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(1) Platné právní předpisy, zejména Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon č. 406/2000 Sb. 
o hospodaření energií a další předpisy související s tématem práce 
(2) Platné technické národní předpisy a normy ČSN, ČSN EN ISO 
(3) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních výrobků;  
(4) Odborná literatura  

Zadání:  
Zpracování určené části projektové dokumentace zadané budovy s téměř nulovou spotřebou energie 
ve stupni pro vydání stavebního povolení včetně navazující volitelné části.  
Cíle: 
Dispoziční řešení budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě 
zvolených materiálů a konstrukčních prvků včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním 
okolní zástavby. Koncepční řešení technických systémů budovy a klasifikace její energetické náročnosti. 
Volitelná část vztahující se k řešené budově. 
(I) Část architektonicko-stavební řešení (podíl 35 %) bude obsahovat: průvodní zprávu, souhrnnou 
technickou zprávu, koordinační situaci (1:200), požárně bezpečností řešení stavby a výkresy (1:100, příp. 
1:50): základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů a technických pohledů, sestavy 
dílců, popř. výkres tvaru stropní konstrukce vybraného podlaží. Součástí dokumentace bude stavebně 
fyzikální posouzení objektu a konstrukcí a průkaz energetické náročnosti budovy (bez posouzení 
proveditelnosti alternativních systémů a doporučených opatření) 
(II) Část technika prostředí staveb (podíl 35 %) bude obsahovat koncepční studie relevantních systémů 
technického zařízení budovy s vazbou na výrobu a užití energie a hospodaření s vodou, schéma zapojení 
energetických zdrojů, výpočet výkonových parametrů, zjednodušené schéma řízení a dispoziční umístění 
zdrojů.  
(III) Náplň volitelné části (podíl 30 %) bude stanovena vedoucím práce z oblasti energetiky, detailního 
konstrukčního řešení, udržitelné výstavby a ekonomiky budov týkající se jejich návrhu nebo provozu. 
Tato část může být řešena teoretickými nebo experimentálními prostředky.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání                            
a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 
závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání,       
a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 
závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou 
součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 
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Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu v obci Ledeč nad Sázavou. 
Diplomová práce se skládá ze tří částí, a to z architektonicko-stavební části, techniky 
prostředí staveb a posouzení navržené budovy metodikou pro multikriteriální 
hodnocení staveb. Budova je umístěna v nezastavěném a mírně svažitém pozemku. 
Budova má tři nadzemní podlaží. V objektu se nachází tři různé provozy, kterými jsou 
kavárna, prodejna elektro a administrativní část. V prvním nadzemním podlaží je 
kavárna, prodejna elektro a technické zázemí. Ve druhém a třetím podlaží je 
administrativní část a služební byt. Konstrukčně je objekt řešen obousměrným nosným 
systémem. Objekt je založen na základových pasech a základových patkách. Nosnými 
prvky jsou zdi a sloupy a průvlaky. Obvodové stěny jsou vyzděny z keramických bloků 
se zateplením z minerální vlny. Vodorovné nosné konstrukce tvoří monolitické desky. 
Budovy je zastřešena plochou střechou. V objektu je zajištěna nucená výměna vzduchu                   
a chlazení. Určitou část spotřeby elektrické energie pokrývá systém fotovoltaické 
elektrárny na střeše. Veškeré výkresy a vizualizace byly provedeny v softwaru 
ArchiCAD. 

Polyfunkční dům, Administrativní část, bezbariérový přístup, tři podlaží, 
nepodsklepený, volně stojící, keramické tvárnice, plochá střecha, zateplovací systém, 
fotovoltaická elektrárna, multikriteriální hodnocení staveb 

The master thesis designs a mixed-use building in Ledeč nad Sázavou. The thesis 
consists of three parts. First part presents the project documentation of architectural-
construction. Second part proposes the technical equipment of the building. Third part 
is assessment of the designed building by methodology for multicriteria evaluation of 
buildings SBToolCZ. The building is located in undeveloped and slightly sloping land. 
The building has three above-ground floors. There are three different operations in the 
building, which are a café and an electrical shop and an office part. There is a café, an 
electrical shop, technical and storage facilities on the first floor. The second and third 
floor is an office part and company apartment. Structurally, the building is solved by a 
two-wax load bearing system. The building is founded on footing and foundation slab. 
Load bearing vertical elements are walls, columns and posts. Externall wall is designed 
from ceramics block with and mineral insulation. Horizontal load-bearing structures 
are designed as cast-in-place reinforced slabs. The building has a flat roof. In the 
building is air condition and cooling system and heating. Part of electricity demand is 
covered by photovoltaics on the roof. All drawings and visualization are designes in 
software ArchiCAD. 

Mixed-use building, administrative part, wheelchair access, three floors, non-
basement, freestanding, ceramic blocks, flat roof, thermal insulation systém, 
photovoltaic power plant, multicriteria evaluation of buildings 
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1. Úvod 
 
      Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu v Ledči nad Sázavou 
v takovém standartu, aby odpovídala požadavkům budov s téměř nulovou spotřebou 
energie. Hlavním smyslem práce bylo dosáhnout co nejvyšší kvality z hlediska 
multikriteriálního hodnocení budov. Dalším cílem práce je provést správné materiálové 
a konstrukční řešení společně s využitím moderních technologií k provozu budovy          
se snahou dosáhnout maximálního komfortu pro uživatele domu.    
 
       Pro účel diplomové práce byl zpracován návrh a projektová dokumentace 
polyfunkčního domu pro stavební povolení. Toto téma jsem si vybral, jelikož se v dané 
lokalitě nevyskytují žádné podobné objekty a jsou velkým nedostatkem obce, ve které 
je návrh stavby proveden. Budova je umístěna v nezastavěném a mírně svažitém 
pozemku v obci Ledeč nad Sázavou. Budova je navržena jako samostatně stojící se 
třemi nadzemími podlažími. V objektu se nachází tři různé provozy, kterými jsou 
kavárna, prodejna elektro a administrativní část. V prvním nadzemním podlaží je 
kavárna, prodejna elektro a technické zázemí. Ve druhém a třetím podlaží je 
administrativní část a služební byt. Konstrukčně je objekt řešen obousměrným nosným 
systémem. 
 
       Součást úkolu je navrhnout stavbu z hlediska konstrukčního, dispozičního, 
architektonického i z hlediska techniky prostředí, požární bezpečnosti a energetické 
náročnosti. 
 
       V průběhu zpracování diplomové práce bylo postupováno dle platných zákonů, 
technických norem a vyhlášek. Byl zohledněn územní a regulační plán, tudíž nebude 
navrženým objektem ovlivněno okolí z architektonického a urbanistického hlediska. 
Navržený PD splňuje požadavky na užívání a na svou funkčnost.  
 
       Diplomová práce se skládá ze tří částí, a to z architektonicko-stavební části, 
techniky prostředí staveb a posouzení navržené budovy metodikou pro multikriteriální 
hodnocení staveb. Diplomová práce je členěna na hlavní textovou část a přílohovou 
část. Hlavní textová část obsahuje popis všech jednotlivých částí.  Přílohová část je 
tvořena třemi přílohami celkem do sedmi složek. V každé složce je řešena jednotlivá 
část práce.   
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2. Současný stav řešení problematiky 
 
      V České republice od roku 2016 do roku 2020 dochází k postupné změně ve 
výstavbě směrem k energeticky účinnějším budovám. Jedná se o energetický standard 
tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie. Termín budova s téměř nulovou 
spotřebou energie a vymahatelnost plnění parametrů tohoto typu budov jsou 
ukotveny v českém právu. Mezi širokou i odbornou veřejností se šíří nepřesné 
informace k v oblasti požadavků na energetickou náročnost budov od 1. 1. 2020, např. 
nutnost plnit standardy tzv. pasivní budovy, povinné instalace nuceného větrání             
s rekuperací a v důsledku těchto požadavků navýšení cen nových nemovitostí. 
Vyjádření ministerstva má za cíl uvést medializované informace do kontextu právní 
úpravy a tím dementovat některé nepravdivé, veřejně publikované informace [1]. 
 
       Povinnost výstavby budovy s téměř nulovou spotřebou energie (dále jen „BTNSE“) 
zavádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti 
budov. Do národní legislativy byla tato povinnost transponována zákonem                      
č. 318/2012., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s platností od 1. 1. 2013. BTNSE v souladu s § 2 
odst. 1 písm. w) zákona je „budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž 
spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“. Povinnost 
výstavby nových budov ve standardu BTNSE je postupná a započala již v roce 2016. 
Povinnost byla nejdříve zavedena pro budovy, jejichž vlastník nebo uživatel byl orgán 
veřejné moci. Pro všechny ostatní vlastníky je povinnost zaváděna postupně od roku 
2018 do roku 2020 dle velikosti energetické vztažné plochy [1]. 
 
       Výsledkem postupného náběhu je stav, kdy všechny budovy, pro které je podána 
žádost o stavební povolení od 1. 1. 2020, budou muset splňovat standard BTNSE [1]. 
 
       Samotné požadavky, které BTNSE musí splňovat, jsou definované ve vyhlášce         
č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška“). Konkrétně musí každá nová budova splňovat požadavky na ukazatel 
průměrného součinitele prostupu tepla, celkové dodané energie a primární 
neobnovitelné energie. Oproti jiným metodikám (pro pasivní a jiné standardy) nemají 
tyto požadované parametry absolutní hodnotu (jako je to v případě měrné potřeby 
tepla na vytápění), ale jsou specifické pro každou hodnocenou budovu [1].  
 
       V navržené lokalitě je možnost napojení na zemní plyn a elektrickou energii. 
Elektrická energie je využívána v objektu pro mechanické větrání, chlazení, vytápění, 
osvětlení a pro napájení všech technických a technologických spotřebičů. Elektrická 
energie má vysoký faktor primární energie. Při návrhu jsem zvolil tři tepelná čerpadla 
země/voda, které dokážou využít energii okolního prostředí a tímto splňuji podmínky 
dle BTNSE. Tímto návrhem dojde ke snížení nákladů na elektrickou energii. Snažil jsem 
se při návrhu prosadit obnovitelnou energii. Další úsporou primární energie je 
navržená fotovoltaická elektrárna na střeše objektu, kterou zajistíme snížení elektrické 
energie.  
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Udržitelný rozvoj 
       Udržitelný rozvoj je takový druh rozvoje, který se zároveň snaží odstranit nebo 
zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Minulý             
i současný vývoj založený především na ekonomickém růstu se nezvratně podepisuje 
na podobě a fungování naší planety. Většina přírodních zdrojů je konečná a jejich 
nadměrné čerpání naši planetu poškozuje, jedná se tudíž v podstatě o rozvoj na dluh.  
Udržitelný rozvoj proto nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské 
hodnoty a přírodní bohatství. Ústřední otázkou proto je, jak uchovat kvalitu života          
a zajistit potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo naplnění potřeb 
budoucích generací a jiných lidí. Stojí na pochopení, že sociální, environmentální                                
a ekonomický pilíř společnosti jsou úzce propojeny a že nelze jeden z nich upřednostnit 
na úkor ostatních. 
       Udržitelný rozvoj sice historicky vychází z potřeby lépe chránit přírodu a životní 
prostředí, dnes se však vztahuje i na oblast dobrého a efektivního vládnutí a správy 
věcí veřejných. Aby bylo dosaženo skutečného udržitelného rozvoje, je třeba vytvářet 
soudržné veřejné politiky ve všech jejich formách (strategie, zákony, finanční nástroje). 
Toho lze dosáhnout při rozhodování podloženém fakty a zlepšováním podmínek pro 
účast veřejnosti, aby mohl být vytvořen smysluplný společenský dialog. 
       Potřeba učinit náš svět udržitelným se v posledních letech stala významnou              
v Evropě i ve světě. Téměř všechny země světa totiž musí řešit palčivé výzvy, jimiž jsou 
změna klimatu, demografické změny, ztráta úrodné půdy či prohlubující se nerovnosti. 
Zrychlující se technologická změna a narůstající propojování současného světa 
znamená, že je nutné vnímat svět v souvislostech a brát ohled na zodpovědnost 
každého státu vůči globálnímu společenství. V roce 2015 OSN přijalo 17 Cílů 
udržitelného rozvoje, jež navázaly na tzv. Rozvojové cíle tisíciletí zaměřené na 
problémy rozvojových zemí. Cíle udržitelného rozvoje se týkají všech států a každý 
může přispět k jejich naplnění [2]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Pilíře udržitelného rozvoje 
 

       Českou odpovědí na přijetí globální rozvojové agendy Valným shromážděním OSN 
v New Yorku v září 2015 je Strategický rámec Česká republika 2030 (dále jen „ČR 
2030“), jež přenáší do domácího prostředí 17 Cílů udržitelného rozvoje. Tento 
strategický dokument nahradil Strategický rámec udržitelného rozvoje z roku 2010. 
ČR 2030 je klíčovým dokumentem státní správy pro udržitelný rozvoj a zvyšování 
kvality života. Vláda jej schválila v dubnu 2017. V šesti klíčových oblastech shrnuje, kam 
rozvoj České republiky dospěl, jakým čelí rizikům a jakých příležitostí může využít. Pro 
každou oblast formuluje strategické i specifické cíle. Jejich naplnění leží na všech 

https://www.cr2030.cz/strategie/
https://www.cr2030.cz/strategie/


12 
 

ministerstvech. Klíčové oblasti se kromě tradičních tří pilířů rozvoje (sociálního, 
environmentálního a ekonomického) věnují životu v regionech a obcích, českému 
příspěvku k rozvoji na globální úrovni a dobrému vládnutí [2]. 
 
Multikriteriální hodnocení staveb  
       Multikriteriální hodnocení staveb je tvořeno širokým komplexním problémem 
s velkým množstvím parametrů z různých oblastí stavebnictví, který zahrnuje, jak 
technické, tak netechnické disciplíny. Téma je založeno na konceptu udržitelné 
výstavby, které je definováno v základním dokumentu Agenda 21 pro udržitelnou 
výstavbu. [3]. 
 

       Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, která navazuje na dokument Agenda 21, definuje 
jako udržitelnou budovu tu, která vykazuje následující aspekty: [3]  
- spotřebovává minimální množství energie a vody během svého života,  

- využívá efektivně suroviny (materiály šetrné k životnímu prostředí, obnovitelné 

materiály),  

- má zajištěnu dlouhou dobu životnosti (kvalitní konstrukční zpracování, adaptabilita 
konstrukce pro různé druhy provozu),  

- vytváří co nejmenší množství odpadu a znečištění během svého života (trvanlivost, 
recyklovatelnost),  

- efektivně využívá půdu,  

- dobře zapadá do přirozeného životního prostředí,  
- je ekonomicky efektivní z hlediska realizace i provozu,  

- uspokojuje potřeby uživatele nyní i v budoucnosti (pružnost, adaptabilita, kvalita místa),  

- vytváří zdravé životní prostředí v interiéru.  
 
       V dnešní době se tento typ výstavby běžně označuje jako "zelená", "ekologická", či 
"šetrná". To však naznačuje, že tento typ výstavby respektuje pouze některé aspekty, a to 
dopady stavby na životní prostředí. Koncept udržitelné výstavby je implementován 
mezinárodními i národními závazky ve formě protokolů, předpisů, zákonů, vyhlášek             
a norem.  
       V současné době se využívají různá certifikační schémata, která na základě výše 
uvedených principů pomáhají určit u budov míru souladu s principy udržitelné výstavby. 
 

3. Cíle diplomové práce 
 
      Cílem diplomové práce bylo dosáhnout co nejvyšší kvality z hlediska 
multikriteriálního hodnocení budov. Dalším cílem práce je provést správné materiálové 
a konstrukční řešení společně s využitím moderních technologií k provozu budovy          
se snahou dosáhnout maximálního komfortu pro uživatele domu.  Pro dosažení 
zadaného cíle byla vypracována projektová dokumentace architektonicko-stavební 
řešení novostavby polyfunkčního domu ve stupni pro stavební povolení. Dále bylo 
vypracováno koncepční řešení návrh systémů TZB a jejich zapojení z hlediska měření      
a regulace. Nezbytnou součástí bylo vypracování požární bezpečnosti a stavební fyziky.   
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4. Zvolené metody zpracování řešené problematiky 
 
      Při zpracování projektové dokumentace, vizualizace a techniky prostředí byl použit 
software ArchiCAD. Při vypracování stavební fyziky byl použit software Deksoft, 
Simulace 2018, Teplo 2017, Hluk+, ASTRA MS Software – BuildingDesign a Microsoft 
Office 2018. 
       Specializovaná část diplomové práce je zaměřena na multikriteriálním hodnocení 
staveb. Tato část je kompletně vypracována viz složka č.7 – Specializovaná část. 
Hodnocení je provedeno dle metodiky SBToolCZ pro administrativní budovy.  
        
Stručný popis metodiky SBToolCZ: 
 
       Metodika SBToolCZ je česká metodika pro hodnocení komplexní kvality budov, kdy 
se posuzují vlastnosti budovy a okolí ve vazbě na trvale udržitelný rozvoj. Hodnotí se 
tak vliv budovy na životní prostředí, sociálně kulturní aspekty, funkční a technická 
kvalita, ekonomika a management a v neposlední řadě i lokalita, ve které je budova 
postavena. Metodika je založena na multikriteriálním principu, kdy do hodnocení 
vstupuje sada různých kritérií z oblasti udržitelné výstavby. Zároveň je metodika určena 
výhradně pro hodnocení fáze návrhu, výstavby a počátku provozu těchto služeb. 
Rozsah kritérií, která vstupují do procesu hodnocení, se liší dle typu budovy (obytné 
budovy, administrativní budovy, aj.) a dle fáze životního cyklu, který je posuzován (fáze 
hodnocení kvality návrhu budovy, fáze hodnocení kvality budovy). Systém SBToolCZ 
přispívá k tomu, aby budovy byly šetrné k životnímu prostředí, aby poskytovaly zdravé 
a kvalitní vnitřní prostředí a v neposlední řadě, aby měly ekonomicky výhodný provoz. 
 
       Metodika obsahuje sadu kritérií, které se na základě vlastností budovy a okolí 
obodují a dle celkového skóre obdrží budovy jeden ze tří certifikátů: bronzový, stříbrný, 
nebo zlatý.  
 
       Projektantům se tak dostává do rukou nástroj, který jim pomáhá navrhovat budovu     
v širších souvislostech a posuzovat i vlivy na okolí stavby. Sice jde o hodnotící 
metodiku, jejímž výstupem je certifikát kvality budovy, ale lze ji použít i jako návod, 
kterým projektant postupně prochází a nalézá podněty ke zlepšení kvality 
projektované budovy    a to vše v souladu s udržitelnou výstavbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Základní princip multikriteriálního hodnocení v metodice SBToolCZ 

[Zdroj: Metodika SBToolCz] 
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       V administrativních budovách se ve fázi návrhu metodikou SBToolCZ hodnotí 39 
kritérií. Budova a její okolí jsou definovány souborem vlastností a konstant, které jsou       
v rámci regionu neměnné a nezávislé k budově. Teto soubor vlastností a konstant, 
který definuje posuzovanou budovu a její okolí, vstupuje do kriteriálních listů. 
Kriteriální listy jsou těžištěm metodiky SBToolCZ a v nich je popsán algoritmus 
hodnocení daných kritérií. 
 
Struktura hodnocených kritérií je rozdělena do třech základních skupin: 
- environmentální kritéria (životní prostředí) – označení „E“, 
- sociální kritéria (neboli také sociálně-kulturní) – označení „S“, 
- ekonomika a management – označení „C“. 

 

Tyto jsou doplněny o čtvrtou skupinu kritérií týkajících se lokality budovy, která se sice 
hodnotí a výsledek se prezentuje, ale nevstupuje do výsledného certifikátu kvality: 
- lokalita – označení „L“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Obr. 3 Základní struktura kritérií v metodice SBToolCZ  

[Zdroj: Metodika SBToolCz] 
 

       Každé kritérium je dle předepsaného algoritmu vyhodnoceno a pomocí 
kriteriálních mezí (tzv. benchmarků) se tato hodnota normalizuje na jednotnou 
stupnici, což znamená, že se hodnota indikátoru předmětného kritéria převede na 
číselnou stupnici 0 až +10 v následujícím významů: 
 
- interval 0 až 4 – hodnota indikátoru daného kritérium odpovídá stavu obvyklému v ČR 
nebo splnění legislativních, či normativních požadavků (pokud jsou nadefinovány) – 
tento stav lze nazvat standardem, 
- interval 4 až 6 - hodnota indikátoru koresponduje s nadstandardní (dobrou) kvalitou, 
- interval 6 až 8 - hodnota indikátoru odpovídá vysoké kvalitě, 
- interval 8 až 10 - hodnota indikátoru odpovídá nejvyšší (nejlepší)kvalitě, v některých 
případech také dosažení BAT (tedy nejlepších dostupných technologií), nebo cíleně 
nastavenému trendu v oblasti udržitelné výstavby. 
 
       Výsledné body ze všech kritérií se následně agregují, což znamená, že se dosažené 
normalizované body u jednotlivých kritérií přenásobí předem definovanými váhami. 
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Tyto vážené body jednotlivých kritérií se sečtou a dostane se tak celkový výsledek 
v rozsahu 0 až + 10 bodů, jehož hodnota pak prezentuje celkovou úroveň komplexní 
kvality předmětné budovy.  
 
 
 
 

 
Obr. 4 Hodnocení normalizované stupnice kritérií  

[Zdroj: Metodika SBToolCz] 
 

       Na základě dosažených bodů se budově přiřadí certifikáty kvality, a to následovně: 
- budova certifikována – 0 až 3,9 body, 
- bronzový certifikát kvality – 4 až 5,9 bodů, 
- stříbrný certifikát kvality – 6 až 7,9 bodů 
- zlatý certifikát kvality – 8 až 10 bodů.  
 
Kvalitu budovy lze samostatně prezentovat grafickým symbolem, který je součástí 
Certifikátu kvality budovy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Výsledné certifikáty kvality dle celkového skóre [Zdroj: Metodika SBToolCz] 
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Obr. 6 Celkové váhy skupin [Zdroj: Metodika SBToolCz] 

 

 
 

Obr. 7 Váhy kritérií v rámci všech skupin kritérií [Zdroj: Metodika SBToolCz] 
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Tab.1: Váhy enviromentálních kritérií (skupina E) [Zdroj: Metodika SBToolCz] 

 
 

Tab.2: Váhy sociálních kritérií (skupina S) [Zdroj: Metodika SBToolCz] 

 
 

Tab.3: Váhy kritérií ekonomiky a managementu (skupina C) [Zdroj: Metodika SBToolCz] 
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Tab.4: Váhy kritérií lokality (skupina L) [Zdroj: Metodika SBToolCz] 

 
 

 
Obr. 8 Váhy kritérií v jednotlivých skupinách E, S, C, L [Zdroj: Metodika SBToolCz] 
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5. Výsledky diplomové práce s uvedením a vyhodnocením 
zjištěných poznatků  
 

      Výsledkem diplomové práce je dokumentace novostavby polyfunkčního domu 
s téměř nulovou spotřebou energie ve stupni dokumentace pro stavební povolení. 
Součástí dokumentace je požárně bezpečností řešení, průkaz energetické náročnosti 
budovy, koncepční řešení návrhu systémů TZB a jejich zapojení z hlediska měření             
a regulace. Novostavba PD je umístěna v reálných dosud nezastavěných parcelách. 
Projekt řeší novostavbu zděného volně stojícího třípodlažního polyfunkčního domu.  
       V objektu se na nachází 3 rozdílné provozy, které mají vlastní vstupy. Vstup                   
do kavárny a do prodejny elektra se nachází na severozápadní straně a vstup                         
do administrativní části a služebního bytu se nachází na severovýchodní straně 
objektu.   
       Navržená stavba je navržena dle platných českých norem, dle platných ustanovení 
a platných předpisů. Prvotně byla vytvořena architektonická studie, ze které se 
následně vytvořilo konstrukční řešení objektu. Práce obsahuje kompletní posouzení 
z hlediska tepelné techniky a akustiky. Byl vypracován průkaz energetické náročnosti 
budovy se zařazením do klasifikační třídy B – úsporná.  
       V poslední příloze je provedeno posouzení z hlediska multikriteriálního hodnocení 
staveb metodikou SBtoolCZ, kde budova získala stříbrný certifikát kvality.  
 
       V těchto odstavcích jsou shrnuty nejdůležitější informace z projektové 
dokumentace. Tato část slouží především k seznámení čtenáře s danou problematikou, 
s obsahem a vyhodnocením diplomové práce. Přesnější a podrobnější informace jsou 
uvedeny v jednotlivých přílohách této diplomové práce a jsou zpracovány dle zadaných 
požadavků. 
 

5.1 Popis stavebního řešení 
 
       V této části je shrnuto architektonicko-stavební řešení, které obsahuje 
charakteristický a technický popis stavby, charakteristiku území, požárně bezpečnostní 
řešení, posouzení energetické náročnosti budovy, kompletní posouzení z hlediska 
tepelné techniky a akustiky. Kompletní části jsou detailně vytvořeny a sepsány v příloze 
A. Tato část je pouze relevantní.  
 

5.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 
 
       Stavební pozemek se nachází na parcelách č. st. 795/6 a 795/7 v ulici Havlíčkova ve 
městě Ledeč nad Sázavou a zároveň v katastrálním území města Ledeč nad Sázavou 
[679712]. Stavební pozemek je nutné vyjmout ze zemědělského půdního fondu na 
základě platného územního plánu města Ledeč nad Sázavou s účinností od 2018. Jedná 
se o druh pozemku s ornou půdou s nadmořskou výškou cca 410 m n. m., B.p.v. 
 

      Staveniště je na mírně svažitém terénu od severozápadní k jihovýchodní straně. 
V okolí výstavby jsou postaveny rodinné domy.  
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       Navrhovaná stavba polyfunkční domu je na pozemku umístěna v souladu                          
s umisťováním staveb. Daný charakter stavby nebude mít negativní vliv na změnu 
využití a zastavěnost území. Jedná se o zastavitelné území, které je určeno pro bydlení 
a pro plochy smíšené. Celková výška zástavby nepřekročí max. možnou výšku 15,5 m 
nad okolní terén stavebního pozemku. 
 

      Celková plocha pozemku je 2204 m2, zastavěná plocha objektu je 542,14 m2                        
a procento zastavění je 24,59 %.  
 

       Bližší informace a specifikace pozemku jsou zohledněny a provedeny v koordinační 
situaci, katastrální situaci a v situačním výkresu širších vztahů. 
 

       Pro účely diplomové práce jsem použil totožný pozemek, jako v mé Bakalářské 
práci viz citace. V době vypracování DP je pozemek nezastavěný.  
 

Bytový dům v Ledči nad Sázavou; Bc. Tomáš Nevím (2019–128935) – VUT. Vysoké 
učení technické v Brně [online]. Copyright © 2021 VUT [cit. 07.04.2021]. Dostupné                           
z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/128935 
 

       Plocha je podmíněna územním plánem. Na základě platného územního plánu          
a jeho změn v době zpracování projektové dokumentace se plánovaný objekt nachází                      
v zastavěném území obce Ledeč nad Sázavou. V územním plánu města Ledeč nad 
Sázavou jsou parcely vymezeny jako zastavitelná plocha pro bydlení a pro plochy 
smíšené (značeno L-Z16). 
 

5.1.2 Charakteristika stavby 
 
      Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu. V objektu se nachází 3 různé provozy, 
kterými jsou administrativní část, kavárna a prodejna elektro. 
 

Zastavěná plocha objektu:   542,14 m2 

Obestavěný prostor:   7205,01 m3 
Užitná plocha:    1338,87 m2 
Zpevněné plochy: 20,00 m2 – zpevněné plochy pochozí – 

prostor pro uložení komunálního odpadu 
 125,97 m2 – zpevněné plochy pochozí  

      928,69 m2 – zpevněné plochy pojízdné 
      582,56 m2 – zatravněná plocha  

Obsazenost osobami v objektu:    
- Kavárna + cukrárna:   98 osoby 
- Prodejna elektro:   16 osob 
- Administrativní část:   116 osob 
- Byt 1+kk:     1 osoba 
Výška atiky od 0,000:   13,29 m  
Velikosti bytu:    1+kk  
Počet uživatelů:      
 
Byt č.1:     Byt 1+KK  Plocha obytná: 33,31 m2  
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5.1.3 Urbanistické řešení 
 
      Navržené řešení stavby na pozemku je vytvořeno dle požadavku stavebníka a je 
v souladu s územním plánem obce Ledče nad Sázavou. Objekt nebude svým vzhledem 
narušovat danou lokalitu. Příjezd k řešenému objektu je řešen z ulice Havlíčkova. 
Území není regulováno regulačním plánem. Objekt je umístěn 8 m od severozápadní 
hranice pozemku a 14,5 m od severovýchodní hranice pozemku. Jsou dodrženy 
minimální odstupové vzdálenosti od sousedních objektů a od hranic pozemku. Detailní 
osazení na pozemku viz koordinační situační výkres. 
 

5.1.4 Architektonické řešení  
 
      Polyfunkční dům je řešen jako volně stojící objekt se třemi nadzemními podlažími     
s plochou střechou. Půdorys je obdélníkové tvaru se s malým středovým výstupkem na 
severovýchodní straně.  
       Výplně otvorů jsou provedeny plastovými okny a plastovými dveřmi s tepelně 
izolačním trojsklem.  V objektu se na nachází 3 rozdílné provozy, které mají vlastní 
vstupy. Vstup do kavárny a do prodejny elektra se nachází na severozápadní straně             
a vstup do administrativní části a služebního bytu se nachází na severovýchodní straně 
objektu.   
       Sokl bude proveden z mozaikové omítky hnědé barvy, která je odolná proti 
povětrnostním vlivům. Omítka bude hnědá a bílá viz technické pohledy.  Jedná se                 
o zděný systém s keramických bloků a monolitických stropních konstrukcí. Nosnými 
prvky v 1.NP jsou i ŽB sloupy. 
 

5.1.5 Celkové provozní řešení  
 
      V objektu se na nachází 3 rozdílné provozy, které mají vlastní vstupy. Vstup do 
kavárny a do prodejny elektra se nachází na severozápadní straně a vstup do 
administrativní části a služebního bytu se nachází na severovýchodní straně objektu.          
V prvním nadzemním podlaží je kavárna + cukrárna, hygienické zázemí, zázemí kavárny 
a denní místnost. Dále se v prvním nadzemním podlaží nachází prodejna elektra včetně 
zázemí a skladovacího prostoru. Na jihovýchodní straně je úklidová místnost, kolárna        
a technické zázemí, ve kterém jsou umístěny technologie k provozu celého objektu. Na 
severovýchodní straně objektu je umístěn vertikální komunikační prostor                                
s dvouramenným schodištěm, které je umístěno kolem výtahu vedoucího do 3.NP. Ve 
2. a 3. nadzemním podlaží jsou navrženy prostory jednotlivých kanceláří a hygienické 
místnosti jsou situovány do instalačního jádra. Hlavní komunikační prostor se nachází 
uprostřed dispozice. Ve 2. NP se také nachází kancelář pojišťovny se samostatným 
imobilním WC. Ve 3.NP je umístěn služební byt 1+KK. 
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Obr. 9 Schématické zobrazení půdorysu 1.NP 

Obr. 10 Schématické zobrazení půdorysu 2.NP 
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Obr. 11 Schématické zobrazení půdorysu 3.NP 
 

5.1.6 Bezpečnost při užívání   
 
      V projektové dokumentaci jsou splněny normy a předpisy bezpečného provozu. 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození (např. uklouznutí, 
náraz, pád, opálení, zásah el. proudem, výbuch, …) a aby zároveň byly splněny veškeré 
požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění 
pozdějších předpisů. Všude, kde hrozí nebezpečí pádu bude umístěno ochranné 
zábradlí odpovídající svojí výškou normovým požadavků. Stavba vyhovuje všem 
požadavkům bezpečného užíváním, ale pouze za předpokladu že budou pravidelně 
prováděny revize vnitřního technického zařízení. 
 

5.1.7 Konstrukční a materiálové řešení    
 
Zemní práce 
       V místech, kde se budou vyskytovat stavební stroje a kde budou skladovány                              
a připravovány stavební hmoty se provede sejmutí ornice v tloušťce cca 250 mm. 
Sejmutá ornice bude uložena na deponii na pozemku investora. Do zemních prací 
tohoto projektu spadají výkopy stavební jámy a rýh pro základové pásy, úpravy, 
hutnění a výkopy pro vedení jednotlivých přípojek. Přebytečný výkopek se odveze na 
skládku.  
 
       Při odhalení základové spáry je nutno přizvat statika a posoudit základové poměry 
podloží. Pokud se vyskytne, že budou prokázány nevhodné základové poměry podloží, 
tak je třeba přehodnotit způsob založení objektu. Před betonáží bude základová spára 
převzata statikem a geologem. Při provádění stavebních a zemních prací je nutné 
dodržovat platné ČSN. Zemní práce budou probíhat dle výsledku a doporučení 
geologických a hydrogeologických průzkumu a dle pokynů projektanta. V místě 
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výstavby se předpokládá s málo propustnou zeminou třídy F3 – písčitá hlína pevné 
konzistence s únosností Rdt = 400 kPa. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce 
(cca 3,5 m pod terénem), tudíž nebude způsobovat zaplavování stavební jámy nebo 
rýhy. 
 
       Před započetím zemních prací se objekt vytyčí pomocí laviček a vyznačí se bod, od 
kterého se budou všechny příslušné výšky určovat. Následně se musí provést přesné 
vytyčení veškerých inženýrských sítí jednotlivých přípojek (NN, voda a kanalizace)          
a bude zajištěna jejich ochrana před poškozením. Pokud není staveniště zajištěno jiným 
způsobem, musí být oploceno v zastavěném území obce souvislým oplocením výšky 
min. 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště 
od okolí. 
 
        Zemní práce se provedou strojně a následně se vykoná ruční dočištění na 
základové spáře a v blízkosti stávajících inženýrských sítí. Jako první bude provedeno 
sejmutí ornice. Prevencí před výskytem nadměrného množství srážkové vody a jejího 
stékání na sousední pozemky a veřejné komunikace se na severovýchodní straně 
vytvoří hrázky ze zeminy, které vodu zadrží a svedou do dočasné vsakovací jímky. 
 
       Základová spára bude provedena min. do nezámrzné hloubky pod UT 800 mm. Po 
provedení hloubení stavební jámy se provedeny hloubení rýh pro základové pasy. 
Výkopová jáma bude ve sklonu 1:1. Následně budou provedeny výkopové rýhy pro 
inženýrské sítě, kde vytěžená zemina bude uložena vedle výkopu. Po uložení přípojek       
s bezpečnostními prvky bude provedeno zasypání výkopu. Je nutné výkop zhutnit, aby 
nedošlo k případnému sednutí terénu.  
 
Základové konstrukce 
       Založení objektu bude provedeno na základových pasech z betonu C16/20                        
a pod výtahovou šachtou bude vytvořena základová deska tl. 300 mm z betonu 
C16/20. Pod sloupy budou vytvořeny základové patky z betonu C16/20. Následně se 
provede podkladní beton tl. 150 mm z betonu C16/20 vyztužen 2x kari sítí 6/100 + 
6/100. Přesah sítí min. 2 oka. Hydroizolace spodní stavby bude tvořena dvěma 
asfaltovými pásy. První pás bude asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm a druhý pás 
bude asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou z polyesterové tkaniny tl. 4 mm. Veškeré prostupy musí být provedeny               
v kategorii těsnosti 1. Přesný návrh rozměru základu viz Příloha – Výpočet základových 
pasů. Betonáž bude provedena do začištěné a suché základové spáry. Veškeré 
základové konstrukce je nutné zakládat min. 300 mm do únosného terénu. Před 
započetím betonáže se do základové spáry uloží zemnící pásek FeZn 30/4 mm a nad 
úroveň terénu budou vytaženy napojovací body pro hromosvod. Pozice pásku bude co 
nejblíže podélně základových pasů a musí být v celém úseku spojitý. Do základových 
konstrukcí se osadí průchodky pro instalace. Při provádění je nutné postupovat dle 
platných norem ČSN a technologických předpisů s ohledem na BOZP. 
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Hydroizolace spodní stavby 
       Hydroizolace spodní stavby bude tvořena dvěma asfaltovými pásy. První pás bude 
asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm a druhý pás bude asfaltový pás Elastek 40 Special 
Mineral z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové tkaniny tl.           
4 mm. Veškeré prostupy musí být provedeny v kategorii těsnosti 1. Svislá izolace se 
provede vytažením min. 300 mm nad upravený terén. Veškeré prostupy izolací musí 
být plynotěsně utěsněny a zkontrolovány, aby se nepoškodila hydroizolace. 
 
Svislé konstrukce 
       Obvodové stěny PD jsou navrženy z cihelných broušených bloků Porotherm 30 
Profi zděné na maltu pro tenké spáry tl. 1 mm. Pevnost v tlaku je P15/P20 MPa               
a rozměry 247x300x249 mm. První vrstva Porotherm 30 TS Profi založena na zakládací 
tepelně izolační maltě Porotherm Profi Am tl. 10 mm. Celý objekt je zateplen 
kontaktním systémem ETICS z minerální vlny tl. 200 mm. Izolace bude přetažena o 40 
mm přes okraj výplně otvorů v obvodových stěnách. Tepelná izolace pod úrovní terénu 
bude vytvořena tepelně izolační deskami EPS Styrotrade 200 tl. 190 mm a bude 
ukončena nopovou fólií a nad úrovní terénu výztužnou stěrkou a mozaikovou omítkou 
marmolit, která je odolná proti povětrnostním vlivům. 
       V objektu jsou navrženy železobetonové monolitické sloupy o rozměrech 300x300 
mm, krytí výztuže je 25 mm a průvlaky 300x400 s krytím výztuže 25 mm.  
 
Vnitřní nosné zdivo 
       Vnitřní nosné zdivo je z cihelných akustických bloků Porotherm 30 AKU Sym zděné 
na cementovou maltu M10 tl. 12 mm. Pevnost v tlaku je P20 Mpa a rozměry 
247x300x238 mm. Vnitřní nenosné zdivo v 1.NP bude vytvořeno cihelnými bloky 
Porotherm 11,5 zděné na cementovou maltu M10 tl. 12 mm. Pevnost v tlaku je P10 
Mpa a rozměry 497x115x238 mm. 
 
Vnitřní nenosné zdivo 
       Vnitřní nenosné zdivo v 1.NP bude vytvořeno cihelnými bloky Porotherm 11,5 
zděné na cementovou maltu M10 tl. 12 mm. Pevnost v tlaku je P10 Mpa a rozměry 
497x115x238 mm. Vitřní nenosné zdivo v ostatních podlaží bude vytvořeno 
broušenými akustickými bloky Porotherm 11,5 AKU Profi zděné na maltu pro tenké 
spáry tl. 1 mm. Pevnost v tlaku je P15 Mpa a rozměry 497x115x249 mm. Příčkové zdivo 
bude oddilatováno od stropní konstrukce pomocí trvale pružné podložky. 
 
Výtahová šachta 
       Výtahová šachta má vlastní jádro. Stěna šachty má tl. 200 mm a bude vytvořena 
z betonu C20/25. Betonáž se provede do bednění. 
 
Stropní konstrukce, překlady a ztužující věnec 
       Stropní konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou deskou tl. 250 
z betonu C20/25 (krytí výztuže 25 mm) a ocel B500B (návrh výztuže dle statika). Pro 
ztužení objektu budou v úrovni stropu vytvořeny železobetonové ztužující věnce Beton 
C20/25, ocel B500B (návrh výztuže dle statika). Veškeré překlady v nosných stěnách 
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budou systémové překlady Porotherm KP7 a v příčkových stěnách budou překlady KP 
11,5. 
        
Konstrukce schodišť 
       V objektu bude vytvořeno železobetonové monolitické schodiště z betonu C 20/25 
a výztuže B500B (návrh výztuže dle statika). Schodišťové rameno bude uloženo na 
podestu pomocí nosného prvku Schöck Tronsole® typ B zajišťující ochranu proti 
kročejovému zvuku. Jedná se o napojení bez betonového ozubu.  
 
Střešní konstrukce 
       Zastřešení objektu je řešeno nepochozí plochou střechou s atikou o sklonu 3 %                                
z hydroizolační střešní fólie TPO/FPO se stabilizační vrstvou z praného říčního 
kameniva frakce 16/32. Střešní plášť bude ležet na stropě nad posledním nadzemním 
podlažím. Spádová vrstva bude spádovými klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S. 
 
Konstrukce podlah 
       Podlahy v objektu jsou rozdílné, záleží na účelu místnosti – keramická dlažba, 
stěrka, koberec a linoleum. Ve 2. a 3. NP budou použity zdvojené podlahy MERO typ 5  
s povrchovou úpravou koberec a PVC. V pobytové místnosti služebního bytu bude 
laminátová podlaha. Jednotlivé skladby podlahových konstrukcí jsou v samostatné 
příloze viz Výpis skladeb 
 
       Tepelná izolace v podlahách v 1.NP bude vytvořena z desek Isover EPS Perimetr 
160 mm + 60. V podlahových konstrukcí bude použita PE fólie, která bude tvořit 
separační vrstvu.  V podlahách ostatních nadzemních podlažích bude použita kročejová 
izolace Isover N tl. 50 mm.  
        
Vnější výplně otvorů     
       Výplně otvorů jsou provedeny plastovými okny a plastovými dveřmi s tepelně 
izolačním trojsklem tl. min. 83 mm. Venkovní vstupní dveře budou dvoukřídlé, 
otevíravé a prosklené bezpečnostním trojsklem Connex. Okna splňují hodnotu 
součinitele prostupu tepla.  
 
Vnější omítky     
       Vnější omítky budou provedeny v souladu s ETICS. Vnější povrchová úprava je 
tvořena silikonovou omítkou.  
 
Vnitřní omítky     
       Vnitřní omítky v 1.NP budou jednovrstvé, strojní tl. 10 mm. Na nosnou konstrukci 
se provede 2x postřik vodou při teplotě >15°C. Vnitřní omítky v ostatních nadzemních 
podlažích jsou dvousložkové. Na podkladní zdivo se provede cementový postřik tl. 3 
mm. Následně se provede jádrová strojní omítka tl. 15 mm. Vrchní vrstvu tvoří vnitřní 
jemný štuk tl. 2,5 mm. 
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Podhledy 
       Sádrokartonové podhledy budou provedeny dle pokynů výrobce na systémové 
kovové profily z pozinkovaného plechu, které budou přikotveny do železobetonové 
stropní konstrukce. Podhled tvoří instalační mezeru pod stropem pro vedení instalací. 
 

5.1.7 Požárně bezpečnostní řešení   
 
Viz samostatně řešená část dokumentace - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
              

       Objekt bude řešen dle ČSN 730802 v souladu s navazujícími normami. Objekt bude 
rozdělen do 15 požárních úseků. Požární odolnost stavebních konstrukcí vyhoví 
požadavkům SBS jednotlivých požárních úseků. V objektu je chráněná úniková cesty 
typu A a nechráněné únikové cesty. Ve 2. a 3. NP bude v prostoru CHÚC zřízen požární 
hadicový systém DN 19 s tvarově stálou hadicí, délka hadice 30 m. Umístění hydrantu 
viz výkresy PBŘS. Odstupové vzdálenosti dosahují pouze na vlastní pozemek investora, 
stav je vyhovující. 
 

Tab. 5: Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti 

PÚ Název PÚ 
Plocha S an a p b c pv SPB 
  [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] [kg.m-2]   [-] [-]   [kg.m-2]  

N1.01/N3 CHÚC 55,41 - - - -  - II. 
N1.02 Kolárna 9,17 1,1 1,060 25,0 0,670 1 17,75 II. 

N1.03 
Kavárna + 
cukrárna 

233,6 1,097 1,063 26,85 1,072 1 30,60 III. 

N1.04 
Prodejna 
elektro 

99,37 0,918 0,917 32,76 0,822 1 24,69 II. 

N1.05 
Technická 
místnost 

51,59 0,9 0,9 20,0 1,295 1 23,31 II. 

Š-N1.06/N3 - - - - - - - - II. 

Š-N1.07/N3 - - - - - - - - II. 
Š-N1.08/N3 - - - - - - - - II. 
Š-N1.09/N3 - - - - - - - - II. 
Š-N1.10/N3 - - - - - - - - II. 
Š-N1.11/N3 - - - - - - - - II. 
Š-N2.12/N3 - - - - - - - - II. 
N2.13/N3 Administrativa 750,31 0,999 0,979 38,17 0,869 1 32,47 III. 

N2.14 
Kancelář 
pojišťovny 

33,31 0,921 0,918 69,26 0,558 1 35,49 III. 

N3.15 Byt 29,06 0,983 0,966 34,83 0,542 1 18,24 II. 
 

       Objekt přiléhá k obousměrné zpevněné silniční komunikaci šířky 6,6  3 m, hlavní 

vstup do objektu je od ní vzdálen 19,5 m  20 m ... čl. 12.2.1 ČSN 730802. Přístupová 
komunikace k objektu je vyhovující. 
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Umístění hasicích přístrojů a jejich kontroly dle §3 a §9 vyhlášky č. 246/2001 Sb.: 

       Umístění PHP musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití, PHP musí být snadno 
viditelné a volně přístupné. Umisťují se na svislé stavební konstrukci nejvýše 1,5 m nad 
podlahou. Pokud je PHP umístěn na podlaze, musí být zajištěn proti pádu. 
Kontroly PHP se provádějí po každém použití, při mechanickém poškození a nejméně 1 
x za rok, Součástí údržby PHP je jejich periodická zkouška a plnění. Vlastník objektu 
bude mít k dispozici doklady o provedených kontrolách PHP. 
 
Budou použity práškové hasící přístroje s hasící schopností 21 A. Rozmístění PHP viz 
výkresová část. 
 

5.1.8 Stavebně fyzikální vlastnosti   
 
       Objekt byl navržen tak, aby byly splněny podmínky a předpisy dané normou dle 
ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Při 
stanovení okrajových podmínek pro tepelně technické výpočty byla brána v úvahu 
klimatická oblast, ve které se objekt nachází, účel objektu, tvar objektu a vlastnosti 
použitých materiálů.  
      Veškeré skladby jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na součinitele 
prostupu tepla UN, teplotní faktor fR,si,N a množství zkondenzované vodní páry Mc,N. 

Podrobné hodnoty, výpočty a posouzení jsou uvedeny v samostatné části viz příloha 
Základní posouzení z hlediska stavební fyziky.  
       Pro daný polyfunkční dům byl zpracován průkaz energetické náročnosti budov         
a budova je zařazena do klasifikační třídy B – velmi úsporná.  
        
       Podrobnější specifikace viz Příloha č.9 – Průkaz energetické náročnosti budovy 
 
       Posouzení tepelné stability místnosti proběhlo pro kritickou místnost č.319 
kancelář. V místo je navrženo strojní chlazení a místnost vyhoví.  
       Průměrný součinitel prostupu tepla je jeden z parametru, který slouží 
k vyhodnocení, zda daná budova splňuje požadovaný standart pro budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie. 
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5.1.8.1 Tepelně technické vlastnosti 
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Tab. 6: Vypočtené hodnoty ϴsi,min, fRsi 

 
Navržené konstrukce vyhovují požadavkům.  
 
Tab. 7: Vypočtené hodnoty součinitel prostupu tepla U 

Ozn. Název konstrukce ϴsi,min [°C] fRsi,N  [-] fRsi [-] Posouzení 

S5 Obvodová stěna 19,19 0,792 0,960 Vyhovuje 
S6 Obvodová stěna (Dekorativní omítka) 19,19 0,792 0,960 Vyhovuje 
S7 Obvodová stěna (Keramický obklad) 19,19 0,792 0,960 Vyhovuje 
S8       Sokl 19,55 0,792 0,971 Vyhovuje 

S9       Střecha nad výtahovou šachtou 18,39 0,792 0,938 Vyhovuje 
S10       Jednoplášťová plochá střecha 

 
19,34 0,792 0,965 Vyhovuje 

S24       Keramická dlažba na terénu v 1.NP, 
TL. 300 mm  

19,00 0,792 0,955 Vyhovuje 

S25       Keramická dlažba ve spádu v 1.NP,  
TL. 300 mm  

19,00 0,895 0,960 Vyhovuje 

S30       Keramická dlažba nad venkovním 
prostorem  

19,45 0,789 0,968 Vyhovuje 

S28       Zdvojená podlaha koberec  20,53 0,628 0,881 Vyhovuje 

S33       Laminátová podlaha 
 

20,56 0,698 0,937 Vyhovuje 

Ozn. Vypočtená 
hodnota U 
[W.m-2.K-1]  

Požadované 
hodnoty 
UN,20 [W.m-2.K-1] 

Doporučené 
hodnoty 
Urec,20 [W.m-2.K-1] 

Posouzení 

S5 0,161 0,30 0,25 vyhovuje 

S6 0,161 0,30 0,25 vyhovuje 

S7 0,164 0,30 0,25 vyhovuje 

S8 0,119 0,30 0,25 vyhovuje 

S9 0,237 0,24 0,16 vyhovuje 

S10 0,145 0,24 0,16 vyhovuje 

S24 0,182 0,45 0,30 vyhovuje 

S25 0,182 0,45 0,30 vyhovuje 

S27 0,163 0,45 0,30 vyhovuje 

S30 0,131 0,24 0,16 vyhovuje 

O1 0,88 1,5 1,2 Vyhovuje 

O2 0,86 1,5 1,2 Vyhovuje 

O3 1,0 1,5 1,2 Vyhovuje 
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Navržené konstrukce vyhovují požadavkům.  
 
Požadavek pro NBES (budova s téměř nulovou spotřebou) 
      Požadavek pro NZEB je ve vyhlášce č. 78/2013 Sb. stanoven redukčním činitelem 
požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR = 0,7. Tím jsou 
kladeny mírně přísnější požadavky na tepelněizolační standard obálky budovy než na 
současné novostavby, u kterých je požadováno fR = 0,8 nebo změny dokončených 
budov s fR = 1,0. Tímto faktorem se násobí hodnota průměrného součinitele prostupu 
tepla referenční budovy, který se stavuje z požadovaných hodnot dílčích součinitelů 
prostupu tepla UN,20 definovaných v ČSN 730540-2:2011.  
       V případě NZEB se tedy jedná o úroveň blízkou doporučeným hodnotám 
součinitele prostupu tepla Urec,20 dle ČSN 730540-2:2011.  
fR = 0,7  
 
Tab. 8: Vypočtené hodnoty součinitel prostupu tepla U s hodnotami U pro budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie 

O4 0,87 1,5 1,2 Vyhovuje 

O5 0,92 1,5 1,2 Vyhovuje 

O6 0,88 1,5 1,2 Vyhovuje 

O7 0,97 1,5 1,2 Vyhovuje 

O8 0,99 1,5 1,2 Vyhovuje 

O9 0,91 1,5 1,2 Vyhovuje 

D1 0,90 1,7 1,2 Vyhovuje 

Ozn. Vypočtená 
hodnota U 
[W.m-2.K-1]  

Požadované 
hodnoty 
UN,20 [W.m-2.K-1] 

Součinitel 
prostupu tepla 
pro fR=0,7    
[W.m-2.K-1] 

Doporučené 
hodnoty 
Urec,20 [W.m-2.K-1] 

Posouzení 

S5 0,161 0,30 0,21 0,25 vyhovuje 

S6 0,161 0,30 0,21 0,25 vyhovuje 

S7 0,164 0,30 0,21 0,25 vyhovuje 

S8 0,119 0,30 0,21 0,25 vyhovuje 

S9 0,237 0,24 0,17 0,16 vyhovuje 

S10 0,145 0,24 0,17 0,16 vyhovuje 

S24 0,182 0,45 0,32 0,30 vyhovuje 

S25 0,182 0,45 0,32 0,30 vyhovuje 

S27 0,163 0,45 0,32 0,30 vyhovuje 
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Navržené konstrukce vyhovují požadavkům.  
 
Tab. 9: Vypočtená pokles dotykové teploty podlahy 

 
       Veškeré podlahy vyhovují požadavkům na pokles dotykové teploty podlahy dle 
požadovaných kategorií podlah uvedených v ČSN 73 0540-2:2011 + Tepelná ochrana 
budov – Část 2: Požadavky. 
 
5.1.8.2 Akustické vlastnosti 
 
       Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech a venkovních prostorech 
staveb dle nařízení vlády č.217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Navrhovaný objekt PD 
se nachází v klidné okrajové části města. Nenachází se zde žádný zvýšený zdroj hluku 
od dopravy, železnice, průmyslových objektů apod. 
 
       Hygienický limit v hladině maximálního akustického tlaku A se stanoví pro hluk 
šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní hladiny maximálního akustického 

S30 0,131 0,24 0,17 0,16 vyhovuje 

O1 0,88 1,5 1,05 1,2 Vyhovuje 

O2 0,86 1,5 1,05 1,2 Vyhovuje 

O3 1,0 1,5 1,05 1,2 Vyhovuje 

O4 0,87 1,5 1,05 1,2 Vyhovuje 

O5 0,92 1,5 1,05 1,2 Vyhovuje 

O6 0,88 1,5 1,05 1,2 Vyhovuje 

O7 0,97 1,5 1,05 1,2 Vyhovuje 

O8 0,99 1,5 1,05 1,2 Vyhovuje 

O9 0,91 1,5 1,05 1,2 Vyhovuje 

D1 0,90 1,7 1,19 1,2 Vyhovuje 

Ozn. Účel 
místnosti  

Pokles 
dotykové 
teploty 
podlahy  
Δθ10,N [°C] 

Kategorie podlahy Posouzení 

Požadovaná Doporučená Skutečná  

S28 Kancelář 3,66 II. - II. Vyhovuje 

S33 
Pobytová 
místnost 

3,49 II. I. I. Vyhovuje 
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tlaku A LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního 
prostoru a denní a noční době. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně 
informační charakter, přičte se další korekce −5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu se 
považuje i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu 
proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím. 
       Korekce pro obytnou místnost v denní době je 0 dB a v noční době je −10 dB 
(pobytová místnost bytu 1+kk). 
 
      Požadavky na zvukovou izolaci stavebních konstrukcí a v budovách upravuje norma 
ČSN 730532:2010, ve znění Změny Z4:2020 (Akustika – Ochrana proti hluku                      
v budovách a posouzení akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky). Dle 
vyhlášky č.268/2009 Sb. je dodržení těchto požadavků závazné.  Navržené konstrukce 
vyhovují požadavkům.  
 
       Doba dozvuku kanceláře. Byl proveden výpočet doby dozvuku místnosti. Místnost 
je vyhovující. V kancelářích jsou navrženy podhledové kazety Ecophone Focus A, které 
splňují požadavky dle normy ČSN 73 0527:2005. Pokud by např. daná místnost 
nevyhověla po provedení podhledu, musely by se stěny kanceláří obložit obkladem na 
tzv. rezonančním principu. 
 
Tab. 10: Vyhodnocení prostorové akustiky 

 
 

5.1.8.3 Denní osvětlení 
 
      Posouzení bylo provedeno dle ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: 
Základní požadavky. 
       Rozložení denního osvětlení světla se ve vnitřním prostoru se zajišťuje pomocí 
hodnot činitele denního osvětlenosti v kontrolních bodech, rozmístěných v pravidelné 
síti na vodorovné srovnávací rovině. Výška srovnávací roviny je 0,85 m nad podlahou, 
není-li podle konkrétní funkce vnitřního prostoru požadována od vnitřních povrchu 
stěn.  
       Počet mezilehlých bodů se volí tak, aby dával dostatečnou představu o průběhu 
denní osvětlenosti ve vnitřním prostoru jeho funkčně vymezených částí, dále dle druhu 
a velikosti vnitřního prostoru se volí vzájemná vzdálenost kontrolních bodů od 1 m do    
6 m.  
       Pracoviště s administrativní činností a pro přípravu jídel lze zařadit do třídy zrakové 
činnosti IV viz tabuka 1 – Třídění zrakových činností a hodnoty činitele denní 
osvětlenosti dle ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov. Denní místnosti spadají do 
zrakové V. třídy zrakové činnosti.   
 
 

150 250 500 1000 2000 4000

2,03 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 0,91

1,34 1,24 1,53 1,46 1,7 1,47

ano ano ano ano ano ano

Hodnocení kanceláře 225. ve2.NP - z hlediska prostorové akustiky

Oktávové pásmo f [Hz]Horní mez přípustné 

doby dozvuku Th [s]Dolní mez přípustné 

doby dozvuku Ts [s]

Doba dozvuku T [s ]

Splnění požadavků
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IV. Třída zrakové činnosti: - Dmin = 1,5 %  
        -   Dm =  5,0 % 

 
Při sdruženém osvětlení dle normy ČSN 36 0020 lze tyto hodnoty zmírnit: - Dmin = 0,5 %  

                 
         -   Dm = 1,5 % 

 
V. Třída zrakové činnosti: - Dmin = 1,0 %  

       -   Dm = 3,0 % 
 
       Vyhodnocení denního osvětlení a proslunění bylo provedeno pro všechny potřebné 
místnosti dle normy. Výpočet byl proveden v softwaru ASTRA MS Software – 
BuildingDesign. 
 
       Všechny Posuzované místnosti splňují požadavky dle ČSN 73 0580-1 Denní 
osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky a požadavky dle normy ČSN 36 0020 – 
Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky. Jsou splněny požadavky na minimální 
hodnoty činitele denní osvětlenosti Dmin  a průměrné hodnoty Dm. 

 

5.2 Popis techniky prostředí 
 
       V této části je shrnuto koncepční řešení zabývající se technikou prostředí stavby, 
které obsahuje vytápění a ohřev TV, chlazení, vzduchotechniku, osvětlení, využití 
dešťové vody, fotovoltaiku, měření a regulaci. Kompletní části jsou detailně vytvořeny 
a sepsány v příloze B. Tato část je pouze relevantní.  
 

Jednotlivé zóny: 
 
Zóna č.1: Kavárna + cukrárna včetně hygienického zázemí 
Zóna č.2: Prodejna elektro  
Zóna č.3: Kanceláře + pojišťovna, byt, komunikační prostory, hygienické zázemí 
 

5.2.1 Vytápění 
 
       Zdrojem vytápění jsou 3 tepelná čerpadla země/voda o výkonu 3X42,8 kW                         
s reverzibilním chodem Vitocal – 300G se svislými hlubinnými vrty. Případný dohřev 
topné vody bude zajištěn elektrickou topnou patronou umístěnou v akumulační nádrži 
o výkonu 3kW – Dražice topná jednotka TJ 6/4 " – 400 V. Technická místnost tvoří 
samostatný požární úsek. Celkový instalovaný výkon čerpadel je 137,4 kW. Tepelná 
čerpadla budou odpovídat platným zákonným a normativním předpisům. Z akumulační 
nádoby je topná voda přivedena do rozdělovače, odkud je dále vedena do jednotlivých 
otopných větví s nuceným oběhem topné vody. Teplotní spád otopné soustavy je     
55/40 °C. Otopné plochy jsou tvořeny ocelovými deskovými tělesy. Topná voda je také 
z rozdělovače vedena do jednotlivých VZT jednotek, které jsou vybaveny vodním 
ohřívačem. Koncepční studie vytápění. 
      V komunikačních jádrech objektu domu nebude vytápění řešeno. Objekt nebude 
napojen na plynovou rozvodnou síť.  
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5.2.2 Ohřev TV 
 
       Teplá voda je ohřívána v nepřítomném zásobníku vody DRAŽICE OKC 750 NTR/HP, 
který má objem 710 l. Zdrojem ohřevu TV jsou 3 tepelná čerpadla země/voda o výkonu 
3x42,8 kW. Případný dohřev teplé vody bude zajištěn elektrickými topnými patrony 
umístěné v nepřímotopném zásobníku o výkonu 3 kW – DRAŽICE topná jednotka               
TJ 6/4 " – 400 V. Podrobnější informace viz příloha Koncepční studie návrhu teplé vody. 
 
       Tepelná čerpadla jsou umístěna v technické místnosti. 
 

5.2.3 Vzduchotechnika 
 
       Větrání v celém objektu je nucené pomocí VZT jednotek, které jsou umístěny 
v technické místnosti. Chráněná úniková cesta typu A bude větrána přirozeně okny 
v každém nadzemním podlaží. Ve 3.NP bude okno na schodišti doplněno 
servopohonem, který se aktivuje při požáru. Technické zázemí bude větráno přirozeně 
okny. V objektu jsou navrženy 3 vzduchotechnické jednotky umístěné v technické 
místnosti. Každá jednotka zajišťuje výměnu vzduchu v různém provozu, který se 
v objektu nachází. Větrání je zajištěno rovnotlakým způsobem. Sání čerstvého vzduchu 
a výfuk znehodnoceného vzduchu bude zajištěn napojením zařízení z technické 
místnosti do venkovního prostředí na jihovýchodní fasádě objektu. Stoupací potrubí 
vzduchotechniky bude vedeno v instalační šachtě, která prochází přes všechny podlaží. 
V celém objektu budou použity distribuční elementy vířivé anemostaty a talířové 
ventily. V objektu bude použito čtyřhranné a kruhové potrubí viz výkresová část.   
       Navržená vzduchotechnické zařízení je vybavena zpětným získáváním tepla pomocí 
deskového výměníku, teplovodním ohřívačem a přímým chladičem. Podrobnější 
informace viz příloha Koncepční studie návrhu VZT. 
 

5.2.4 Chlazení 
 
       Zdrojem tepla a chladu bude kompaktní tepelné čerpadlo země/voda                         
s reverzibilním chodem Vitocal – 300G o jmenovitém topném výkonu 42,8 kW                 
a jmenovitém chladícím výkonu 32,4 kW. Chladící plocha je tvořena pomocí 
dvoutrubkového výměníku s hliníkovými lamelami osazených na registru potrubí. 
Navrženy jsou dva typy FCU, a to jednocestné a čtyřcestné jednotky. Oba typy jsou 
určeny k zabudování pod strop do konstrukce podhledu – kazetové FCU. Jako chladivo 
je použito plnivo R-32. Tepelná čerpadla zároveň slouží jako zdroj chladu pro VZT 
jednotky, které jsou vybaveny přímým chladičem. Podrobnější informace viz příloha 
Koncepční studie návrhu chlazení.  
 
       Systém chladící soustavy chladící soustava je navržený jako dvoutrubkový, 
protiproudý, s nuceným oběhem chladící vody s teplotním spádem 7/12 °C. Sekundární 
okruh chladící soustavy se za akumulací chladu dělí v trubkovém rozdělovači a sběrači 
DN 150 na 3 větve: 
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- Větev CH1: - Kavárna + cukrárna (teplotní spád 7/12 °C) 
- Větev CH2: - Prodejna elektro (teplotní spád 7/12 °C) 
- Větev CH3: - Kanceláře (teplotní spád 7/12 °C) 
- Větev CH4: - vzduchotechnika – chladivový okruh (teplotní spád 7/12 °C) 

 
Větev CH1 
       Oběh chladící vody a kvantitativní regulaci se bude zajišťovat elektronicky řízeným 
oběhovým čerpadlem. Na patu větve bude osazen měřící a regulační armatura. 
 
Větev CH2 
       Oběh chladící vody a kvantitativní regulaci se bude zajišťovat elektronicky řízeným 
oběhovým čerpadlem. Na patu větve bude osazen měřící a regulační armatura. 
 
Větev CH3 
       Oběh chladící vody a kvantitativní regulaci se bude zajišťovat elektronicky řízeným 
oběhovým čerpadlem. Na patu větve bude osazen měřící a regulační armatura. 
 
Větev CH4 
       Poslední větev bude provozována s regulací na konstantní teplotu chladiva. Jedná 
se o větev pro VZT jednotky. Příslušná teplota pro danou jednotku se bude regulovat    
u VZT jednotky pomocí dvoucestného vstřikovacího zapojení. Oběh chladiva větve 
bude zajišťovat oběhové čerpadlo, pata větve bude také osazena měřící a regulační 
armaturou.  
 

5.2.5 Osvětlení 
 
       Veškeré umělé osvětlení v budově je řešeno LED Svítidly. V kavárně + cukrárně              
a v administrativní části bude umělého osvětlení řízeno na základě denního osvětlení. 
Podrobnější informace viz příloha Návrh umělého osvětlení. 
 

5.2.6 Využití dešťové vody 
 
       Na parcele byly navrženy 2 nádrže na dešťovou vodu, jejichž objem je 2x8,80 m3. 
Stanovený objem nádrží na dešťovou vodu je vypočten na dobu 3 týdnů suchého 
počasí. Skutečná využitelnost je 19 dní. Celkový objem obou nádrží je 17,6 m3. Dešťová 
voda bude v objektu využita, tam kde je možné nahradit vodu nepitnou (splachování 
WC). Na základě množství vody v nádrži bude možno využívat vodu ke kropení zeleně 
kolem objektu. Akumulační nádrž bude doplněna filtračním zařízením na dodávku vody 
do sítě s možností doplnění pitnou vodou. 
       Výpočet dimenzování zařízení pro využití srážkové vody byl proveden dle ČSN EN 
16941-1. Podrobnější informace viz příloha Koncepční studie pitné a nepitné vody. 
 

5.2.7 Fotovoltaika 
 
       Fotovoltaická elektrárna s akumulací je navržena na jednoplášťové ploché střeše 
polyfunkčního domu. Navržený systém fotovoltaického systému je navržen jako 
hybridní, pracující v ostrovním režimu, ale pokud dojde k nedostatku akumulovaného 
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energie umožňuje napájení ze sítě. Panely napájejí akumulátor, který dodává energii 
do daných zařízení. Vyrobená energie bude sloužit pro napájení všech technických                      
a technologických spotřebičů v objektu. K navrženému systému je nutné vytvořit 
instalaci hybridního regulátoru a střídače. Cílem hybridního systému je snížit náklady 
na energii a zálohovat energii v případě výpadku pro zařízení např. pro oběhová 
čerpadla a telekomunikační zařízení. Celkový špičkový výkon systému FVE je 25,8 
kW/h. Systém je tvořen 104 ks panelů s monokrystalickými články. Plocha jednoho 
panelu je 1,64 m2. 
 

5.2.8 Měření a regulace 
 
       Měření a regulaci v polyfunkční budově bude z důvodu energetické efektivity, 
komfortní obsluhy, bezpečnosti a servisu zařízení techniky prostředí budov zajišťovat 
stavebnicový řídicí systém. Tento systém umožní připojení široké škály snímačů                   
a akčních členů a nezávislou volbu komunikace pro různé průmyslové sběrnice. 
Navržený řídicí systém je obecně pojat jako nadřazený systém řízení jednotlivých 
zařízení techniky prostředí budov instalovaných v polyfunkčním domě. 
 
Pozn. Nově vytvořený objekt je zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého 
napětí přípojkou až do HDR a na fotovoltaiku. Odtud bude vytvořen rozvod do jističe 
R1. Elektroinstalace budou vedeny CYKY KABELY příslušných dimenzí. Kabely budou 
umístěny pod omítkou ve stěnách, v podlahách a pod omítkami ve stropech. Bude 
dodrženo značení dle požadavků normy ČSN 33 0165 ED. 2. Značení vodičů barvami 
nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení. V koupelnách musí být zajištěno ochranné 
pospojování. Vývody pro osvětlení budou ukončeny ve svorkovnicích. 
 

5.3 Hodnocení objektu metodikou SBtoolCZ 
 
       V této části je shrnuto multikriteriální hodnocení staveb. Tato část je kompletně 
vypracována viz složka č.7 – Specializovaná část. Hodnocení je provedeno dle metodiky 
SBToolCZ pro administrativní budovy. Kompletní části jsou detailně vytvořeny                     
a sepsány v příloze C. Tato část je pouze relevantní. 
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Tabulka 11: Výsledky kritérií ekonomiky a managementu (skupina C)

 
 

Tabulka 12: Výsledky sociálních kritérií (skupina S) 

 
 
 

Tabulka 13: Výsledky kritérií ekonomiky a managementu (skupina C) 

 

Kritérium
Normalizované 

body
Váha Vážené body

E.01 Spotřeba primární energie 6,9 22,8 % 1,57

E.02 Potenciál globálního oteplování 6,3 16,5 % 1,04

E.03 Potenciál okyselování prostředí 10,0 5,0 % 0,50

E.04 Potenciál eutrofizace prostředí 6,0 3,4 % 0,20

E.05 Potenciál ničení ozonové vrstvy 8,3 5,4 % 0,45

E.06 Potenciál tvorby přízemního ozonu 10,0 3,5 % 0,35

E.07 Využití zeleně na budově a pozemku 2,9 5,5 % 0,16

E.08 Spotřeba pitné vody 3,0 4,2 % 0,13

E.09 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě 6,3 9,2 % 0,58

E.10 Použití certifikovaných materiálů 6,5 5,2 % 0,34

E.11 Využití půdy 8,0 7,1 % 0,57

E.12 Zachycení dešťové vody 5,7 4,4 % 0,25

E.13 Výroba obnovitelné energie 5,5 4,1 % 0,23

E.14 Chlazení 8,0 3,7 % 0,30

Celkem - 100,0 % 6,7

Kritérium
Normalizované 

body
Váha Vážené body

S.01 Vizuální komfort 7,7 6,2 % 0,48

S.02 Akustický komfort 9,0 7,1 % 0,64

S.03 Tepelná pohoda v letním období 3,9 7,2 % 0,28

S.04 Tepelná pohoda v zimním období 3,9 5,9 % 0,23

S.05 Zeleň v interiéru 5,0 2,0 % 0,10

S.06 Pozitivní stimulace vnitřním prostředím 6,8 5,0 % 0,34

S.07 Bezbariérový přístup 10,0 6,8 % 0,68

S.08 Flexibilita využití budovy 7,0 6,4 % 0,45

S.09 Prostorová efektivita 10,0 6,0 % 0,60

S.10 Využití exteriéru budovy 10,0 3,2 % 0,32

S.11 Zdravotní nezávadnost materiálů 8,0 14,1 % 1,13

S.12 Kvalita vnitřního vzduchu 8,0 10,4 % 0,83

S.13 Zapojení do veřejného prostoru 10,0 6,4 % 0,64

S.14 Doprava 7,5 7,5 % 0,56

S.15 Bezpečnost v budově 5,0 5,8 % 0,29

Celkem - 100,0 % 7,6

Kritérium
Normalizované 

body
Váha

Vážené 

body

C.01 Náklady životního cyklu 2,0 34,2 % 0,68

C.02 Facility management 7,0 28,7 % 2,01

C.03 Prováděcí a provozní dokumentace 6,0 14,0 % 0,84

C.04 Management tříděného odpadu 10,0 23,1 % 2,31

Celkem - 100,0 % 5,8
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Tabulka 14: Výsledky kritérií lokality (skupina L) 

 
 

Tabulka 15: Celkové hodnocení 

 
 

Tabulka 16: Bodová kritéria pro udělení certifikátu  

 
 
Dosažený certifikát kvality budovy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12 Stříbrný certifikát [Zdroj: Metodika SBToolCz] 
 
       Hodnocený polyfunkční dům v Ledči nad Sázavou získal v rámci multikriteriálního 
hodnocení budov SBToolCZ pro administrativní budovy ve stupni návrhu stříbrný 
certifikát SBToolCZ. V součtu všech hodnocení získal celkem 6,9 bodů. Návrh budovy 
dosahuje vysokou kvalitu budovy. K dosažení zlatého certifikátu by bylo nutné provést 

Kritérium
Normalizované 

body
Váha

Vážené 

body

L.01 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci 8,0 10,9 % 0,87

L.02 Dostupnost služeb 6,0 15,0 % 0,90

L.03 Dostupnost veřejné dopravy 5,0 26,8 % 1,34

L.04 Živelná rizika 10,0 20,3 % 2,03

L.05 Biodiverzita 8,0 14,6 % 1,17

L.06 Bezpečnost budovy a okolí 2,0 12,4 % 0,25

Celkem - 100,0 % 6,6

Kritérium Normalizované body Váha Vážené body

E - Environmentální kritéria 6,7 50,0 % 3,33

S - Sociální kritéria 7,6 35,0 % 2,65

C - Ekonomika a management 5,8 15,0 % 0,88

L - Lokalita 6,6 0,0 % 0,00

Celkem - 100,0 % 6,9

Certifikát kvality budovy

Certifikát

Bronzový certifikát

Stříbrný certifikát

Zlatý certifikát
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podrobné studie proveditelnosti jednotlivých částí projektu a musel by na návrhu 
spolupracovat specialista na ekonomiku a facility management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 13 Výsledné certifikáty kvality dle celkového skóre [Zdroj: Metodika SBToolCz] 
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6. Závěr 
 
       Cílem diplomové práce bylo dosáhnout co nejvyšší kvality z hlediska 
multikriteriálního hodnocení budov. Hodnocená budova získala v rámci hodnocení 
budov SBToolCZ pro administrativní budovy ve stupni návrhu stříbrný certifikát 
SBToolCZ. Tento cíl byl naplněn. Objekt je navržen s využitím moderních technologií 
k provozu budovy se snahou dosáhnout maximálního komfortu pro uživatele domu. 
Výsledkem diplomové práce je dokumentace novostavby polyfunkčního domu s téměř 
nulovou spotřebou energie ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Součástí 
dokumentace je požárně bezpečností řešení, průkaz energetické náročnosti budovy, 
koncepční řešení návrhu systémů TZB a jejich zapojení z hlediska měření a regulace. 
Diplomová práce je vytvořena v souladu se zadáním. Jsou dodrženy platné zákony, 
technické normy a vyhlášky. 
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ČÚZK - Úvod. ČÚZK - Úvod [online]. Copyright © [cit. 20.12.2021]. Dostupné 
z: https://cuzk.cz 
 

Nahlížení do katastru nemovitostí | Nahlížení do katastru nemovitostí. Nahlížení do 
katastru nemovitostí | Nahlížení do katastru nemovitostí [online]. Copyright © 2004           
[ cit. 20.12.2021]. Dostupné z: https://nahlizenidokn.cuzk.cz 
   

Zdvojené podlahy Mero typ 5 [online]. Dostupné z: https://www.sis-systemy.cz/mero-
tsk-typ-5 
 

Stavebniny, sádrokartonové konstrukce rigips (Saint-Gobain) [online]. [cit. 20.12.2021]. 
Dostupné z: http://www.rigips.cz/ 
 

DEKSOFT | Úvod. DEKSOFT | Úvod [online]. Copyright © 2022 DEK a.s. [cit. 
11.01.2022]. Dostupné z: https://deksoft.eu 
 

Domu. 301 Moved Permanently [online]. Copyright © [cit. 11.01.2022]. Dostupné 
z: https://www.rsd.cz/wps/portal/ 
 

[energy czech - partner ve fotovoltaice. Envi energy czech - partner ve 
fotovoltaice [online]. Copyright © 2021 Envi energy Czech s.r.o. [cit. 18.12.2021]. 
Dostupné z: https://www.envienergyczech.cz] 
 

Fotovoltaický panel [Silfab Solar SIL-380 NT 380w Mono Solar Panel - Solaris. Solar 
Panels, Solar Panel Kits and Energy Supply - Solaris [online]. Copyright © 2014 [cit. 
18.12.2021]. Dostupné z: https://www.solaris-shop.com/silfab-solar-sil-380-nt-380w-
mono-solar-panel] 
 

Bateriové úložiště Prosolar [online]. Copyright © [cit. 18.12.2021]. Dostupné 
z: https://www.prosolar.cz/sites/default/files/download/alpha-scs_cz_0.pdf] 
 

Akumulační nádrž [Dražice NAD 500 v3 Akumulační nádrž | Dostupné 
z: https://www.topenilevne.cz/drazice-nad-500-v3-
p15110/?gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZImA1mtnyhW2dO0R9GBSlJoE9UQiXfJN
B_pXNJAPLn8Fa9ZpdoN_ohoCB3MQAvD_BwE] 
 

Tepelné čerpadlo [Tepelná čerpadla Viessmann - MOJE ČERPADLO [online]. Copyright 
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cerpadlo.cz/media/attachments/2020/10/19/vitocal-300g-45.pdf] 

 

Kazetová jednotka – jednocestná [FXMQ-P7 | Daikin. [online]. Copyright © Daikin [cit. 
18.12.2021]. Dostupné z: https://www.daikin.cz/cs_cz/produkty/fxmq-p7.html] 

 

Kazetová jednotka – čtyřcestná [FCAHG-H | Daikin. [online]. Copyright © Daikin [cit. 
18.12.2021]. Dostupné z: https://www.daikin.cz/cs_cz/produkty/fcahg-h.html] 

 

Svět svítidel [online]. Copyright © 1994 [cit. 11.01.2022]. Dostupné 
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Kompaktní jednotka AS-REWA Kombi [https://www.vodashop.cz/nadrz-na-destovou-
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ArchiCAD 24, ArchiCAD 25 
Stavební fyzika – Teplo 2017  
Stavební fyzika – Simulace 2018 
ASTRA MS Software – BuildingDesign  
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8. Seznam použitých zkratek a symbolů 
VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce 
BP  diplomová práce  
PD  polyfunkční dům 
DSP  dokumentace pro stavební povolení 
1.NP  první nadzemní podlaží 
2.NP  druhé nadzemní podlaží 
3.NP  třetí nadzemní podlaží 
PT  původní terén 
ÚT  upravený terén 
SO  stavební objekt 
TZB  technické zařízení budov 
PD  projektová dokumentace 
ČSN EN  eurokód 
ČSN  česká technická norma 
vyhl.  vyhláška 
§  paragraf 
Sb.  sbírka zákonů 
ks  kusy 
např.  například 
S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
ozn.  označení 
pozn.  poznámka 
tl.  tloušťka 
O  označení odpadů ostatních v katalogu odpadů 
N  označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadu 
m  metr 
m2  metr čtverečný 
m3  metr krychlový 
mm  milimetr 
m n. m.  metrů nad moře  
B.p.v.  Balt po vyrovnání 
JTSK  Jednotná trigonometrická síť katastrální  
DN  průměr 
k.ú.  katastrální území 
parc. č.  parcelní číslo  
ÚP  území plán 
min.  minimální 
max.  maximální 
MPa  megapascal, jednotka tlaku 
°  stupně 
%  procento 
Tab.  tabulka 
ρ  objemová hmotnost [kg/m3] 
d  délka [m/mm] 
š  délka [m/mm] 
v  délka [m/mm] 
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S  plocha [m2] 
V  objem [m3] 
i  interiér 
e  exteriér 
SO01  označení stavebního objektu 
ETICS  certifikovaný kontaktní zateplovací systém  
EPS  expandovaný polystyren 
XPS  extrudovaný polystyren 
kce  konstrukce 
h  výška  
SV  světlá výška podlaží 
K.V.  konstrukční výška podlaží 
B  navržená šířka ramene 
L  délka schodišťového ramene 
BMp  šířka mezipodesty 
BHp  šířka hlavní podesty 
tg α  sklon ramene 
h1            podchodná výška   
h2  průchodná výška 
Rdt  výpočtová únosnost zeminy [MPa] 
σ  kontaktní napětí [MPa] 
sk  charakteristická hodnota zatížení sněhem [kN/m2] 
TUV  teplá užitková voda 
C20/25  beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 MPa   
  a charakteristickou krychlovou pevností v tlaku 25 MPa 
B500B  třída oceli  
HDPE  vysokohustotní polyethylen 
FeZn  pozinkované železo 
PUR  polyuretan  
RAL  vzorník barev 
vd  návrhová rychlost 
VŠ  vodoměrná šachta 
RŠ  revizní šachta 
HŠ  hlavní vstupní šachta 
OK  odlučovač lehkých kapalin 
RIS   rozvodná instalační skříň 
AKU   akustická 
NZEB  budova s téměř nulovou spotřebou energie 
A/V  objemový faktor tvaru budovy [m-1] 
fR  redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného 
  součinitele prostupu tepla 
Uw  výpočtový součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1]  
A  celková ochlazovaná plocha [m2] 
Ag  celková plocha zasklení [m2]  
Af  celková plocha rámu [m2]  
Uf  součinitel prostupu tepla rámu [W.m-2.K-1]  
lg  viditelný obvod zasklení [m]  
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ψg  lineární součinitel prostupu tepla způsobený   
  kombinovanými tepelnými vlivy zasklení distančního  
  rámečku a rámu [W.m-1.K-1]    
Un,r,c              doporučený součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1] 
λ              návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m.K)] 
fR,si,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru [-] 
fR,si,cr  kritická hodnota teplotního faktoru [-]   
CfR,si  bezpečnostní přirážka teplotního faktoru [-] 
U  vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla [W.m-2.K-1] 
UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W.m-2.K-1] 
Urec,20  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W.m-2.K-1] 
Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně   
  konstrukce [m2.K.W-1] 
RT  tepelný odpor při prostupu tepla konstrukcí [m2.K.W-1] 
 
Rse  tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně      

konstrukce [m2.K.W-1]  
d  tloušťka vrstvy konstrukce 
Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1] 
Uem,N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu 
tepla   [W.m-2.K-1] 
HT  měrná ztráta prostupem tepla [W.K-1] 
A             teplosměnná plocha všech konstrukcí [m2] 
UN,i  odpovídající normová požadovaná hodnoty součinitele  
  prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce [W.m-2.K-1] 
Aj  plocha j-té konstrukce [m2] 
bj  činitel teplotní redukce [-] 
Δθ10  pokles dotykové teploty podlahy [°C] 
Δθ10,N  požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 
[°C] 
Mc  vypočtené roční množství kondenzátu v konstrukci   
  [kg.m-2 / rok] 
Mc,N  požadované maximální množství kondenzátu v konstrukci      
  [kg.m-2 / rok] 
Mev  roční kapacita odparu [kg.m-2 / rok] 
φi  relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 
ϴsi  nejnižší vnitřní povrchová teplota [°C] 
ϴai  teplota vnitřního vzduchu [°C] 
ϴe  teplota venkovního vzduchu [°C] 
Δϴai  teplotní přirážka [°C] 
θai,max  nejvyšší denní teplota vnitřního vzduchu [°C] 
R´W  vážená vzduchová neprůzvučnost [dB] 
R´w,N  normová hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti [dB] 
DnT,w    vážený normalizovaný rozdíl hladin [dB] 
DnT,w,N  normová hodnota vážené normalizovaného rozdílu hladin   
  [dB] 
L´nw    vážená normalizovaná hladina akustického tlaku 
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kročejového  zvuku [dB] 
M.A.R.  měření a regulace 
L´nw,N  normová hodnota vážené normalizované hladiny  

akustického tlaku kročejového zvuku [dB] 
dB  decibel   
K korekce, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku 
Dmin minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti 
Dprům průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti 
As plocha střechy 
Aat plocha přiléhajících stěn atiky 
Av plocha střechy nad výtahem 
C součinitel odtoku 
r intenzita deště [l/s.m2] 
h požární výška objektu [m] 
hs světlá výška požárního úseku [m] 
PBS požární bezpečnost staveb 
P.Ú. požární úsek 
DP1 nehořlavý konstrukční systém     
REI požární odolnost               
CHÚC chráněná úniková cesta 
NÚC nechráněná úniková cesta 
N1.01 označení požárního úseku 
pv výpočtové požární zatížení [kg.m-2] 
A1, A2, B, C, D, E, F třídy reakce na oheň 
R mezní stav únosnosti 
E mezní stav celistvosti  
I mezní stav tepelné izolace 
PHP přenosný hasící přístroj  
Sp plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného 
 P.Ú. [m2] 
Spo požárně otevřená plocha [m2] 
d odstupové vzdálenosti [m] 
s součinitel podmínek evakuace 
l délka posuzovaného obvodového anebo střešního pláště 
 P.Ú. [m]  
E počet evakuovaných osob 
M hmotnost hořlavých látek [kg] 
NN nízké napětí 
VN vysoké napětí 
VVN velmi vysoké napětí 
Qzdro              celkový výkon [kW]  

QVZT                                      výkon VZT jednotky [kW]  

Qmístnosti                  výkon dílčího chlazení v [kW]   

Φ                                               světelný tok v [lm] 
E              udržovaná osvětlenost [lux] 
A              osvětlovaná plocha [m2] 
η                          účinnost, činitel využití [-] 
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9. Seznam příloh 
 

Příloha A – Architektonicko-stavební řešení 
Složka č.1 – Přípravné a studijní práce  
Ozn.            Název výkresu                  Měřítko            Rozsah        

S.01  Půdorys 1.NP        1:100   4xA4 
S.02  Půdorys 2.NP        1:100   4xA4 
S.03  Půdorys 3.NP        1:100   4xA4 
S.04  Řez A-Á        1:100   2xA4 
S.05  Řez B-B´        1:100   2xA4 
S.06  Pohled severozápadní      1:100   2xA4 
S.07  Pohled severovýchodní      1:100   2xA4 
S.08  Pohled jihozápadní       1:100   2xA4 
S.09  Pohled jihovýchodní       1:100   2xA4 
S.10  Územní plán – výřez řešené části     1:2000   4xA4 
S.11  Architektonická situace      1:500   2xA4 
S.12  Výpočet a návrh základových konstrukcí        7xA4 
Zatěžovací schéma: 
- Základ pod vnitřní nosnou zdí             1:100     2xA4 
- Základ pod vnitřní obvodovou zdí                               1:100     2xA4 
Patka                                   1:50                  2xA4 
S.13  Výpočet a návrh schodiště         4xA4 
Schématický řez             1:50                  2xA4 
S.14  Návrh a dimenze střešních vtoků a pojistných přepadů  5xA4 
S.15  Návrh kotvících prvků fasády         2xA4 
S.16  Předběžný návrh ŽB prvků         5xA4 
S.17  Výpočet odstavných a parkovacích ploch       3xA4 
S.18  Výpis z katastru nemovitostí         5xA4 
S.19  Schéma inženýrských sítí                   17xA4 
Schématický existence inženýrských sítí          1:400                 2xA4 
S.20  Vizualizace                                19xA4 
S.21  Poster 
 

Složka č.2 – C Situační výkresy  
Ozn.            Název výkresu                    Měřítko             Rozsah        

C.1  Situační výkres širších vztahů      1:1000   4xA4 
C.2  Katastrální situační výkres      1:500   2xA4 
C.3  Koordinační situační výkres      1:200               8xA4 
 

Složka č.3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

Ozn.            Název výkresu                     Měřítko              Rozsah  
A. Průvodní zpráva           7xA4 
B. Souhrnná technická zpráva       28xA4 
D.1.1.01   Půdorys 1.NP           1:50   16xA4    
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D.1.1.02   Půdorys 2.NP           1:50   16xA4 
D.1.1.03   Půdorys 3.NP           1:50               16xA4 
D.1.1.04 Řez A-A´           1:50   16xA4 
D.1.1.05 Řez B-B´           1:50   16xA4 
D.1.1.06 Výkres jednoplášťové ploché střechy       1:50   16xA4 
D.1.1.07   Pohled severozápadní         1:50                 8xA4 
D.1.1.08   Pohled severovýchodní         1:50                 4xA4 
D.1.1.09   Pohled jihovýchodní          1:50                 8xA4 
D.1.1.10   Pohled jihozápadní          1:50                 4xA4 
D.1.1.11   Výpis skladeb           1:50               59xA4 
D.1.1.12   Základové konstrukce          1:50               16xA4 
D.1.1.13   Výkres tvaru stropu nad 1.NP        1:50               16xA4 
 

Složka č.4 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Ozn.            Název výkresu                     Měřítko              Rozsah  

D.1.3.01   Technická zpráva požární ochrany     42xA4       
D.1.3.02   Výpočty PB objektu  programu Fire – NX 802   19xA4 
D.1.3.03   Koordinační situační výkres – PBŘS        1:200     8xA4 
D.1.3.04   Půdorys 1.NP – PBŘS          1:50     8xA4 
D.1.3.05   Půdorys 2.NP – PBŘS          1:50     8xA4 
D.1.3.06   Půdorys 3.NP – PBŘS          1:50     8xA4 
  

Složka č.5 – Stavební fyzika  
Ozn.            Název výkresu                     Měřítko              Rozsah  

Příloha č.1 – Posouzení denního osvětlení a proslunění    31xA4 
Příloha č.2 – Výpočet součinitele prostupu tepla oken        6xA4 
Příloha č.3 – Výpočet součinitele prostupu tepla z důvodu návrhu  

          tepelné izolace            8xA4 
Příloha č.4 – Posouzení objektu z hlediska stavební techniky programem 
                       teplo 2017                                                         49xA4 
Příloha č.5 – Výpočet letní a zimní stability místnosti    11xA4 
Příloha č.6 – Akustika stavebních konstrukcí      10xA4 
           Schéma akustických požadavků v 1.NP M 1:100       2xA4 

          Schéma akustických požadavků v 2.NP M 1:100       2xA4 
                       Schéma akustických požadavků v 3.NP M 1:100       2xA4 
                       Schéma akustických požadavků v řezu  M 1:100       2xA4 
Příloha č.7 – Hluková studie         12xA4 
Příloha č.8 – Energetický štítek obálky budovy       26xA4 
Příloha č.9 – Průkaz energetické náročnosti budovy    17xA4 
Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky      42xA4 
 

Příloha B – Technika prostředí 
Složka č.6 – Technika prostředí 
Ozn.            Název výkresu                     Měřítko              Rozsah  

D.1.4a   Koncepční studie umělého osvětlení       7xA4       
D.1.4a.01   Návrh   umělého osvětlení –  
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kavárna + cukrárna          1:50                                       4xA4 
D.1.4a.02   Návrh umělého osvětlení zázemí  

kavárny                  1:50     2xA4 
D.1.4a.03   Návrh umělého osvětlení kanceláře         1:50     2xA4 
D.1.4b   Koncepční studie pitné a dešťové vody    11xA4       
D.1.4b.01   Schéma odvodňovaných a zatravněných  

ploch                  1:250                                      2xA4 
D.1.4c   Koncepční studie nuceného větrání       8xA4       
D.1.4c.01   Grafické rozdělení objektu na  

zóny – 1.NP                  1:100                                     2xA4 
D.1.4c02   Grafické rozdělení objektu na  

zóny – 2.NP                  1:100                                     2xA4 
D.1.4c.03   Grafické rozdělení objektu na  

zóny – 3.NP                  1:100                                     2xA4 
D.1.4c.04 Jednočárové schéma VZT – zóna č.1        1:50                             8xA4 
D.1.4c.05 Regulační schéma VZT jednotky        1:25                             4xA4 
D.1.4c  Příloha č.1 Výpočty nuceného větrání      4xA4  
D.1.4c  Příloha č.2 Návrh VZT jednotky                   5xA4  
D.1.4d1   Koncepční studie návrhu teplé vody       9xA4    
D.1.4d2   Koncepční studie návrhu vytápění                 11xA4    
D.1.4d.01 Schéma technické místnosti         1:25                             4xA4 
D.1.4d.02 Regulační schéma zdroje tepla  

a chlazení              1:25                             4xA4 
D.1.4e1   Koncepční studie chlazení                  18xA4  
D.1.4e2   Příloha č.3 Výpočty chlazení                  12xA4    
D.1.4e.01   Grafické zobrazení celkové tepelné 
  zátěže – 1.NP                  1:100                                     2xA4 
D.1.4e.02   Grafické zobrazení celkové tepelné 
  zátěže – 2.NP                  1:100                                     2xA4 
D.1.4e.03   Grafické zobrazení celkové tepelné 
  zátěže – 3.NP                  1:100                                     2xA4 
D.1.4e.04 Jednočárové schéma chlazení 1.NP        1:50                             8xA4 
D.1.4e.05 Jednočárové schéma chlazení 2.NP        1:50                             8xA4 
D.1.4e.06 Jednočárové schéma chlazení 3.NP        1:50                             8xA4 
D.1.4e.07 Regulační schéma FAN-COIL         1:25                             2xA4 
D.1.4f    Koncepční studie fotovoltaiky                 13xA4 
D.1.4f  Příloha č.4 Výpočty fotovoltaiky                   4xA4   
D.1.4f.01 Schéma rozmístění FVE panelů        1:100                             2xA4 
D.1.4  Jednočárové schéma VZT, chlazení 

osvětlení           1:50                             8xA4 
Globální schéma             8xA4 
Global scheme            8xA4  
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Příloha C – Specializovaná část  
Složka č.7 – Multikriteriální hodnocení budovy 
Ozn.            Název výkresu                     Měřítko              Rozsah  
Hodnocení projektu Polyfunkční dům v Ledči nad Sázavou metodikou 
SBToolCZ pro administrativní budovy                            193xA4 
D.1.1.01   Půdorys 1.NP           1:50   16xA4    
D.1.1.02   Půdorys 2.NP           1:50   16xA4 
D.1.1.03   Půdorys 3.NP           1:50               16xA4 
D.1.1.04 Řez A-A´           1:50   16xA4 
D.1.1.05 Řez B-B´           1:50   16xA4 
D.1.1.06 Výkres jednoplášťové ploché střechy       1:50   16xA4 
D.1.1.07   Pohled severozápadní         1:50                 8xA4 
D.1.1.08   Pohled severovýchodní         1:50                 4xA4 
D.1.1.09   Pohled jihovýchodní          1:50                 8xA4 
D.1.1.10   Pohled jihozápadní          1:50                 4xA4 
D.1.1.12   Základové konstrukce          1:50               16xA4 
D.1.1.13   Výkres tvaru stropu nad 1.NP        1:50               16xA4 
 


