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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. Sylva Bantová, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  
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Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace administrativní 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie v Brně. Budova se skládá ze dvou částí. První 

část má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. V suterénu se nacházejí sklady a technické 

místnosti. V prvním nadzemním podlaží se nachází kavárna a hygienická zařízení. V druhém 

nadzemním podlaží se nachází open-space, dvě konferenční místnosti a kancelář ředitele. 

Druhá část budovy jsou garáže, které mají jedno pozemní a jedno nadzemní podlaží. 

Konstrukční systém budovy je železobetonový deskový skelet, který stojí na základovém 

roštu. Obvodové zdivo je zatepleno deskami z minerální vaty. Administrativní část je 

zastřešena střechou s klasickým pořadím vrstev. Garáže jsou zastřešeny vegetační střechou. 

Diplomová práce má tři části. V první části je zpracován projekt pro stavební povolení. Ve 

druhé je zpracovaná koncepční studie technického vybavení budovy jako je návrh zdroje 

tepla, nucené větrání, chlazení a fotovoltaika. Třetí část se zabývá (LCA) posuzováním 

životního cyklu tří variant skladeb podlahy a hodnotí jejich dopady na životní prostředí. Na 

konci je skladba s nejmenšími dopady na životní prostředí implementována zpět do 

projektu. 

 

 

Administrativní budova, garáže, novostavba, plochá střecha, vegetační střecha, skeletový 

systém, základový rošt, posouzení životního cyklu, LCA, koncept technického zařízení 

 

 

 

The aim of this master’s thesis is to elaborate the project documentation of an office building 

in Brno with nearly zero energy consumption. This building consists of 2 parts. First part is a 

two-storey building with a basement. In the basement are storages and mechanical rooms. 

On the first floor is a cafe and sanitary facilities. On the second floor is an open-space, two 

meeting rooms and a manager's office. Second part of the building are garages that has one 

above ground floor and one underground floor. The structural system of the building is RC 

frame, and it stands on grillage foundation. The office part is roofed with warm flat roof and 

external walls are insulated with insulating panels made of mineral wool. The garage part is 

roofed with green roof. This master’s thesis consists of 3 parts. First one processes the 

application for a building permit. Second part deals with technical equipment of the building 

namely design of boiler, ventilation and photovoltaic panels. Third part deals with life cycle 

assessment of different composition of floors. It compares these floors and evaluates them. 

And in the end the floor which has the best results is implemented back into the project. 

 

 

Office building, garages, new building, warm flat roof, green roof, RC system, grillage 

foundation, life cycle assessment, LCA, concept of technical equipment 
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Bc. Jakub Honzl Administrativní budova JMC Brno. Brno, 2022. 43 s., 375 s. příl. Diplomová 
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Vedoucí práce Ing. Sylva Bantová, Ph.D.  

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Administrativní 
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autor práce  
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autor práce  
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 Diplomová práce se zabývá návrhem administrativní budovy na ulici 

Trnitá v Brně, pro kterou je zpracována dokumentace pro stavební povolení 

(část A) a koncept jejího technického zařízení (část B). Dále se zabývá 

posouzením životního cyklu podlahy nad 1. NP (část C).  

Budova je navržena jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. 

Průkaz energetické náročnosti budovu hodnotí jako mimořádně úspornou. 

Objekt se skládá ze dvou částí. První část má dvě nadzemní podlaží a jedno 

podzemní. V suterénu se nacházejí sklady a technické místnosti. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází kavárna a hygienická zařízení. V druhém 

nadzemním podlaží se nachází open-space, dvě konferenční místnosti 

a kancelář ředitele. Druhá část budovy jsou garáže, které mají jedno pozemní 

a jedno nadzemní podlaží.  

V budově je navrženo rovnotlaké nucené větrání, které zajišťují tři 

vzduchotechnické jednotky. Zdrojem tepla, pro ohřev teplé vody a topné 

vody do rozvodů podlahového vytápění, jsou dva kondenzační kotle. Na 

střeše objektu je umístěno 48 fotovoltaických panelů, které společně 

s distribuční sítí dodávají elektrickou energii spotřebičům v budově. Dále je 

v budově využívána dešťová voda. Ze střech je voda svedena do akumulační 

nádrže., následně je čerpána do budovy a využívána ke splachování toalet. 

V poslední části se práce zabývá posouzením životního cyklu tří variant 

podlahy nad 1.NP.  První varianta S1.1 je suchá podlaha. Roznášecí vrstva je 

ze sádrovláknitých desek a nášlapná vrstva je polyesterový koberec. Druhá 

varianta S1.2 má roznášecí vrstvu z anhydritu a nášlapnou vrstvu má 

linoleum. Třetí varianta S1.3 má roznášecí vrstvu z cementového potěru 

a nášlapnou vrstvou je keramická dlažba. Životní cyklus těchto tří variant je 

posouzen a jsou vyhodnoceny dopady na životní prostředí. Poté je skladba 

s nejmenšími dopady na životní prostředí zpět implementována do návrhu 

budovy. 
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Stavba bude realizována na pozemku s parcelním číslem 966/1, 

katastrálního území Trnitá [610950]. V současném stavu je plocha pozemku 

vyasfaltována a využívána jako parkoviště. Na pozemku se nenachází žádná 

stavba. Stavba svým charakterem odpovídá platnému územnímu plánu 

města Brna, ve kterém se pozemek pod funkčním typem „Smíšená plocha 

obchodu a služeb“. V tomto funkčním typu jsou přípustné administrativní 

budovy.  

Budova je horizontálně rozdělena atikou ploché střechy a ochozem ve 

druhém nadzemním podlaží, který je na východní, jižní a západní straně 

budovy a plynule navazuje na atiku (zábradlí) zelené střechy, která se nachází 

nad garážemi. Toto konzolové vyložení konstrukce snižuje maximální 

moment v poli a v létě plní stínící funkci. Hliníkový rám oken je černý 

a venkovní hliníkové žaluzie jsou bílé. Finální povrchová úprava fasády je bílá 

silikonová omítka. Za západní stěnou garáží je násyp, který plynule propojuje 

druhé nadzemní podlaží s terénem. Garáže nemají žádnou povrchovou 

úpravu a pohledový je tedy surový beton. Objekt je navržen podle Vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Budova tedy umožňuje užívání 

osobám se sníženou schopností pohybu a orientací. V budově se nachází 

výtah, kterým je možné se dostat do všech nadzemních i podzemních podlaží. 

Budova má skeletový konstrukční systém. V administrativní části je 

navržen deskový (bezprůvlakový) skeletový systém, v garážové části je 

hlavicový (hřibový) skeletový systém. Nosné svislé konstrukce jsou sloupy 

a stěny z železobetonu (beton C25/30, ocel B500B). V 1.PP jsou sloupy 

o rozměrech 500 mm/500 mm a v nadzemních podlažích jsou sloupy 

o rozměrech 400 mm/ 400 mm. Železobetonová stěna je tl. 400 mm. 

Bodově podepřená železobetonová deska tvořící stropy a střechu nad 

administrativní částí má tloušťku 240 mm. Bodově podepřená 

železobetonová deska s hřiby tvořící strop a střechu nad garážemi má 

tloušťku 280 mm. Po obvodu budovy spojuje sloupy železobetonový průvlak 

o výšce 600 mm. Stropní i střešní deska je konzolově vyložená o 1,3 m. 

Objekt je založen na základovém roštu. Nejprve bude provedena 

vrstva podkladní betonové mazaniny z betonu C12/15. Následně se 

vybetonuje základový rošt. Na základy bude vybetonována základová deska 
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z betonu C25/30 o tl. 200 mm. V základech bude po obvodu stavby uložen 

zemnící pásek FeZn rozměru 30x4 mm. 

Obvodové výplňové zdivo tloušťky 300 mm je z tvárnice z 

autoklávovaného pórobetonu kategorie I. a je zatepleno systémem ETICS 

s použitím čedičové vlny tl. 200 mm.  

Střecha plochá nad administrativní částí budovy má klasické pořadí 

vrstev s vrchní stabilizační vrstvou z kačírku (frakce 16/32). Parozábrana je 

z modifikovaného asfaltového pásu typu S s Al vložkou a je bodově natavena. 

Tepelná izolace je z EPS 200 o tloušťce 240 mm. Spádová vrstva je z klínů 

z EPS 200 ve spádu 3 %. Hydroizolační vrstva je tvořena ze dvou 

modifikovaných asfaltových pásů typu S. Spodní pás je samolepící 

s výztužnou vložkou ze skelné tkaniny. Vrchní páse je plnoplošně natavený 

a má výztužnou PE vložku.  

Zelená střecha nad garážemi má spádovou vrstvu řešenou 

z lehčeného betonu. Na ní je bodově natavený modifikovaný asfaltový pás 

typu S s Al vložkou. Na tento pás je plnoplošně natavený modifikovaný 

asfaltový pás typu S se skelnou tkaninou. Na tomto hydroizolačním souvrství 

je položena ochranná geotextilie (300 g/m2). Následuje hydroakumulační 

a drenážní vrstva z nopové fólie s perforovanými horními prolisy. Na této 

vrstvě je položena filtrační geotextilie (200 g /m2) na které už je nasypaný 

substrát o tl. 150 mm a na něm uložená vegetační rohož tl. 50 mm. 

V suterénu se nacházejí technické místnosti a sklady. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází kavárna, lobby a hygienická zařízení. Ve 

druhém nadzemním podlaží se nachází open-space pro 18 zaměstnanců, 

kancelář ředitele a dvě zasedací místnosti, které se v případě větší schůze 

mohou spojit v jednu. Dále se na tomto podlaží nacházejí hygienická zařízení 

a šatna.   

Připojení na inženýrské sítě: 

Vodovod 

Přípojka vodovodu je provedena z trubky HDPE 100 SR11 DN 40. 

Napojení řešeno přes vodoměrnou šachtu s vodoměrem z veřejného 

vodovodu. Roční potřeba vody je vypočítána na 328 m3/rok. 
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Kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace je provedena z potrubí PVC KG DN 150 

a napojena přes revizní šachtu. 

Plyn 

Přípojka plynovodu je provedena z potrubí SDR 11 PN 4, PE 100 černé 

barvy. Trubky musí být označeny podélnými oranžovo-žlutými pruhy. 

Plynoměr je umístěn v plynoměrné skříni před budovou. 

Elektrická energie 

Elektroměr je umístěn v elektroměrné skříni na hranici pozemku. Na 

ploché střeše je navrženo 48 fotovoltaických panelů. Síťová (On-grid) 

elektrárna je navržena bez bateriového uložiště. 

Technologická zařízení: 

Vytápění 

Zdrojem tepla pro budovu jsou dva kaskádově zapojené plynové 

kondenzační kotle Panther Condens 30 KKO o celkovém výkonu 65,6 kW. 

Budova je vytápěna pomocí 6 okruhů podlahového vytápění s teplotním 

spádem 35°C/30°C. Systém je navržen s přednostním ohřevem topné vody. 

2x Panther Condens 30 KKO 

- rozsah výkonu (P) 9,3 – 32,8 kW  

- elektrický příkon – 113 W 

- expanzní nádoba otopné vody (8l) 

Příprava teplé vody 

Teplá voda je ohřívána v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači OKC 

400 NTR/BP o objemu 373 l s teplotním spádem 60°C/10°C. Zdrojem tepla 

pro ohřev teplé vody jsou kondenzační plynové kotle Panther Condens 30 

KKO. 

Nepřímotopný zásobníkový ohřívač OKC 400 NTR/BP 

- objem 373 l 

- výhřevná plocha spodního zásobníku 2 m2 

- výkon spodního výměníku při teplotě topné vody 80°c a průtoku 

720 l/h je 58kW 

- trvalý výkon teplé vody spodního výměníku 1423 l/h 
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- doba ohřevu spodním výměníkem z 10°c na 60°c 22 min 

Větrání 

Budova je celá nuceně větrána třemi VZT jednotkami. Větrání je 

navržené jako rovnotlaké. První vzduchotechnická jednotka s rekuperací 

DUPLEX 2500 Multi eko-V s projektovaným průtokem vzduchu 2400 m3/h je 

umístěna v suterénu budovy. Zajišťuje chlazení a výměnu vzduchu v celém 

prvním nadzemním podlaží.  Druhá vzduchotechnická jednotka s rekuperací 

DUPLEX 2500 Multi eko-V s projektovaným průtokem vzduchu 2400 m3/h je 

umístěna na střeše budovy. Zajišťuje chlazení a výměnu vzduchu celého 

druhého nadzemního podlaží. Třetí vzduchotechnická jednotka s rekuperací 

DUPLEX 500 Multi eko-V s projektovaným průtokem vzduchu 1200 m3/h je 

umístěna v suterénu budovy v garážích. Zajišťuje výměnu vzduchu celého 

suterénu budovy. 

Chlazení 

Zdroje chladu jsou kompaktní 2trubkové venkovní VRF jednotky, umístěné na 

střeše budovy. Celkový výkon jednotek je 52,2 kW. Jednotky jsou napojeny na 

přímé výparníky ve vzduchotechnických jednotkách. Soustava je navržena s 

nuceným oběhem chladiva R410A a teplotním spádem 6/14 °C. Zdrojem 

chladu pro přímý výparník první vzduchotechnické jednotky je jedna 

kompaktní 2trubková venkovní jednotka VRF s chladicím výkonem 14,00 kW 

(Toshiba – MiNi SMMS Single-Fan). Zdrojem chladu pro přímý výparník druhé 

vzduchotechnické jednotky je kompaktní 2trubková venkovní jednotka VRF s 

chladicím výkonem 12,10 kW (Toshiba - MiNi SMMS Single-Fan) a kompaktní 

2trubková venkovní jednotka VRF s chladicím výkonem 14,00 kW (Toshiba – 

MiNi SMMS Single-Fan). Zdrojem chladu pro přímý výparník třetí 

vzduchotechnické jednotky je kompaktní 2trubková venkovní jednotka VRF s 

chladicím výkonem 12,10 kW. 

Fotovoltaika 

Je navrženo 48 fotovoltaických panelů JA Solar 450Wp o celkovém 

výkonu 19 440 Wp. Panely jsou otočeny směrem na jih ve sklonu 30°. Síťová 

(On-grid) elektrárna je navržena bez bateriového uložiště. Tento typ 

fotovoltaické elektrárny pracuje paralelně s distribuční sítí, a proto vyráběná 

energie jde přes střídač do rozvaděče, kde je v případě v té době zapnutých 

spotřebičů spotřebována těmito spotřebiči a případný přebytek energie 
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posílán do distribuční soustavy. V případě většího množství odebírané 

energie zapnutými spotřebiči, je energie dočerpána z distribuční sítě a je tak 

možno bez omezení používat i výkonné spotřebiče (např. chlazení). 

Projektované množství elektrické energie získané z vlastní fotovoltaické 

elektrárny je 18,534 MWh/rok. 

Umělé osvětlení 

Navrženo je LED osvětlení v potřebném množství. Ovládání je ruční, 

nebo řízeno pomocí čidel oslunění s možností automatické regulace. 

Nakládání s dešťovou vodou 

V navrhovaném objektu bude dešťová voda využívána na splachování 

toalet. Dešťové vody jsou zachytávány na střeše vegetační a na střeše 

s klasickým pořadím vrstev. Průměrný roční nátok srážkové povrchové vody 

z těchto střech je 296 728 l/rok. Tyto vody jsou svedeny přes filtrační šachtu 

s filtračním košem do akumulační nádrže o objemu 15 000 l, která je 

umístěna na pozemku investora. Přepad z akumulační nádrže je sveden do 

vsakovacího zařízení ze vsakovacích bloků o objemu 25,25 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Před každou generací stojí úkol, ke kterému se musí postavit čelem. 

Úkolem naší generace je udržitelný rozvoj společnosti. Musíme tedy uplatnit 

strategii, která pomocí ekonomických prostředků a technologií bude 

uspokojovat lidské potřeby. A přitom nebude mít negativní dopad na životní 

prostředí. Chceme tedy zachovat životní prostředí dalším generacím 

nezměněné. Jedním z hlavní problémů je globální oteplování. Jeho příčinou 

jsou emise skleníkových plynů (např. vodní pára, oxid uhličitý, methan). 

Zdroje těchto emisí jsou elektrárny využívající fosilní paliva, výroba oceli, 

výroba cementu a zemědělství. A jeho následky jsou zvyšování globální 

průměrné teploty, co má za následek tání ledovců, které odráží většinu 

slunečního záření.  Jejich úbytek tedy otepluje naši planetu a zvedá hladinu 

oceánů. Dalšími následky jsou tání permafrostu, ze kterého se uvolňuje 

methan, antrax a nebezpečné viry. Extrémní výkyvy počasí, které dělá některá 

území neobyvatelnými a tím zvětšuje počet environmentálních uprchlíků. 

Z tohoto krátkého výběrového výčtu příčin a následků si už můžeme udělat 

obraz o komplexnosti tohoto problému, tedy i o složitosti úkolu, který stojí 

před naší generací. 

V rámci Pařížské dohody se Česká republika jako člen EU přihlásila s 

ostatními členskými státy EU společně snížit do roku 2030 emise skleníkových 

plynů o nejméně 40 % ve srovnání s rokem 1990. Dohoda formuluje 

dlouhodobý cíl ochrany klimatu, jímž je přispět k udržení nárůstu průměrné 

globální teploty výrazně pod hranicí 2°C v porovnání s obdobím před 

průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 

1,5°C a přináší významnou změnu, pokud jde o závazky snižování emisí 

skleníkových plynů. Dohoda ukládá nejen rozvinutým, ale i rozvojovým 

státům povinnost stanovit si vnitrostátní redukční příspěvky k dosažení cíle 

Dohody. [6] 

Proto se třetí část mé diplomové práce zabývá posuzováním životního 

cyklu (LCA – life cycle assessment) tří variant skladeb podlah stropu nad 

prvním nadzemním podlažím navrhovaného objektu. První varianta podlahy 

má roznášecí vrstvu sádrovláknité desky a nášlapnou vrstvu koberec. Druhá 

varianta má roznášecí vrstvu anhydrit a nášlapnou vrstvu linoleum. Třetí 

varianta má roznášecí vrstvu cementový potěr a nášlapnou vrstvu 

keramickou dlažbu. Varianta s nejmenším dopadem na životní prostředí je 

implementována do projektu. 
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Text je členěn dle normy ČSN EN ISO 14040. Norma stanovuje zásady 

a osnovu pro zpracování studií LCA – Posuzování životního cyklu. Zaměřuje 

se na environmentální hlediska a možné environmentální dopady (např. 

spotřebování zdroje a environmentální následky úniků) v průběhu života 

produktu, od získávání materiálů přes výrobu, užívání, úpravu po skončení 

životnosti, recyklaci a odstraňování (tzn. od kolébky po hrob). Zahrnuje čtyři 

fáze posuzování životního cyklu: 

1) fázi stanovení cíle a rozsahu 

2) fázi inventarizační analýzy 

3) fázi posuzování dopadu 

4) interpretační fázi. [7] 

Normy zabývající se metodikou LCA: 

• ČSN EN ISO 14040: Environmentální management – Posuzování 

životního cyklu – Zásady a osnova; 

• ČSN EN ISO 14044: Environmentální management – Posuzování 

životního cyklu – Požadavky a směrnice; 

• ČSN P ISO TS 14048: Environmentální management – Posuzování 

životního cyklu – Formát a dokumentace údajů; 

• ČSN P CEN ISO/TS 14071: Environmentální management – Posuzování 

životního cyklu – Procesy kritického přezkoumání a kompetence 

posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO14044:2006; 

• ČSN ISO 14025: Environmentální značky a prohlášení – 

Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy; 

• ČSN EN 15804+A1: Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o 

produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních 

produktů; 

• ČSN EN 15804+A2: Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o 

produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních 

produktů; 

• ČSN EN 15643-2: Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov 

– Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností; 

• ČSN EN 15978: Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních 

vlastností budov – Výpočtová metoda; 

• ČSN ISO 21930: Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení 

o stavebních produktech. 
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V této části LCA studie se určuje, co a za jakým účelem bude 

posuzováno. Norma ČSN EN ISO 14044 klade důraz na to, aby cíl a rozsah 

studie byl jasně definován a v souladu se zamýšleným použitím. Definicí cílů 

studie se rozumí jednoznačné stanovení použití, důvodů provádění. 

Rozsahem studie se míní úroveň detailů a s tím spojené požadavky na 

použitá data (např. agregovaná) a také referenční studované období. [1] 

Obr. 1: Schématické zobrazení modulů (ČSN EN 15978) [2] 

 

Tato studie je zpracována v rámci projektu stavby Administrativní 

budovy JMC Brno, která je navrhována na adrese Košťálové 13-5, 602 00 

Brno-střed. Cílem této studie je zjistit, která z posuzovaných skladeb má 

nejmenší dopad na životní prostředí při uvažované životnosti stavby 50 let. 

Referenční období je tady 50 let. Při posuzování předpokládáme, že objekt 

bude užíván jako administrativní budova celou svou životnost. Všechny 

hodnoty jsou vztažené na 1 m2 posuzované skladby. Návrhy skladeb se řídily 

kritériem součinitele prostupu tepla konstrukcí U [m2K/W], který je stejný pro 

všechny navržené skladby. S tolerancí ±0,005 m2K/W. Díky tomuto kritériu se 

nemění průměrný součinitel prostupu tepla budovy, a proto v modulu B6 

můžeme uvažovat stejnou spotřebu energie. A tedy tento modul zanedbat. 

Nejlépe hodnocená skladba je následně implementována do projektu stavby. 

Skladby jsou posuzovány pomocí softwaru GaBi v následujících modulech dle 

ČSN EN15804+A2: 

• Výrobní fáze A1 – A3 – Tento modul prezentuje emise „from cradle to 

gate“. Modul A1 prezentuje dodávku surovin, modul A2 dopravu 

surovin a modul A3 výrobu a související procesy.  

• Doprava na stavbu A4 – Tento modul prezentuje emise produkované 

transportem materiálu na stavbu.  
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• Použití výrobku B1 – Dopady v tomto modulu jsou zanedbatelné [3] 

a proto se tímto modulem práce nezaobírá. 

• Údržba B2 – Modul prezentuje potřebu energie a emise produkované 

údržbou prvku (mytí povrchu a vysávání) 

• Oprava B3 – Opravy konstrukcí se neuvažují, místo oprav se uvažuje 

rovnou s výměnu konstrukce po zvolených intervalech (Modul B4). 

• Výměna B4 – Modul prezentuje dopady spojené s výměnou určitých 

prvků skladeb. V této práci jsou výměny určeny podle prvku s nejmenší 

životností v rámci skladby. S výjimkou finální povrchové úpravy 

podlahy. Tento modul zahrnuje nejen nové materiály a jejich 

zabudování, ale i likvidaci těch původních. Životnost prvků a počet 

jejich výměn viz. Příloha C (Příloha 05 – Výměna). 

• Rekonstrukce B5 – Rekonstrukce = výměna (Modul B4). 

• Spotřeba energie B6 – Při námi určených kritériích při návrhu skladby 

můžeme tento modul zanedbat. Předpokládáme totožnou spotřebu 

energie u všech skladeb.  

• Spotřeba vody B7 – Je zahrnuta v modulu B2. 

• Demolice/dekonstrukce C1 – Dopady v tomto modulu jsou 

zanedbatelné. [3] 

• Doprava na skládku C2 – Tento modul prezentuje emise produkované 

transportem materiálu na skládku či spalovnu. 

• Zpracování odpadu a odstraňování C3 a C4 – Tento modul prezentuje 

emise produkované skládkováním a pálením materiálů ve spalovnách. 

K vypočítání dopadů byl použit software GaBi. Databáze GaBi 

(Professional database) se skládá z 5000 menších datových sad sebraných 

během globální spolupráce s průmyslem, firmami a společnostmi. Byl zvolen 

midpointový charakterizační model CML 2001 - Nov. 10 a příslušná 

normalizace EU 25+3. Při vkládání hodnot do softwaru, jsou přiřazeny 

materiály z knihovny programu, které se co nejvíce podobají materiálům z 

námi posuzovaných skladeb. Obdobně jsou řešeny i procesy. Výstupem z 

programu jsou environmentální dopady jednotlivých materiálů a procesů viz. 

příloha C (Příloha 08 – Výstupy z programu GaBi). 
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Inventarizační analýza LCI (Life Cycle Inventory) představuje sběr 

a kvantifikaci vstupů a výstupů zkoumaného produktového systému pro 

všechny fáze životního cyklu. Vstupní data jsou všechny přírodní zdroje, 

zatímco výstupní data jsou produkty, druhotné produkty, odpady, emise do 

ovzduší, vypouštění do vody a půdy a jiné formy výměny s životním 

prostředím. [4] 

Všechny posuzované skladby jsou navržené se stejným podlahovým 

vytápěním. Potrubí PEX – Al – PEX o průměru 16 mm pod kterým se nachází 

systémová deska 40 mm tlustá z EPS 200. U suché skladby jsou k rozvodům 

podlahového vytápění přidány vodivé plechy z hliníku pro lepší vedení tepla. 

Nosná vrstva, tj. železobetonová stropní deska tl. 240 mm, je také stejná pro 

všechny skladby. Posuzované skladby jsou vybrány jako reprezentativní 

vzorky podlah s různými roznášecími vrstvami a také jejich provedení (suchá 

montáž X mokrý proces). 

První posuzovaná skladba ozn. S1.1 je suchá skladba s roznášecí 

vrstvou ze sádrovláknitých desek. U této skladby je uvažováno 

s každodenním vysáváním. Sádrovláknité desky byly zvoleny od firmy 

Fermacell, jejích výrobní závody se nacházejí až v Seesenu v Německu, který 

je od místa stavby vzdálen 638 km. Dopravní vzdálenosti se poté vyhodnocují 

v tkm – tunokilometrech. Tato jednotka představuje přepravu jedné tuny 

zboží na jeden kilometr. Výměna koberce je uvažována každých 10 let (je tedy 

dovezen a zlikvidován celkem 5x). Kročejová izolace má životnost 30 let, proto 

je uvažováno s výměnou všech vrstev nad touto vrstvou po 30 letech užívání 

budovy.  

Obr. 2: Schéma skladby S1.1[Autor] 

 
 

 

 

 



21 
 

Tab. 1: Skladba podlahy S1.1 [Autor] 

S1.1 Tl. [m] λ 
[W/(m.K)] 

ρ 
[kg/m3] 

U 
[m2K/W ] 

Polyester - Koberec 0,0050 0,0650 160,0 

0,422 

Sádrovláknité desky - FERMACELL Podlahové prvky 2 E 22 0,0250 0,3260 1150,0 

Potrubí podlahového vytápění, průměr 16 mm - - - 

PE fólie lehkého typu - LITHOSEPAR 120 0,0002 0,3500 800,0 

Systémová deska EPS 200 0,0400 0,0370 25,0 

Sádrovláknité desky - FERMACELL Podlahové prvky 2 E 22 0,0125 0,3260 1150,0 

Korčejová Izolace - URSA GLASSWOOL 0,0200 0,0350 140,0 

Vyrovnávací podsyp FERMACELL 0,0150 0,0900 400,0 

Železobetonová stropní konstrukce - Beton C25/30 0,2400 1,7400 2500,0 

Druhá posuzovaná skladba ozn. S1.2 je skladba s roznášecí vrstvou 

z anhydritu. U této skladby je uvažováno s vysáváním (v úterý a čtvrtek) 

a s vytíráním podlahy (v pondělí, středu a pátek). Anhydrid je přivážen 

z brněnské betonárky CEMEX vzdálené 1,6 km od místa stavby. Výměna 

linolea je uvažována každých 15 let (je tedy dovezen a zlikvidován celkem 4x). 

Kročejová izolace má životnost 30 let, proto je uvažováno s výměnou všech 

vrstev nad touto vrstvou po 30 letech využívání budovy. 

Obr. 3: Schéma skladby S1.2 [Autor] 

 
Tab. 2: Skladba podlahy S1.2 [Autor] 

S1.2 Tl. [m] λ 
[W/(m.K)] 

ρ 
[kg/m3] 

U 
[m2K/W ] 

Linoleum 0,0080 0,1900 1200,0 

0,420 

Anhydrid 0,0450 1,8000 2100,0 

Potrubí podlahového vytápění, průměr 16 mm - - - 

Systémová deska EPS 200 0,0400 0,0370 25,0 

Elastifikované desky z pěnového polystyrenu - RIGIFLOOR 
4000 0,0300 0,0480 12,5 

Pevná podlahová izolace - STEICO 0,0200 0,2000 250,0 

Suchá betonová směs - Liapor Mix  0,0500 0,1800 600,0 

Železobetonová stropní konstrukce - Beton C25/30 0,2400 1,7400 2500,0 
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Třetí posuzovaná skladba ozn. S1.3 je skladba s roznášecí vrstvou 

z cementového potěru, který je vyztužen kari sítí. U této skladby je uvažováno 

s vysáváním (v úterý a čtvrtek) a s vytíráním podlahy (v pondělí, středu 

a pátek). Cementový potěr je přivážen z brněnské betonárky CEMEX vzdálené 

1,6 km od místa stavby. Kročejová izolace má životnost 30 let, proto je 

uvažováno s výměnou všech vrstev nad touto vrstvou po 30 letech využívání 

budovy. 

Obr. 4: Schéma skladby S1.3 [Autor] 

 
Tab. 3: Skladba podlahy S1.3 [Autor] 

S1.3 Tl. [m] λ [W/(m.K ρ 
[kg/m3] 

U 
[m2K/W ] 

Keramický dlažba 0,0070 1,0100 2000,0 

0,422 

Betonová mazanina 0,05 1,3 2200,0 

Potrubí podlahového vytápění, průměr 16 mm - - - 

Fólie lehkého typu - LITHOSEPAR 120 0,0002 0,3500 800,0 

Systémová deska 0,0400 0,0370 25,0 

Elastifikované desky z pěnového polystyrenu - RIGIFLOOR 
5000 0,0300 0,0480 14,5 

Suchá betonová směs - Liapor Mix  0,0500 0,1800 600,0 

Železobetonová stropní konstrukce - Beton 0,2400 1,7400 2500,0 

Pro každou variantu je zpracován výkaz výměr na 1 m2 viz. příloha C 

(Příloha 02 – Výkaz výměr). Dále jsou zjištěny dopravní vzdálenosti 

jednotlivých zabudovaných prvků, pro určení emisí při transportu materiálů 

na stavbu. Vzdálenosti jsou určeny vzdáleností výrobních závodů jednotlivých 

materiálů od místa stavby, které se nachází na adrese Košťálové 13-5, 602 00 

Brno-střed viz. příloha C (Příloha 03 – Dopravní vzdálenosti). Údržba podlah 

je zpracována v Příloze 04 – Údržba v příloze C. Výměny jsou určeny podle 

prvku s nejmenší životností v rámci skladby. S výjimkou nášlapné vrstvy 



23 
 

podlahy viz. příloha C (Příloha 05 – Výměna). Transport při likvidaci materiálu 

je počítán v Příloze 06 – Likvidace přílohy C. 

Všechny tyto údaje jsou použity jako vstupní data do softwaru GaBi. 

V modulu A1-A3 (procesu výroby) jsou přiřazeny materiály z knihovny GaBi, 

které se co nejvíce podobají materiálům z námi posuzovaných skladeb. 

Materiálům je zadána jejich hmotnost. Následuje modul A4 (transport na 

stavbu), zde je procesu transportu zadána celková hodnota v tkm 

(tunokilometrech). Do procesu v modulu B4 (údržba) je u skladby S1.1 

vstupní hodnotou jen český energetický mix, kde je zadána potřeba elektrické 

energie na vysávání za celou životnost stavby v kW na 1 m2 podlahy. U dalších 

dvou skladeb je k tomuto procesu přidána ještě potřeba vody a mycího 

prostředku za 50 let v litrech na 1m2 podlahy. Zde je uvažováno s vysáváním 

podlahy ve úterý a ve čtvrtek a s vytíráním podlahy v pondělí, středu a pátek. 

A dále se ještě připojí do procesu odpadní vody vzniklé tímto umýváním. 

V dalším modulu B4 (výměna) je vyměňovaným materiálům přiřazen znovu 

proces jejich výroby a transportu na stavbu. Dále je přiřazen proces likvidace 

měněných materiálů. U tohoto procesu se zadá hmotnost likvidovaného 

materiálu a transport v tkm do spalovny, nebo na skládku. V Modulu C2 je 

řešena doprava na skládku/spalovnu při odstranění celé stavby na konci její 

životnosti. Do procesu transportu je zadána celková hodnota odváženého 

materiálu v tkm. V modulu C3-C4 (likvidace) je do procesu spalovny zadána 

hmotnost spalovaného materiálu a do procesu skládky hmotnost 

skládkovaného materiálu. 

 Na obrázku Obr. 5 můžeme vidět schéma zadání skladby S1.1 

v softwaru GaBi, skladby S1.2 a S1.3 mají schéma obdobné.  

Obr. 5: Schéma zadání skladby S1.1 do programu GaBi [Autor] 
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V této fázi se nejprve provede klasifikace neboli přiřazení výsledků 

z inventarizace k jednotlivým kategoriím dopadu, a to podle vlivu na životní 

prostředí. V dalším kroku tzv. charakterizaci se vypočítají relativní příspěvky 

z emisí a spotřeby zdrojů pro každou kategorii dopadu. Následuje 

normalizace, což je přiřazení výsledků z charakterizace k referenční hodnotě. 

[1] 

 

Vybrané kategorie hodnotící dopady na životní prostředí v rámci EN 15804: 

• Klimatické změny – celkové, fosilní, biogenní, využívání půdy a změny 

ve využívání půdy (v tabulkách jako: Climate Change – total, fossil, 

biogenic, land use and land use change) [kg CO2 eq.] – tato kategorie 

udává přehled emisí (tzv. ekvivalentní emise), vyprodukovaných 

během celého životního cyklu daného výrobku, které mají vliv na 

skleníkový efekt. [5] 

• Poškozování ozonové vrstvy (v tabulkách jako: Ozone depletion) 

[kg CFC-11 eq.] – jedná se o ekvivalentní emise chlorofluorocarbonu 

(chlor-fluorované uhlovodíky, CFC) vyprodukované během celého 

životního cyklu daného výrobku, způsobující ničení stratosférické 

ozónové vrstvy. [5] 

• Acidifikace v tabulkách jako: (Acidification) [Mole of H+ eq.] – je proces 

okyselování půdního a vodního prostředí způsobený vypouštěním 

kyselinotvorných látek do atmosféry, vody a půdy. 

• Eutrofizace sladké vody (v tabulkách jako: Eutrophication, freshwater) 

[kg P eq.] 

• Eutrofizace mořské vody (v tabulkách jako: Eutrophication, marine) 

[kg N eq.] 

• Eutrofizace půdy (v tabulkách jako: Eutrophication, terrestrial) 

[Mole of N eq.] 

- Eutrofizace je vyvolána přebytkem živin v prostředí, především 

dusíkem a fosforem, jejímž následkem je narušení ekologických 

procesů, např. negativní ovlivnění kvality, biodiverzity 

a udržitelného využívání vody 

• Tvorba fotochemického ozonu, lidské zdraví (v tabulkách jako: 

Photochemical ozone formation, human health) [kg NMVOC eq.] 

• Úbytek zdrojů, minerály, kovy (v tabulkách jako: Resource use, mineral 

and metals) [kg Sb eq.] 

• Využití fosilních zdrojů (v tabulkách jako: Resource use, fossils) [MJ] 
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• Spotřeba vody (v tabulkách jako: Water use) [m³ world equiv.] 

Klasifikace neboli přiřazení výsledků z inventarizace (elementárních 

toků) k jednotlivým kategoriím dopadu (podle toho jaký vliv mají na životní 

prostředí) [1] provede sám software Gabi.  

Následuje tedy provedení charakterizace, tedy přepočet hodnot 

v daných kategoriích dopadu na ekvivalentní jednotku indikátoru kategorie. 

Tento krok provede také software GaBi. Poté jsou tyto hodnoty ručně 

posčítány a přiřazeny k příslušným modulům u každé varianty skladby (viz. 

tab. 4, tab. 5, tab. 6). 

Tab. 4: S1.1 Environmentální dopady jednotlivých modulů (agregované do modulů dle ČSN 

EN 15804) [Autor] 

S1.1 A1 - A3 A4 B2 B4 C2 C3 - C4 

Climate Change - total [kg CO2 
eq.] 1,10E+02 3,08E+00 9,90E+01 4,99E+01 3,54E-01 4,00E+01 

Climate Change, fossil [kg CO2 
eq.] 1,10E+02 3,00E+00 9,82E+01 4,60E+01 3,46E-01 1,04E+01 

Climate Change, biogenic [kg 
CO2 eq.] 3,03E-01 5,05E-02 6,23E-01 3,93E+00 5,82E-03 2,95E+01 

Climate Change, land use and 
land use change [kg CO2 eq.] 5,76E-02 2,52E-02 1,32E-01 4,10E-02 2,90E-03 2,21E-02 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq.] 1,45E-07 3,93E-16 1,12E-12 1,05E-10 4,53E-17 3,46E-14 

Acidification [Mole of H+ eq.] 2,40E-01 1,82E-02 2,37E-01 1,29E-01 2,10E-03 7,70E-02 

Eutrophication, freshwater [kg 
P eq.] 1,26E-04 9,14E-06 2,48E-04 6,39E-05 1,05E-06 5,46E-05 

Eutrophication, marine [kg N 
eq.] 6,00E-02 8,94E-03 4,52E-02 3,06E-02 1,03E-03 2,15E-02 

Eutrophication, terrestrial 
[Mole of N eq.] 7,60E-01 9,90E-02 4,70E-01 3,84E-01 1,14E-02 2,37E-01 

Photochemical ozone 
formation, human health [kg 
NMVOC eq.] 2,10E-01 1,69E-02 1,26E-01 1,14E-01 1,95E-03 7,16E-02 

Resource use, mineral and 
metals [kg Sb eq.] 1,61E-05 2,34E-07 1,34E-05 9,28E-06 2,70E-08 8,89E-07 

Resource use, fossils [MJ] 1,15E+03 4,10E+01 1,54E+03 8,62E+02 4,72E+00 1,28E+02 

Water use [m³ world equiv.] 8,13E+00 2,67E-02 1,36E+00 4,61E+00 3,08E-03 1,17E+00 
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Tab. 5: S1.2 Environmentální dopady jednotlivých modulů (agregované do modulů dle ČSN 

EN 15804) [Autor] 

S1.2 A1 - A3 A4 B2 B4 C2 C3 - C4 

Climate Change - total [kg CO2 
eq.] 1,13E+02 1,51E+00 8,24E+01 7,54E+01 4,06E-01 4,71E+01 

Climate Change, fossil [kg CO2 
eq.] 1,16E+02 1,48E+00 8,87E+01 7,01E+01 3,96E-01 1,20E+01 

Climate Change, biogenic [kg 
CO2 eq.] 

-
3,67E+00 2,49E-02 

-
2,22E+01 5,19E+00 6,67E-03 3,51E+01 

Climate Change, land use and 
land use change [kg CO2 eq.] 4,95E-02 1,24E-02 1,59E+01 1,95E-02 3,33E-03 2,32E-02 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq.] 1,06E-06 1,94E-16 2,33E-06 1,98E-06 5,20E-17 1,71E-14 

Acidification [Mole of H+ eq.] 3,27E-01 8,97E-03 4,07E-01 3,29E-01 2,41E-03 8,71E-02 

Eutrophication, freshwater [kg 
P eq.] 2,37E-04 4,50E-06 1,71E-02 2,92E-04 1,21E-06 5,87E-05 

Eutrophication, marine [kg N 
eq.] 6,86E-02 4,40E-03 2,50E-01 5,11E-02 1,18E-03 2,45E-02 

Eutrophication, terrestrial 
[Mole of N eq.] 8,04E-01 4,87E-02 1,09E+00 5,63E-01 1,31E-02 2,70E-01 

Photochemical ozone 
formation, human health [kg 
NMVOC eq.] 2,45E-01 8,31E-03 3,29E-01 1,92E-01 2,23E-03 8,11E-02 

Resource use, mineral and 
metals [kg Sb eq.] 1,13E-05 1,15E-07 1,15E-03 5,14E-06 3,10E-08 6,73E-07 

Resource use, fossils [MJ] 1,36E+03 2,02E+01 1,63E+03 1,41E+03 5,41E+00 1,25E+02 

Water use [m³ world equiv.] 1,60E+01 1,32E-02 1,22E+02 2,14E+01 3,53E-03 1,94E+00 

Tab. 6: S1.3 Environmentální dopady jednotlivých modulů (agregované do modulů dle ČSN 

EN 15804) [Autor] 

S1.3 A1 - A3 A4 B2 B4 C2 C3 - C4 

Climate Change - total [kg CO2 
eq.] 1,22E+02 1,86E+00 8,24E+01 5,51E+01 4,25E-01 4,68E+01 

Climate Change, fossil [kg CO2 
eq.] 1,21E+02 1,81E+00 8,87E+01 4,87E+01 4,15E-01 1,22E+01 

Climate Change, biogenic [kg 
CO2 eq.] 5,70E-01 3,05E-02 

-
2,22E+01 6,38E+00 6,98E-03 3,45E+01 

Climate Change, land use and 
land use change [kg CO2 eq.] 6,38E-02 1,52E-02 1,59E+01 2,90E-02 3,49E-03 2,66E-02 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq.] 1,46E-07 2,37E-16 2,33E-06 1,26E-09 5,44E-17 4,61E-14 

Acidification [Mole of H+ eq.] 2,57E-01 1,10E-02 4,07E-01 1,30E-01 2,52E-03 9,12E-02 

Eutrophication, freshwater [kg 
P eq.] 1,42E-04 5,51E-06 1,71E-02 6,94E-05 1,26E-06 6,53E-05 

Eutrophication, marine [kg N 
eq.] 7,16E-02 5,40E-03 2,50E-01 3,49E-02 1,24E-03 2,55E-02 

Eutrophication, terrestrial 
[Mole of N eq.] 8,35E-01 5,97E-02 1,09E+00 3,79E-01 1,37E-02 2,79E-01 

Photochemical ozone 
formation, human health [kg 
NMVOC eq.] 2,45E-01 1,02E-02 3,29E-01 1,30E-01 2,34E-03 8,47E-02 

Resource use, mineral and 
metals [kg Sb eq.] 1,23E-04 1,41E-07 1,15E-03 1,15E-04 3,24E-08 1,13E-06 

Resource use, fossils [MJ] 1,13E+03 2,47E+01 1,63E+03 6,39E+02 5,67E+00 1,57E+02 

Water use [m³ world equiv.] 1,20E+01 1,61E-02 1,22E+02 7,15E+00 3,70E-03 1,25E+00 
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Dále je provedena normalizace výsledků, tedy přepočítání výsledků 

jednotlivých kategorií na referenční jednotku. V tomto případě je referenční 

jednotkou průměrný vliv jednoho obyvatele EU na životní prostředí během 

jednoho roku. V podstatě se jedná o převedení výsledků indikátorů kategorie 

dopadu na bezrozměrné hodnoty. Tím je dosaženo lepšího pochopení 

relativního významu každého výsledku indikátoru ve zkoumaném 

produktovém systému. [1] Díky tomuto kroku můžeme výsledky 

v jednotlivých dopadech mezi sebou sčítat a docílit tím lepší interpretace 

výsledků životního cyklu. 

Tab. 7: S1.1 Environmentální dopady jednotlivých modulů (normalizované) [Autor] 

S1.1 A1 - A3 A4 B2 B4 C2  C3 C4 

Climate Change 
- total 1,37E-02 3,80E-04 1,22E-02 6,16E-03 4,38E-05 5,56E-05 4,87E-03 

Climate Change, 
fossil 1,36E-02 3,71E-04 1,21E-02 5,67E-03 4,27E-05 8,46E-06 1,27E-03 

Climate Change, 
biogenic 3,74E-05 6,24E-06 7,70E-05 4,84E-04 7,19E-07 4,72E-05 3,60E-03 

Climate Change, 
land use and 
land use change 7,11E-06 3,11E-06 1,64E-05 5,06E-06 3,59E-07 -4,05E-08 2,77E-06 

Ozone 
depletion 2,70E-06 7,33E-15 2,09E-11 1,96E-09 8,45E-16 -7,94E-14 7,25E-13 

Acidification 4,31E-03 3,28E-04 4,26E-03 2,33E-03 3,78E-05 1,70E-06 1,38E-03 

Eutrophication, 
freshwater 7,85E-05 5,69E-06 1,54E-04 3,98E-05 6,55E-07 -3,21E-07 3,43E-05 

Eutrophication, 
marine 3,07E-03 4,58E-04 2,31E-03 1,57E-03 5,27E-05 2,50E-06 1,10E-03 

Eutrophication, 
terrestrial 4,29E-03 5,60E-04 2,66E-03 2,17E-03 6,45E-05 4,67E-06 1,33E-03 

Photochemical 
ozone 
formation, 
human health 5,17E-03 4,16E-04 3,10E-03 2,80E-03 4,79E-05 2,94E-06 1,76E-03 

Resource use, 
mineral and 
metals 2,53E-04 3,68E-06 2,11E-04 1,46E-04 4,24E-07 -9,98E-07 1,50E-05 

Resource use, 
fossils 1,77E-02 6,30E-04 2,37E-02 1,33E-02 7,26E-05 -6,03E-05 2,03E-03 

Water use 7,09E-04 2,33E-06 1,19E-04 4,02E-04 2,69E-07 1,06E-05 9,16E-05 
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Tab. 8: S1.2 Environmentální dopady jednotlivých modulů (normalizované) [Autor] 

S1.2 A1 - A3 A4 B2 B4 C2  C3 C4 

Climate Change - 
total 1,39E-02 1,87E-04 1,02E-02 9,30E-03 5,02E-05 3,47E-04 5,48E-03 

Climate Change, 
fossil 1,44E-02 1,82E-04 1,10E-02 8,66E-03 4,90E-05 5,29E-05 1,43E-03 

Climate Change, 
biogenic -4,53E-04 3,07E-06 

-2,75E-
03 6,41E-04 8,24E-07 2,95E-04 4,04E-03 

Climate Change, 
land use and land 
use change 6,12E-06 1,53E-06 1,96E-03 2,41E-06 4,11E-07 

-2,53E-
07 3,11E-06 

Ozone depletion 1,98E-05 3,61E-15 4,34E-05 3,68E-05 9,68E-16 
-4,96E-

13 8,15E-13 

Acidification 5,89E-03 1,61E-04 7,32E-03 5,91E-03 4,34E-05 1,06E-05 1,56E-03 

Eutrophication, 
freshwater 1,47E-04 2,80E-06 1,07E-02 1,82E-04 7,51E-07 

-2,00E-
06 3,85E-05 

Eutrophication, 
marine 3,51E-03 2,25E-04 1,28E-02 2,61E-03 6,05E-05 1,56E-05 1,24E-03 

Eutrophication, 
terrestrial 4,55E-03 2,76E-04 6,14E-03 3,18E-03 7,40E-05 2,92E-05 1,50E-03 

Photochemical 
ozone formation, 
human health 6,03E-03 2,05E-04 8,12E-03 4,72E-03 5,50E-05 1,84E-05 1,98E-03 

Resource use, 
mineral and 
metals 1,78E-04 1,81E-06 1,80E-02 8,08E-05 4,86E-07 

-6,23E-
06 1,68E-05 

Resource use, 
fossils 2,10E-02 3,10E-04 2,51E-02 2,17E-02 8,33E-05 

-3,77E-
04 2,29E-03 

Water use 1,40E-03 1,15E-06 1,06E-02 1,86E-03 3,08E-07 6,64E-05 1,03E-04 

Tab. 7: S1.3 Environmentální dopady jednotlivých modulů (normalizované) [Autor] 

S1.3 A1 - A3 A4 B2 B4 C2  C4 

Climate Change - total 1,49E-02 2,29E-04 1,02E-02 6,80E-03 5,25E-05 5,78E-03 

Climate Change, fossil 1,49E-02 2,24E-04 1,10E-02 6,01E-03 5,13E-05 1,51E-03 

Climate Change, biogenic 7,16E-05 3,76E-06 -2,75E-03 7,88E-04 8,63E-07 4,27E-03 

Climate Change, land use 
and land use change 7,82E-06 1,88E-06 1,96E-03 3,59E-06 4,31E-07 3,28E-06 

Ozone depletion 2,72E-06 4,42E-15 4,34E-05 2,36E-08 1,01E-15 8,59E-13 

Acidification 4,60E-03 1,98E-04 7,32E-03 2,34E-03 4,54E-05 1,64E-03 

Eutrophication, freshwater 8,76E-05 3,43E-06 1,07E-02 4,32E-05 7,87E-07 4,06E-05 

Eutrophication, marine 3,63E-03 2,76E-04 1,28E-02 1,79E-03 6,33E-05 1,31E-03 

Eutrophication, terrestrial 4,68E-03 3,38E-04 6,14E-03 2,14E-03 7,75E-05 1,58E-03 

Photochemical ozone 
formation, human health 5,99E-03 2,51E-04 8,12E-03 3,21E-03 5,76E-05 2,09E-03 

Resource use, mineral and 
metals 1,92E-03 2,22E-06 1,80E-02 1,80E-03 5,09E-07 1,77E-05 

Resource use, fossils 1,74E-02 3,80E-04 2,51E-02 9,82E-03 8,72E-05 2,41E-03 

Water use 1,05E-03 1,41E-06 1,06E-02 6,24E-04 3,22E-07 1,09E-04 
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V této fázi jsou výsledky z fáze předešlé shrnuty a diskutovány jako 

základ (podklad) pro závěry a rozhodování v souladu se stanoveným cílem 

a rozsahem. Prezentované hodnoty jsou normalizované hodnoty za celou 

životnost stavby (50 let) na 1 m2. 

Při porovnání výsledků skladeb v jednotlivých modulech (Graf. 1) 

můžeme vidět zanedbatelný vliv transportu materiálů. Vzdálenosti na skládky 

a spalovnu jsou malé, proto jsou dopady v modulu C2 jen 0,15 % - 0,20 % 

z celkového odpadu skladby na životní prostředí. Při zjištění takto malých 

vzdáleností by se výpočet tohoto modulu mohl zanedbat. Vzdálenosti 

v modulu A4 jsou výrazně vyšší (i přes 600 km), přesto jejich vliv je v celkovém 

měřítku minimální (0,58 % - 1,76 % z celkového dopadu skladby na životní 

prostředí). V celkovém měřítku jsou malé i dopady v modulu C3 – C4 

(skládkování, spalovna), které z celkového dopadu tvoří méně jak 10 %. 

Samotný modul C3 (spalovna) má podíl na celkovém dopadu jen v desetinách 

procent, to je způsobeno tím, že ve skladbách se nachází minimální množství 

spalitelného odpadu. Oproti tomu modul C4 (skládkování) dosahuje skoro 

10 % z celkového dopadu, protože většina konstrukce míří právě na skládku.   

Nejvýraznější vliv v porovnání skladeb má modul B2 – Údržba. U skladby S1.1 

tvoří tento modul 33,85 % z celkového dopadu skladby na životní prostředí, 

u skladby S1.2 tvoří přesně 44 % z celkového dopadu skladby na životní 

prostředí a u skladby S1.3 tvoří až 48,25 % z celkového dopadu skladby na 

životní prostředí. V našem případě má skladba S1.1 jako nášlapnou vrstvu 

koberec (polyesterový), S1.2 linoleum a S1.3 keramickou dlažbu. U koberce 

bylo uvažováno s každodenním vysáváním, kdežto u linolea a keramické 

dlažby bylo uvažováno s vysáváním (v úterý a čtvrtek) a s vytíráním podlahy 

(v pondělí, středu a pátek). Zde můžeme vidět, že samotný návrh nášlapné 

vrstvy velice ovlivní výsledky studie. Proto by bylo v budoucnu vhodné 

provést citlivostní analýzu, kde se u jednotlivých skladeb posoudí všechny 

typy nášlapných vrstev. Tím by se dalo zabránit takto výraznému ovlivnění 

výsledku. V modulu B4 – Výměna vidíme výrazně větší dopad na životní 

prostření u skladby S1.2 (21,64 % z celkového dopadu skladby na životní 

prostředí), který je způsoben čtyřmi výměnami linolea (viz. Graf. 2), kde 

vidíme 68,94% podíl výměny linolea na dopadech v modulu B4. Modul 

A1 – A3 tvoří 26,19 % z celkového dopadu na životní prostředí u skladby S1.2, 

28,05 % z celkového dopadu na životní prostředí u skladby S1.3 a 34,94 % 

z celkového dopadu na životní prostředí u skladby S1.1. Na grafu 3 vidíme, že 

toto výrazně vyšší procentuální zastoupení u skladby S1.1 je způsobeno 
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hliníkovými teplonosnými plechy, které mají velký dopad na životní prostředí 

i při relativně malém množství, necelého 1 kg/m2. 

Graf 1: Procentuální zastoupení modulů v dopadu na životní prostředí [Autor] 

 

Graf 2: Procentuální dopad jednotlivých materiálů u skladby S1.2 v modulu B4 [Autor] 
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Graf 3: Procentuální zastoupení dopadů jednotlivých materiálů v modulu A1 – A3 u skladby 

S1.1 [Autor]
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Studie LCA zjistila, že z navržených skladeb má nejmenší dopad na 

životní prostředí skladba S1.1 (viz. Graf 4). Tedy suchá skladba ze 

sádrovláknitých desek.  Tato skladba je implementována v návrhu stavby 

administrativní budovy JMC Brno. 

Dalším zjištěním je, že návrh nášlapné vrstvy výrazně ovlivní výsledné 

dopady na životní prostředí posuzované skladby. Omyvatelné podlahy 

dopadají ve srovnání s neomyvatelným výražně hůře. U nášlapné vrstvy 

z linolea se údržba podílela na 44 % z celkového dopadu skladby na životní 

prostředí. U keramické dlažby se údržba podílela až na 48,25 % z celkového 

dopadu skladby na životní prostředí. Kdežto u koberce se údržba podílela 

„jen“ na 34,94 % z celkového dopadu na životní prostředí. Děje se tak hlavně 

díky používání mycího prostředku při vytírání podlah. Hodnoty modulu B2 

(údržba) dokonce převyšují modul A1 – A3 (výrobní fáze), dalo by se tedy říct, 

že při životním cyklu podlah výrobní fáze v dopadu na životním prostředí 

hraje až druhou roli. 

Dále bylo zjištěno, že při velice krátkých vzdálenostech (do 10 km) na 

skládku a spalovnu jsou transportní dopady na životní prostředí 

zanedbatelné. 

Graf 4: Celkové porovnání dopadů na životní prostředí [Autor] 
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Obr. 1: Schématické zobrazení modulů (ČSN EN 15978) [2] 

Obr. 2: Schéma skladby S1.1 [Autor] 

Obr. 3: Schéma skladby S1.2 [Autor] 

Obr. 4: Schéma skladby S1.3 [Autor] 

Obr. 5: Schéma zadání skladby S1.1 do programu GaBi [Autor] 

Tab. 1: Skladba podlahy S1.1 [Autor] 

Tab. 2: Skladba podlahy S1.2 [Autor] 
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Tab. 3: Skladba podlahy S1.3 [Autor] 

Tab. 4: S1.1 Environmentální dopady jednotlivých modulů (agregované do 

modulů dle ČSN EN 15804) [Autor] 

Tab. 5: S1.2 Environmentální dopady jednotlivých modulů (agregované do 

modulů dle ČSN EN 15804) [Autor] 

Tab. 6: S1.3 Environmentální dopady jednotlivých modulů (agregované do 

modulů dle ČSN EN 15804) [Autor] 

Tab. 7: S1.1 Environmentální dopady jednotlivých modulů (normalizované) 

[Autor] 

Tab. 8: S1.2 Environmentální dopady jednotlivých modulů (normalizované) 

[Autor] 

Tab. 9: S1.3 Environmentální dopady jednotlivých modulů (normalizované) 

[Autor] 

Graf 1: Procentuální zastoupení modulů v dopadu na životní prostředí [Autor] 

Graf 2: Procentuální dopad jednotlivých materiálů u skladby S1.2 v modulu 

B2 [Autor] 

Graf 3: Procentuální zastoupení dopadů jednotlivých materiálů v modulu A1 

– A3 [Autor] 

Graf 4: Celkové porovnání dopadů na životní prostředí [Autor] 

Příloha 01 – Skladby 

Příloha 02 – Výkaz výměr 

Příloha 03 – Dopravní vzdálenosti 

Příloha 04 - Údržba 

Příloha 05 – Výměna 

Příloha 06 – Likvidace 

Příloha 07 – Schéma GaBI 

Příloha 08 – Výstupy z programu GaBi 
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Příloha 09 – Výstupy z programu GaBi (agregované do modulů dle ČSN EN 

15804) 

Příloha 10 – Výstupy z programu GaBi (normalizovaná data) 

Příloha 11 – Grafické znázornění výsledků 

Předmětem diplomové práce bylo zpracování třech hlavních částí – 

projektová dokumentace na úrovni stavebního povolení novostavby 

administrativní budovy JMC Brno, návrh technického prostředí budovy 

a posouzení životního cyklu konstrukce. 

Objekt byl navržen s ohledem na životní prostředí, jako budova 

s téměř nulovou spotřebou energie a s využitím obnovitelných zdrojů. Průkaz 

energetické náročnosti budovu hodnotí jako mimořádně hospodárnou. 

Velká okna objektu v zimě umožňují využití solárních zisků. V létě jsou okna 

stíněné konzolou. Po posouzení životního cyklu tří variant podlah, byla do 

projektu implementována podlaha S1.1. Tato suchá podlaha ze 

sádrovláknitých desek vyšla nejlépe z posuzovaných podlah, jelikož měl její 

životní cyklus nejmenší dopad na životní prostředí. 

Při zpracování diplomové práce jsem zužitkoval veškeré vědomosti 

získané během studia. Práce je zpracována dle platných norem, vyhlášek, 

zákonů a technických listů výrobců. 

• Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací se změnami: č. 217/2016 Sb., 241/2018 Sb. 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění Vyhlášky č. 20/2012 Sb. a č. 323/2017 

Sb.: 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších změn 

• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších 

změn 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn 
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• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn  
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dokumentaci staveb  

• Vyhláška č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby  

• Vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území  

• Vyhláška č. 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o 

energetické náročnosti budovy  

• Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb 27  

• Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci)  

• Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. In. č. 125/2005. 2005. 

• ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební 

části  

• ČSN 01 3495:1997 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti 

staveb  

• ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie  

• ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: 

Požadavky  

• ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty 

veličin  

• ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody  

• ČSN 73 0802:2009 + Z1:2013 + Z2:2015 Požární bezpečnost staveb - 

Nevýrobní objekty  

• ČSN 73 0810:2009 + Z1:2012 + Z2:2013 + Z3:2013 Požární bezpečnost 

staveb - Společná ustanovení  
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• ČSN 73 0818:2002 + Z1:2002 Požární bezpečnost staveb - Obsazení 

objektu osobami  

• ČSN 73 0833:2010 + Z1:2013 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro 

bydlení a ubytování  

• ČSN 73 0821:2007 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost 

stavebních konstrukcí  

• ČSN 73 0873:2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární 

vodou  

• ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky  

• ČSN 73 4201:2010 + Z1:2013 + Z2:2015 Komíny a kouřovody  

• ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2:2009 + Z3:2012 Obytné budovy  

• ČSN 73 6056:2011 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

• ČSN 73 6110:2006 + Opr.1:2012 + Z1:2010 Projektování místních 

komunikací 

• ČSN 73 0532:2020 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách 

a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

• ČSN EN 17 037 Denní osvětlení budov:2019 

• ČSN 73 0580-1:2007 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 

+ Z3:2019 

• ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení 

obytných budov + Z1:2019 

• ČSN EN ISO 14040 - Environmentální management – Posuzování 

životního cyklu – Zásady a osnova; Praha: Český normalizační institut. 

2006. 
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[cit. 2021-12-28]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/  

• Právní informační systém zákony pro lidi  

[online]. [cit. 2021-12-28]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/ 

• Tepelné, zvukové a protipožární izolace ISOVER (Saint-Gobain)  

[online]. [cit. 2020-11-16]. Dostupné z: http://www.isover.cz/ 

• Výrobce oken a dveří VEKRA a.s.  

[online]. [cit. 2021-12-28]. Dostupné z: http://www.vekra.cz/ 
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• Územní plán města Brna 

[online]. [cit. 2021-12-28]. Dostupné z: https://upmb.brno.cz/ 

°C   stupeň Celsia 

1NP   první nadzemní podlaží  

A   celková plocha [m²]  

a  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska 

charakteru 

A/V   objemový faktor tvaru budovy [m−1]  

Af   plocha rámu okna [m²]  

Ag   plocha zasklení okna [m²]  

AN   akumulační nádrž  

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv   výškový systém Balt po vyrovnání  

C 20/25  třída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost) 

č.   číslo 

ČSN   česká technická norma 

d  odstupová vzdálenost [m] 

dB   Decibel  

dj   tloušťka j-té vrstvy [m]  

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí  

DP   diplomová práce  

DP1   konstrukční část z nehořlavých výrobků  

DSP   dokumentace pro stavební povolení  

E   mezní stav celistvosti  

EL  elektroměr 

EPS   expandovaný pěnový polystyren  

g  gram 

h  požární výška objektu [m] 

h, hod  hodina 

HI  hydroizolace 

CHÚC  chráněná úniková cesta  

I   mezní stav tepelné izolace  

J   jih  

K  Kelvin 

https://upmb.brno.cz/
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k. ú.   katastrální území  

k1   korekce na únik bočními cestami 

k-ce   konstrukce 

kg  kilogram 

km   kilometr 

KV   konstrukční výška  

LAeq   ekvivalentní hladina akustického tlaku 

LCA  Life cycle assesment (Posouzení životního cyklu) 

lg   délka distančního rámečku [m]  

lm  lumen 

LOP  lehký obvodový plášť 

lx  lux 

m   metr  

m n. m.  metrů nad mořem 

m. č.   místnost s číslem 

m²   metr čtverečný  

m³   metr krychlový  

MaR  měření a regulace 

max.   maximální  

min.   minimální 

mm   milimetr  

NN   nízké napětí 

NÚC   nechráněná úniková cesta  

NV   nařízení vlády  

ø   průměr  

OB1   budovy skupiny 1 – rodinné domy a rodinné rekreační 

objekty  

OSB   deska ze slisovaných dřevěných štěpků 

parc. č.  parcelní číslo  

PD   projektová dokumentace  

PE  polyethylen 

PHP   Přenosný hasící přístroj  

PT  původní terén 

PUR  polyuretan 

PÚ   požární úsek  

PVC   polyvinylchlorid 

R   mezní stav únosnosti  
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R   tepelný odpor konstrukce [(m². K) /W]  

R´w   vzduchová neprůzvučnost stavební 

R´w,N normově požadovaná vzduchová neprůzvučnost stavební 

RAL   standard pro stupnici barevného odstínu  

Rdt   výpočtová únosnost zeminy [kPa]  

Rse   tepelný odpor při přestupu tepla z konstr. do exteriéru 

[(m².K)/W]  

Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla z interiéru do konstr. 

[(m².K)/W]  

RŠ   revizní šachta  

Rt   odpor při přestupu tepla [(m². K) /W]  

Rw   vzduchová neprůzvučnost laboratorní 

S   sever  

s  sekunda 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Sb.   sbírky  

SDK   sádrokarton 

SO   stavební objekt  

SPC  speciálně pedagogické centrum 

SPB   stupeň požární bezpečnosti  

str.   strana  

SV   světlá výška 

Tab.   tabulka  

TZB  technické zařízení budov 

tl.   Tloušťka 

U   součinitel prostupu tepla [W/ (m².K)]  

ÚC   úniková cesta  

Uf   součinitel prostupu tepla rámu [W/ (m².K)]  

Ug   součinitel prostupu tepla zasklením [W/ (m².K)]  

UN,20  součinitel prostupu tepla požadovaný [W/ (m².K)]  

UN,rec  součinitel prostupu tepla doporučený [W/ (m².K)]  

UT   upravený terén  

Uw   součinitel prostupu tepla okna [W/ (m².K)]  

V   obestavěný prostor vytápěné části objektu [m³]  

V   východ  

VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce  

Vyhl.   vyhláška  



42 
 

VZT   vzduchotechnická jednotka 

XPS   extrudovaný polystyren 

Z   západ  

ZTI   zdravotechnika 

ŽB   železobeton  

θe   návrhová venkovní teplota pro zimní období [°C]  

θi   návrhová vnitřní teplota pro zimní období [°C]  

λ   součinitel tepelné vodivosti [W/ (m. K)]  

ψg   lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku  

μ   faktor difúzního odporu 

Příloha A 

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

SLOŽKA Č.1 - C. SITUAČNÍ VÝKRESY  

 C.1 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    M 1:2000 8x A4 

C.2 – KATASTRÁLNÍ SITUACE    M 1:400 8x A4 

C.3 – KOORDINAČNÍ SITUACE    M 1:200 8x A4 

SLOŽKA Č.2 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 D1.1.01 – PŮDORYS 1.PP     M 1:100  8x A4 

 D1.1.02 – PŮDORYS 1.NP     M 1:100  8x A4 

D1.1.03 – PŮDORYS 2.NP     M 1:100  8x A4 

 D1.1.04 – SVISLÝ ŘEZ A -'A, ŘEZ B -'B, ŘEZ C -'C M 1:100 8x A4 

 D1.1.05 – VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ POHLED  M 1:100 8x A4 

 D1.1.06 – SEVERNÍ A JIŽNÍ POHLED   M 1:100 4x A4 

 VÝPIS PRVKŮ – VÝPLNĚ OTVORŮ 

SLOŽKA Č.3 - D.1.2.STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 D.1.2.01 – ZÁKLADY     M 1:100 8x A4 

 D.1.2.02 – VÝKRES TVARU – STROP NAD 1.NP  M 1:100  16X A4 

 D.1.2.03 – STŘECHA     M 1:100  4x A4 

SLOŽKA Č.4 - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

STAVBY 

 D.1.3.01 – SITUACE      M 1:100 8x A4 

 D.1.3.02 – PŮDORS 1.PP     M 1:100 4x A4 
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 D.1.3.03 – PŮDORS 1.NP     M 1:100 8x A4 

 D.1.3.04 – PŮDORS 2.NP     M 1:100 8x A4 

 Výstup z programu      -  - 

SLOŽKA Č.5 - STAVEBNÍ FYZIKA    

E.01 – Technické zpráva stavební fyziky 

E.02 – PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY   

E.03 – POSOUZENÍ Z HLEDISKA AKUSTIKY A DENNÍHO OSVĚTLENÍ 

E.04 – POSOUZENÍ Z HLEDISKA TEPLENÉ TECHNIK 

E.05 – POSOUZENÍ DETAILU  

Příloha B 

Globální schéma energetických zdrojů   -  - 

D1.4 Zpráva technického prostředí budov  -  - 

D.1.4.1.1 – Návrh umělého osvětlení   -  - 

D.1.4.1.2 – Příloha 1 – Výpočet umělého osvětlení -  - 

D.1.4.1.3 – Příloha 2 – Rozmístění svítidel  M 1:100 2x A4 

D.1.4.2.1 – Návrh využití dešťové vody   -  - 

D.1.4.3.1 – Návrh nuceného větrání a zdroje chladu-  - 

D.1.4.3.2 – Koncept vedení VZT potrubí 1.NP  M 1:100 2x A4 

D.1.4.3.3 – Koncept vedení VZT potrubí 2.NP  M 1:100 2x A4 

D.1.4.3.4 – Příloha 2 - Výpočet teplené zátěže -  - 

D.1.4.4.1 – Zdroj tepla     -  - 

D.1.4.4.2 – Půdorys kotelny    M 1:50  A4 

D.1.4.4.3 – Regulační schéma plynové kotelny M 1:50 2x A4 

D.1.4.4.4 – Koncept vedení vytápění 1.PP  M 1:100 2x A4 

D.1.4.4.5 – Koncept vedení vytápění 1.NP  M 1:100 2x A4 

D.1.4.4.6 – Koncept vedení vytápění 2.NP  M 1:100 2x A4 

D.1.4.5.1 – Koncept vodovod 1.PP   M 1:100 2x A4 

D.1.4.5.2 – Koncept vodovod 1.NP   M 1:100 2x A4 

D.1.4.5.3 – Koncept vodovod 2.NP   M 1:100 2x A4 

D.1.4.6.1 – koncept kanalizace 1.PP   M 1:100 2x A4 

D.1.4.6.2 – koncept kanalizace 1.NP   M 1:100 2x A4 

D.1.4.6.3 – koncept kanalizace 2.NP   M 1:100 2x A4 

Příloha C 

 Posouzení environmentálních dopadů  
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