu na životní prostředí. Výztuž 
se na dopadu podílí 25 %, dále signifikantní materiály z hlediska dopadu jsou cementová 
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mazanina (19 %), deska z čedičové minerální vaty (19 %), keramická dlažba a cementové 
lepidlo. Naopak zanedbatelný vliv má polyethylenová fólie (1 %).  

 

Graf 10 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi B4  – Varianta 1, 3 a 5 

V tabulce 19 jsou znázorněny normalizované hodnoty jednotlivých materiálů 
varianty 2, 4 a 6 podlahy na suchý způsob bez nosných konstrukcí. 

Tab. 19 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi B4  – Varianta 2, 4 a 6 

 

V následujícím grafu 11 je znázorněna životní fáze B4 pro variantu 2, 4 a 6. Tuto fázi  
nejvíce ovlivňuje expandovaný pěnový polystyren, který má nejvyšší hodnoty dopadu na 
životní prostředí. Expandovaný pěnový polystyren se na dopadu podílí 46 %, dále 
signifikantní materiály z hlediska dopadu jsou vinylové desky (28 %) a podlahové lepidlo 
(23 %). Ostatní materiály jsou zanedbatelné, jelikož trojice signifikantních materiálů 
představuje 97 % celkového dopadu na životní prostředí. 

 

Graf 11 Normalizované hodnoty jednotlivých materiálů ve fázi B4 – Varianta 2, 4 a 6 
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C.5 Závěr posudku stropních konstrukcí podle metody LCA 

Studie LCA byla zaměřena na 6 různých variant stropní konstrukce, které byly 
uvažovány pro návrh administrativní budovy v rámci této diplomové práce. Pro získání 
výsledků byl využit software GaBi, ze kterého byly získány hodnoty dopadů na životní 
prostředí jednotlivých skladeb a Excel, který sloužil pro úpravu dat a tvorbu grafů. 
Jednotlivé varianty pak byly zkoumány a porovnávány. Posudky a rozdělení jednotlivých 
fází životního cyklu byly provedeny podle normy ČSN EN 15978.  

Na základě provedené analýzy metodou LCA bylo zjištěno, že nejmenší vliv dopadu 
na životní prostředí má fáze A4 – transport na parcelu, která se drží pod hodnotou 0,05 
% z důvodu využití nejblíže umístěných výrobních závodů k parcele.Druhý nejmenší 
dopad tvoří fáze C2 – transport na skládky a do spalovny, které se rovněž drží pod 
hodnotou 0,05 % z obdobných důvodů. Obecně platí, že fáze transportu jsou výrazně 
ovlivněny vzdáleností převozu. Vzhledem k tomu, že v rámci této diplomové práce bylo 
uvažováno s nejmenšími vzdálenostmi, pak skutečně jsou tyto fáze zanedbatelné. 
V případě, že by se navržená administrativní budova skutečně realizovala, je možné, že 
fáze transportu materiálu by byla významnější, jelikož by se při výběru dodavatele 
materiálu nezahrnovala pouze vzdálenost od místa parcely, ale samozřejmě by bylo 
uvažováno více kritérií (např. cena, kvalita, spolehlivost a reputace dodavatele a 
podobně). 

Naopak největším přispěvatelem k dopadům na životní prostředí byla fáze B2 – 
údržba. Průměrně tato fáze tvoří přes 90 % z celého životního cyklu konstrukce, jelikož 
předpokládaná doba životnosti je 60 let a za tu dobu dojde ke spotřebě mnoha litrů vody 
a elektřiny, jež jsou spojeny s údržbou (vytírání podlah, vysávání). Dle předpokládané 
spotřeby vody na umývání podlahy lze počítat, že dojde ke spotřebě 78 000 litrů vody 
na 1 m2 za 60 let.  

Druhým největším přispěvatelem byla fáze B4 a fáze A1-A3, které mají srovnatelné 
příspěvky k celkovým dopadům na životní prostředí. U konstrukce s podlahou na mokrý 
způsob má větší dopady na životní prostředí fáze B4, naopak v případě fáze A1-A3 má 
větší dopady konstrukce se skladbami podlah na suchý způsob. V obou případech se 
podíl dopadu na životní prostředí pohyboval okolo 3 %. V rámci fáze A1-A3 mají největší 
podíl na dopady materiály beton a výztuž. Fázi B4 pak nejvíce ovlivňuje materiál 
expandovaný pěnový polystyren.  

Zanedbatelný podíl v rámci fáze A1-A3 z hlediska dopadu na životní prostředí měly 
následující materiály: šrouby do podlah, tmel, netkaná geotextilie, sádrokartonové 
desky a polyethylenová fólie. Zmíněné materiály jednotlivě nepřesahovaly podíl v rámci 
dopadu na životní prostředí ve výrobní fázi 1 %. Ve fázi B4 byl zanedbatelný podíl tvořen 
polyethylenovou fólií pro skladby podlah na morký způsob. U podlah na suchý způsob 
zanedbatelný podíl tvořily materiály: šrouby do podlah, tmel, netkaná geotextilie, 
sádrokartonové desky a polyethylenová fólie. Jejich dopad jednotlivě nepřesáhl podíl 
dopadu na životní prostředí 2 %.  

Z porovnávaných konstrukcí měla nejvyšší dopad na životní prostředí varianta 1. 
Nosná část konstrukce byla tvořena železobetonem a podlahy byly na mokrý způsob. 
Podrobná skladba této konstrukce je uvedena v Příloze 1, tabulce 1. 
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Naopak nejlepších výsledků z hlediska dopadu na životní prostředí dosáhla varianta 
konstrukce číslo 6. Nosná část této konstrukce byla tvořena z prefabrikovaných panelů 
SPIROLL a podlahy na suchý způsob. Podrobná skladba této konstrukce je uvedena 
v Příloze 1, tabulce 6. Tato skladba byla aplikována v rámci návrhu administrativní 
budovy.  
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Závěr diplomové práce 

Cílem této diplmové práce bylo navrhnout administrativní budovu s téměř nulovou 
spotřebou energie. Záreveň bylo jedním z cílů posoudit vybranou konstrukci z hlediska 
dopadů na životní prostředí adekvátní metodou a optimalizovat tak environmentální 
dopady navrhované budovy. Pro splnění cílů byla navržena administrativní budova 
v obci Brno na katastrálním území Brno-Komárov. Předpokládané užívání této budovy je 
jako sídlo a kanceláře personální agentury. 

Administrativní budova byla navržena jako samostatně stojící trojpodlažní objekt 
s terasou nad druhým nadzemním podlažím. Budova je zastřešena plochou střechou, 
která má tři části, z nichž jednu tvoří i vegetační střecha. Fasáda na severní straně 
objektu je rovněž vegetační. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických 
cihelných bloků, vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny z prefabrikovaných panelů. 
Obvodový plášť je zateplen systémem ETICS. Budova je postavena na základových 
pásech z prostého betonu.  

Objekt je vytápěn dvěma plynovými kondenzačními kotlemi v kaskádovém 
zapojení. Větrání v objektu je zajištěno přirozeným a nuceným větráním, kdy nucené 
větrání je zajištěno vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací tepla. V rámci 
technické části byly navrženy i fotovoltaické panely, které jsou umístěny na střeše 
objektu. Zachycení dešťové vody je zajištěno pomocí retenční nádrže.  

Na základě provedené analýzy LCA, která byla zaměřena na stropní konstrukce, byla 
vybrána taková stropní konstrukce, která měla nejmenší dopad na životní prostředí. Tato 
konstrukce byla tvořena z prefabrikovaných panelů SPIROLL a podlahy na suchý způsob. 

Na základě uvedených informací lze konstatovat, že cíle i zadání této diplomové 
práce byly splněny.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

NP  nadzemní podlaží 
ŽB  železobeton 
XPS  extrudovaný polystyren 
EPS  expandovaný polystyren 
PD  projektová dokumentace 
DPS dokumentace provedení stavby 
PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 
1.PP  první podzemní podlaží 
1.NP  první nadzemní podlaží 
2.NP  druhé nadzemní podlaží 
3.NP  třetí nadzemní podlaží 
SO  stavební objekt 
TZB  technické zařízení budov 
ZTI  zdravotně technické instalace 
ŽB  železobeton 
HI  hydroizolace 
TI   tepelná izolace 
CZT  centrální zásobování teplem 
UP  upravený terén 
PT  původní terén 
NTL  nízkotlaký 
NN  nízké napětí 
PUR  polyuretan 
PE  polyethylen 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
KV  konstrukční výška 
SV  světlá výška 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
PÚ  požární úsek 
ČSN česká národní norma 
DN  jmenovitá světlost 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ETICS  vnější tepelně izolační kompozitní systém 
EIA  Enviromental Impact Assesment 
ZPF  zemědělský půdní fond 
M.A.R.  měření a regulace 
IoT  technologie věcí 
S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
R.Š. rozvinutá šířka 
B.p.v.  Balt po vyrovnání 
m.n.m  metrů nad mořem 
tl.   tloušťka 
hl.  hloubka 
dl.  délka 
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celk.  celková 
např.  například 
min.  minimálně / minimální 
max.  maximálně / maximální 
tab.  tabulka 
č.   číslo 
sb.  sbírky 
č.p.  číslo popisné 
p.č.  parcelní číslo 
k.ú.  katastrální území 
ks  počet kusů 
Ø   průměr 
λ   součinitel tepelné vodivosti 
U   součinitel prostupu tepla 
R   tepelný odpor 
Rsi  teplený odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu 
Rse  tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu 
µ   faktor difúzního odporu 
Mc,a  roční množství zkondenzované vodní páry 
Mev,a  roční množství vypařené vodní páry 
Mc,N  normová hodnota ročního množství zkondenzované vodní páry 
θi   návrhová vnitřní teplota 
θe  návrhová vnější teplota 
Uem  průměrný součinitel tepelného odporu 
Uem,rq  požadovaná hodnota průměrného součinitele tepelného odporu 
Uem,rc  doporučená hodnota průměrného součinitele tepelného odporu 
φi  vlhkost v interiéru fRsi teplotní faktor HT měrná ztráta prostupem tepla 
Rdt  tabulková výpočtová únosnost zeminy 
Pv      výpočtové požární zatížení 
LCA  life cycle assessment – posouzení životního cyklu 
EPD  Environmentální prohlášení o produktu 
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