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Abstrakt 
Diplomová práce "Bytový dům" je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující 
všechny náležitosti dle platných předpisů. Dům je navržen jako samostatně stojící a je 
nepodsklepený. Dům je obdélníkového rozměru, zastřešen plochou vegetační střechou. Dům 
má čtyři nadzemní podlaží s lodžiemi, balkóny a terasami. V domě je 10 bytových jednotek. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází příslušenství bytů: kočárkárna, technická místnost, 
sklepní prostory a garáže. V domě je navržen výtah. Dům je vyzděn z cihelného systému s 
kontaktním zateplovacím systémem. Součástí práce jsou dále tepelně technické posudky, 
výpočty schodiště a základové konstrukce.  
  
Klíčová slova 
Diplomová práce, bytový dům, lodžie, balkóny, plochá střecha, vegetační střecha, bytová 
jednotka, montovaný strop, nepodsklepená stavba, terasa, garáž, výtah, cihelný systém, 
kontaktní zateplovací systém, základová konstrukce, samostatně stojící dům.  
  
  
  
Abstract 
The master´s thesis "Apartment house" is in form of project documentation containing all 
appropriateness in accordance with valid regulations. The house is designed as a detached 
house and without a cellar. The house is rectangular dimension, with a flat vegetation roof. 
The house has four floors with loggias, balconies and terraces. The house has 10 housing 
units. On the first floor is the accessory apartments: bicycle room, technical room, cellar room 
and garage. In the house is projected a lift. The house is made of brick system with a contact 
insulated system. The part of thesis is a heat-technical opinion, calculations staircase and 
foundation construction. 
  
Keywords 
Master´s thesis, apartment house, loggia, balconies, flat roof, vegetative roof, housing unit, 
ceiling mounted, without a cellar, terrace, garage, lift, brick system, contact insulated system, 
foundation construction, detached house. 
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Úvod 
 
Téma a rozsah diplomové práce jsem volil podle mých dosavadních znalostí, které jsem na 
vysoké škole nasbíral. Rozhodl jsem se zpracovat projektovou dokumentaci bytového domu. 
Jedná se o samostatně stojící bytový dům v zastavěném území města Znojma. Objekt má čtyři 
nadzemní podlaží a je nepodsklepený. V přízemí se nachází garáže, sklepní prostory, 
kočárkárna a technická místnost. V druhém nadzemním podlaží jsou dva byty kategorie 3+kk 
s prostornou terasou a lodžií. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží jsou vždy čtyři byty 
kategorie 1+kk s balkónem nebo lodžií podle orientace ke světovým stranám.  Dům je založen 
na základových pásech z prostého betonu a je vyzděn z cihelného systému s kontaktním 
zateplovacím systémem z polystyrenu. Stavba má jednoplášťovou vegetační plochou střechu. 
Součástí diplomové práce jsou dále tepelně technické posudky, výpočty schodiště a základové 
konstrukce.  
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5 PODLAHA V 1NP (na zemině)
nevytápěný prostor

  celkem:      400

dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice Sikafloor®-161, spotřeba
0.5kg/m2

PE folie, čirá, ρ=90g/m2, ekvivalentní difůzní tloušťka Sd=30m

Asfaltový pás z modifikovaného asfaltu SBS s nosnou vložkou z
polyesterového rouna 180g/m2, typ S, povrchová úprava minerálním
jemnozrným posipem. Elastodek 40 Special Mineral, 4.4kg/m2, Sd=120m

Asfaltový penetrační nátěr ve dvou vrstvách, spotřeba 0.4-0.6kg/m2

Štěrkovitá propustná, konzistence pevná

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

nášlapná

penetrace

výztužná

separační

izolace proti
zemní vlhkosti

podkladní

penetrace

zemina

1

2

3

4

5

6

7

8

5

3

0,1

4

-

150

-

nátěr válečkem

nátěr válečkem

volně položeno, spoje přelepeny lepící páskou

celoplošně nataveno plamenem, podélné a
příčné spoje nataveny s přesahem 100mm.

nátěr válečkem

zhutněná

hladký dvousložkový epoxidový nátěr Sikafloor®- 264 ve dvou vrstvách,
spotřeba 0.3kg/m2 na vrstvu

Tepelně akustické desky ISOVER EPS 100Z , λ=0.037 W/m2K, µ=30-70,
ρ=23kg/m2

tepelně
izolační 50

10

kladeno na sucho

Podkladní beton - C16/20, velikost kameniva Ø 8mm, +KARI sít Ø6mm s oky
100x100mm. Rozměr sítě 3x2m

88

KARI sítě položeny na distanční podložky a
spojeny vazacím drátem s přesahem 100mm.
Beton zhutněn

anhydritový potěr AE 020, pevnost 20MPa, ρ=2100kg/m2,
λ=1.2W/m2K čerpadlem, zhutněno příložným vybrátorem

zhutněný
podklad 100zhutněná9 Zhutněný podsyp pod základovou desku z lomového kameniva

frakce 10 - 20mm

S1
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anhydritový potěr AE 020, pevnost 20MPa, ρ=2100kg/m2, λ=1.2W/m2K
s podlahovým vytápěním s trubkami PB-DD 15x1.5 . Systémová deska
Gabotherm 1.2.3 s výškou výstupků 19mm

PE folie, čirá, ρ=90g/m2, ekvivalentní difůzní tloušťka Sd=30m

Předpjaté dutinové panely Goldback

JUTAFOL N110 Standart, ρ=110g/m2, Sd=40m, role 1.5x50m,
spoje přelepené lepící páskou  JUTAFOL SP 1

nevětraná vzduchová mezera pro rozvod TZB

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

nášlapná

roznášecí

separační

nosná

parozábrana

vzduchová
mezera

1

2

3

4

5

6

7

8

63

0,1

200

140

0,2

260

čerpadlem, zhutněno příložným
vybrátorem

položeno na sucho, spoje přelepeny
lepící páskou

položeno na železobetonový věnec

kotveno kovovými sponkami a
přelepené páskou

rozvody zavěšeny na ocelových
závěsech kotveny do hliníkového rámu
tepelné izolace

Tepelně akustické desky ISOVER EPS 100Z , λ=0.037 W/m2K,
µ=30-70, ρ=23kg/m2 50

9

kladeno na sucho

10

tepelně
izolační

podhled ze sádrokartonových desek RIGIPS RF 12.5mm,
protipožární, rozměr desky 2000x1250mm, hmotnost 11,2kg/m2

tepelně
izolační

podhled
podhled zavěšen na ocelových závěsech
kotvených do hliníkového rámu tepelné
izolace

12,5

PODLAHA VE 2NP (nad nevytápěným prostorem)
vytápěný prostor

  celkem:      738

kročejová izolace z pěnového polystyrenu pod laminátovou podlahu -
Mirelon

8

5

položeno na sucho, spojeno
na pero a drážkulaminátové podlaha s nosnou HDF vrstvou

položeno na suchoizolační

S2

STAVEBNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Součinitel prostupu tepla

U = 0,166 W/m2K

požadované UN = 0,60 W/m2K

doporučené UN = 0,40 W/m2K

U < UN

Tepelně izolační desky z minerální plsti ISOVER Fassil NT 140 se
spevněním povrchu skelnou netkanou textílií , λ=0.035W/m2K, µ=1.

lepená lepidlem, kotveno pomocí
polyetylenových talířových hmoždinek s
plastovým zatloukacím trnem, NTK U
Ø8/60x180, spotřeba 3ks/m2
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lepidlo BAUMIT Baumacol Basic, třida C1, na cementové bázi,
mrazuvzdorné, vodotěsné, přídržnost 0.5MPa, spotřeba 3kg/m2

anhydritový potěr AE 020, pevnost 20MPa, ρ=2100kg/m2, λ=1.2W/m2K
s podlahovým vytápěním s trubkami PB-DD 15x1.5 . Systémová deska
Gabotherm 1.2.3 s výškou výstupků 19mm

PE folie, čirá, ρ=90g/m2, ekvivalentní difůzní tloušťka Sd=30m

Předpjaté dutinové panely Goldback

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

nášlapná

lepidlo

roznášecí

separační

nosná

1

2

3

4

5

6

7

8

8

2

63

0,2

200

položeno do lepidla

čerpadlem, zhutněno příložným
vybrátorem

nátěr štětcem nebo válečkem

položeno na sucho, spoje přelepeny
lepící páskou

položeno na železobetonový věnec

keramická dlažba, vyspárováno Baumit Baumacol Premiumfuge,
spotřeba cca 0,5–0,9 kg/m2

Tepelně akustické desky ISOVER EPS 100Z , λ=0.037 W/m2K,
µ=30-70, ρ=23kg/m2 50

9

kladeno na sucho

hydroizolace Tekutá asfaltová dvousložková hydroizolace na bázi polymercementové
suspenze, trvale pružná, spotřeba 0.8kg/m2

zubovou nerezovou stěrkou

2

tepelně
izolační

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

omítka 10

3omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

  celkem:      338

PODLAHA VE 3NP, 4NP
(nad vytápěným prostorem)
vytápěný prostor

S3
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lepidlo BAUMIT Baumacol Basic, třida C1, na cementové bázi,
mrazuvzdorné, vodotěsné, přídržnost 0.5MPa, spotřeba 3kg/m2

anhydritový potěr AE 020, pevnost 20MPa, ρ=2100kg/m2,
λ=1.2W/m2K

PE folie, čirá, ρ=90g/m2, ekvivalentní difůzní tloušťka Sd=30m

Asfaltový pás z modifikovaného asfaltu SBS s nosnou vložkou z polyesterového
rouna 180g/m2, typ S, povrchová úprava minerálním jemnozrným posipem.
Elastodek 40 Special Mineral, 4.4kg/m2, Sd=120m

Asfaltový penetrační nátěr ve dvou vrstvách, spotřeba 0.4-0.6kg/m2

Štěrkovitá propustná, konzistence pevná

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

nášlapná

lepidlo

roznášecí

separační

izolace proti
zemní
vlhkosti

podkladní

penetrace

zemina

1

2

3

4

5

6

7

8

8

2

84

0,1

4

-

150

-

položeno do lepidla

čerpadlem, zhutněno příložným
vybrátorem

nátěr štětcem nebo válečkem

položeno na sucho, spoje přelepeny
lepící páskou

celoplošně nataveno plamenem,
podélné a příčné spoje nataveny
s přesahem 100mm

nátěr válečkem

zhutněná

keramická dlažba, vyspárováno Baumit Baumacol Premiumfuge,
spotřeba cca 0,5–0,9 kg/m2

Tepelně akustické desky ISOVER EPS 100Z , λ=0.037 W/m2K,
µ=30-70, ρ=23kg/m2 50

9

kladeno na sucho

11

hydroizolace Tekutá asfaltová dvousložková hydroizolace na bázi polymercementové
suspenze, trvale pružná, spotřeba 0.8kg/m2

zubovou nerezovou stěrkou

2

tepelně
izolační

  celkem:      400

PODLAHA V 1NP (na zemině)
nevytápěný prostor

Podkladní beton - C16/20, velikost kameniva Ø 8mm, +KARI sít Ø6mm
s oky 100x100mm. Rozměr sítě 3x2m

KARI sítě položeny na distanční podložky
a spojeny vazacím drátem s přesahem
100mm. Beton zhutněn

zhutněný
podklad 100zhutněná10 Zhutněný podsyp pod základovou desku z lomového kameniva

frakce 10 - 20mm

S4
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lepidlo BAUMIT Baumacol Basic, třida C1, na cementové bázi,
mrazuvzdorné, vodotěsné, přídržnost 0.5MPa, spotřeba 3kg/m2

anhydritový potěr AE 020, pevnost 20MPa, ρ=2100kg/m2, λ=1.2W/m2K

PE folie, čirá, ρ=90g/m2, ekvivalentní difůzní tloušťka Sd=30m

Předpjaté dutinové panely Goldback

JUTAFOL N110 Standart, ρ=110g/m2, Sd=40m, role 1.5x50m,
spoje přelepené lepící páskou  JUTAFOL SP 1

nevětraná vzduchová mezera pro rozvod TZB

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

nášlapná

lepidlo

roznášecí

separační

nosná

parozábrana

vzduchová
mezera

1

2

3

4

5

6

7

8

8

2

63

0,1

200

140

0,2

260

položeno do lepidla

čerpadlem, zhutněno příložným
vybrátorem

nátěr štětcem nebo válečkem

položeno na sucho, spoje přelepeny
lepící páskou

položeno na železobetonový věnec

lepená lepidlem, kotveno pomocí
polyetylenových talířových hmoždinek s
plastovým zatloukacím trnem, NTK U
Ø8/60x180, spotřeba 3ks/m2

kotveno kovovými sponkami a
přelepené páskou

rozvody zavěšeny na ocelových
závěsech kotveny do hliníkového rámu
tepelné izolace

keramická dlažba, vyspárováno Baumit Baumacol Premiumfuge,
spotřeba cca 0,5–0,9 kg/m2

Tepelně akustické desky ISOVER EPS 100Z , λ=0.037 W/m2K,
µ=30-70, ρ=23kg/m2 50

9

kladeno na sucho

10

hydroizolace Tekutá asfaltová dvousložková hydroizolace na bázi polymercementové
suspenze, trvale pružná, spotřeba 0.8kg/m2

zubovou nerezovou stěrkou

2

tepelně
izolační

podhled ze sádrokartonových desek RIGIPS RF 12.5mm,
protipožární, rozměr desky 2000x1250mm, hmotnost 11,2kg/m2

tepelně
izolační

podhled11
podhled zavěšen na ocelových závěsech
kotvených do hliníkového rámu tepelné
izolace

12,5

PODLAHA VE 2NP (nad nevytápěným prostorem)
nevytápěný prostor

  celkem:      738

S5

STAVEBNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Součinitel prostupu tepla

U = 0,166 W/m2K

požadované UN = 0,60 W/m2K

doporučené UN = 0,40 W/m2K

U < UN

Tepelně izolační desky z minerální plsti ISOVER Fassil NT 140 se
spevněním povrchu skelnou netkanou textílií , λ=0.035W/m2K, µ=1.
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lepidlo BAUMIT Baumacol Basic, třida C1, na cementové bázi,
mrazuvzdorné, vodotěsné, přídržnost 0.5MPa, spotřeba 3kg/m2

anhydritový potěr AE 020, pevnost 20MPa, ρ=2100kg/m2, λ=1.2W/m2K

PE folie, čirá, ρ=90g/m2, ekvivalentní difůzní tloušťka Sd=30m

Předpjaté dutinové panely Goldback

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

nášlapná

lepidlo

roznášecí

separační

nosná

1

2

3

4

5

6

7

8

8

2

65

0,2

200

položeno do lepidla

čerpadlem, zhutněno příložným
vybrátorem

nátěr štětcem nebo válečkem

položeno na sucho, spoje přelepeny
lepící páskou

položeno na železobetonový věnec

keramická dlažba, vyspárováno Baumit Baumacol Premiumfuge,
spotřeba cca 0,5–0,9 kg/m2

Tepelně akustické desky ISOVER EPS 100Z , λ=0.037 W/m2K,
µ=30-70, ρ=23kg/m2 50

9

kladeno na sucho

hydroizolace Tekutá asfaltová dvousložková hydroizolace na bázi polymercementové
suspenze, trvale pružná, spotřeba 0.8kg/m2

zubovou nerezovou stěrkou

2

tepelně
izolační

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

omítka 10

3omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

  celkem:      338

PODLAHA VE 3NP, 4NP
(nad vytápěným prostorem)
nevytápěný prostor

S6
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lepidlo BAUMIT Baumacol Basic, třida C1, na cementové bázi,
mrazuvzdorné, vodotěsné, přídržnost 0.5MPa, spotřeba 3kg/m2

Montované schodiště

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

nášlapná

lepidlo

nosná

1

2

3

4

5

8

2

200

položeno do lepidla

nátěr štětcem nebo válečkem

uložené na isobloky

keramická dlažba, vyspárováno Baumit Baumacol Premiumfuge,
spotřeba cca 0,5–0,9 kg/m2

6

hydroizolace Tekutá asfaltová dvousložková hydroizolace na bázi polymercementové
suspenze, trvale pružná, spotřeba 0.8kg/m2

zubovou nerezovou stěrkou

2

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

omítka 10

3omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

  celkem:      225

PODLAHA NA SCHODIŠTI
nevytápěný prostorS7
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23

dřevěný rošt penetrovaný proti vlhkosti

ocelová zavěšená konstrukce balkonu, ve spádu s povrchovou úpravou
proti vodě. Spojení pomocí závitových tyčí zabetonovaných do ŽB
věnce. Přerušení tepelného mostu pomocí tepelné izolace 100mm

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

nášlapná

noná

nosná

1

2

3

4

23

25

250

kotveno šrouby do dřevěného roštu

zavěšená konstrukce pomocí tepelně
izolačního nosníku

volně položené na roznášecí
podložce z mPVC

WPC dřevoplastikové desky, rozměr 23x150x2000 mm

hydroizolace rektifikační plastové terče

položeno na plastových
rektifikačních terčích

52

PODLAHA NA BALKONĚ a LODŽII

  celkem:      350

S8
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74
25

23

dřevěný rošt penetrovaný proti vlhkosti

HI fólie z PVC-P DEKPLAN 76 s PES výztužnou vložkou. Faktor
difúzního odporu μ=15000

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

nášlapná

nosná

nosná

1

2

3

4

23

25

1,8

kotveno šrouby do dřevěného roštu

mechanicky kotvená se svařeným
přesahem 100mm

volně položené na roznášecí
podložce z mPVC tl. 1,8mm

WPC dřevoplastikové desky, rozměr 23x150x2000 mm

hydroizolace

rektifikační plastové terče

položeno na plastových
rektifikačních terčích

30-100

PE folie, čirá, ρ=90g/m2, ekvivalentní difůzní tloušťka Sd=30m

Předpjaté dutinové panely Goldback

separační

nosná

0,2

200

položeno na sucho, spoje přelepeny
lepící páskou

položeno na železobetonový věnec

Tepelně akustické desky ISOVER EPS 100Z , λ=0.037 W/m2K,
µ=30-70, ρ=23kg/m2 50kladeno na sucho

tepelně
izolační

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

omítka 10

3omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

separační textílie FILTEK 300 (100% PP)separační

keramzitbeton λ = 0.56  W/m2K   ρ = 1100 kg/m3spádová

kladeno na sucho

čerpadlem a zhutněno

PODLAHA NA TERASE
(nad nevytápěným prostorem)

  celkem:      393

5

6

7

8

9

10

11

S9
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vegetační travní substrát TR 100

HI fólie z PVC-P DEKPLAN 77 odolná proti prorůstáné se skleněnou
výztužnou vložkou. Faktor difúzního odporu μ=15000

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

nášlapná

vegetační

hydroizolační

1

2

3

4

1,8

zatravnění ploché střechy

filtrační filtrační tex lie FILTEK 500 (100% PP)

Předpjaté dutinové panely Goldbacknosná 200položeno na železobetonový věnec

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

omítka 10

3omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

separační textílie FILTEK 300 (100% PP)separační

keramzitbeton λ = 0.56  W/m2K   ρ = 1100 kg/m3spádová čerpadlem a zhutněno

drenážní

separační textílie FILTEK 300 (100% PP)separační

nopová fólie DEKDREN T20 GARDEN

EPS 100 S, tepelné desky ze stabilizovaného pěnového
polystyrenu. λ=0.037W/m2K, µ=30-70, ρ=20kg/m2. Kladeno ve
dvou vrstvách 100 a 50 mm s vystřídáním svislé spáry.

150kladeno na sucho
tepelně
izolační

Styrodur 500CS, extrudovaný polystyren, λ=0.035W/m2K,
µ=30-70, ρ=35kg/m2

80kladeno na sucho
tepelně
izolační

GLASTEK 40 Special Mineral, asfaltový pás z SBS
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny
plošné hmotnosti 200 g/m2

4
bodově nataveno k podkladu, spoje
nataveny s přesahem 100mm

parozábrana
(pojistná HI)

asfaltová penetrační emulze Dekprimer, spotřeba cca 0,3 Kg/m2 -nátěr válečkempenetrační

PLOCHÁ STŘECHA (nad vytápěným prostorem)

  celkem:      819

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

20

-

-

100

200

50 - 368

STAVEBNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Součinitel prostupu tepla

U = 0,148 W/m2K

požadované UN = 0,24 W/m2K

doporučené UN = 0,16 W/m2K

U < UN

volně položené s přesahem 50mm

volně položené s přesahem 100mm

volně položené s přesahem 50mm

volně položené s přesahem 50mm

Sypaná z velkoobjemového vaku
připevněném na autojeřábu

vyseto

svařené horkým vzduchem. spoje s
přesahem 50mm

S10
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kročejová izolace z pěnového polystyrenu pod laminátovou podlahu -
Mirelon

anhydritový potěr AE 020, pevnost 20MPa, ρ=2100kg/m2, λ=1.2W/m2K
s podlahovým vytápěním s trubkami PB-DD 15x1.5 . Systémová deska
Gabotherm 1.2.3 s výškou výstupků 19mm

PE folie, čirá, ρ=90g/m2, ekvivalentní difůzní tloušťka Sd=30m

Předpjaté dutinové panely Goldback

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

nášlapná

izolační

roznášecí

separační

nosná

1

2

3

4

5

6

7

8

8

5

65

0,2

200

čerpadlem, zhutněno příložným
vybrátorem

položeno na sucho, spoje přelepeny
lepící páskou

položeno na železobetonový věnec

laminátové podlaha s nosnou HDF vrstvou

Tepelně akustické desky ISOVER EPS 100Z , λ=0.037 W/m2K,
µ=30-70, ρ=23kg/m2 50kladeno na sucho

tepelně
izolační

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

omítka 10

3omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

  celkem:      338

PODLAHA VE 3NP, 4NP
(nad vytápěným prostorem)
vytápěný prostor

položeno na sucho

položeno na sucho, spojeno
na pero a drážku

S11
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lepidlo BAUMIT Baumacol Basic, třida C1, na cementové bázi,
mrazuvzdorné, vodotěsné, přídržnost 0.5MPa, spotřeba 3kg/m2

anhydritový potěr AE 020, pevnost 20MPa, ρ=2100kg/m2, λ=1.2W/m2K
s podlahovým vytápěním s trubkami PB-DD 15x1.5 . Systémová deska
Gabotherm 1.2.3 s výškou výstupků 19mm

PE folie, čirá, ρ=90g/m2, ekvivalentní difůzní tloušťka Sd=30m

Předpjaté dutinové panely Goldback

Tepelně izolační desky z minerální plsti ISOVER Fassil NT 140 se
spevněním povrchu skelnou netkanou textílií , λ=0.035W/m2K, µ=1.

JUTAFOL N110 Standart, ρ=110g/m2, Sd=40m, role 1.5x50m,
spoje přelepené lepící páskou  JUTAFOL SP 1

nevětraná vzduchová mezera pro rozvod TZB

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

nášlapná

lepidlo

roznášecí

separační

nosná

parozábrana

vzduchová
mezera

1

2

3

4

5

6

7

8

8

2

63

0,1

200

140

0,2

260

položeno do lepidla

čerpadlem, zhutněno příložným
vybrátorem

nátěr štětcem nebo válečkem

položeno na sucho, spoje přelepeny
lepící páskou

položeno na železobetonový věnec

kotveno kovovými sponkami a
přelepené páskou

rozvody zavěšeny na ocelových
závěsech kotveny do hliníkového rámu
tepelné izolace

keramická dlažba, vyspárováno Baumit Baumacol Premiumfuge,
spotřeba cca 0,5–0,9 kg/m2

Tepelně akustické desky ISOVER EPS 100Z , λ=0.037 W/m2K,
µ=30-70, ρ=23kg/m2 50

9

kladeno na sucho

10

hydroizolace Tekutá asfaltová dvousložková hydroizolace na bázi polymercementové
suspenze, trvale pružná, spotřeba 0.8kg/m2

zubovou nerezovou stěrkou

2

tepelně
izolační

podhled ze sádrokartonových desek RIGIPS RF 12.5mm,
protipožární, rozměr desky 2000x1250mm, hmotnost 11,2kg/m2

tepelně
izolační

podhled11
podhled zavěšen na ocelových závěsech
kotvených do hliníkového rámu tepelné
izolace

12,5

PODLAHA VE 2NP (nad nevytápěným prostorem)
vytápěný prostor

  celkem:      738

STAVEBNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Součinitel prostupu tepla

U = 0,166 W/m2K

požadované UN = 0,60 W/m2K

doporučené UN = 0,40 W/m2K

U < UN

lepená lepidlem, kotveno pomocí
polyetylenových talířových hmoždinek s
plastovým zatloukacím trnem, NTK U
Ø8/60x180, spotřeba 3ks/m2

S12



7 100 400 13

tenkovrstvá omítka Baumit Nanoportop, zrnitost 2mm, µ=20-30,
spotřeba 3.2kg/m2

penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění
přilnavosti, Baumit Uniprimer, spotřeba cca 0.25kg/m2

Lepící a stěrkovací malta Baumit Procontact, µ=18, spotřeba 3-4kg/m2

+ výztužná sklotextilní tkanina s oky cca 4x4mm

Fasádní desky ISOVER EPS 70F λ=0.039W/m2K, µ=30 ρ=
15Kg/m3. Kotvení pomocí polyetylenových talířových hmoždinek s
plastovým zatloukacím trnem, NTK U Ø8/60x150, spotřeba 5ks/m2

lepící a stěrkovací malta Baumit Procontact,µ=18, spotřeba 3-4kg/m2

keramické zdivo, HELUZ P15 40 (247x400x238mm), λ=0.165W/m2K,
µ=5/10, ρ=720kg/m3. Malta HELUZ TM 39, λ=0.210W/m2K

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

omítka

penetrace

výztužná

tepelně
izolační

lepící

omítka

nosná

1

2

3

4

5

6

7

8

3

-

4

100

3

400

10

3

štětcem nebo válečkem

natahováním, výztužná tkanina
zatlačena do stěrky

nástřikem

celoplošně lepeno k podkladu a kotveno
plastovými hmoždinkami

kladeno do maltového lože 12mm

omítka

natahováním, výztužná tkanina
zatlačena do stěrky

nástřikem

štětcem nebo válečkem

STĚNA OBVODOVÁ ZATEPLENÁ

  celkem:      523

STAVEBNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Součinitel prostupu tepla

U = 0,199 W/m2K

požadované UN = 0,24 W/m2K

U < UN

Z1



3 10 300 10 3

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

omítka

1

2

3

4

5

3

10

3

štětcem nebo válečkem

nástřikem

omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

omítka Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cmomítka 10

nosná 300kladeno do maltového lože 12mm
keramické zdivo, HELUZ AKU těžké 30 (247x300x238mm), Rw=58dB,
µ=5/10, ρ=980kg/m3. Malta BAUMIT MM 100

  celkem:      326

STĚNA VNITŘNÍ tl. 300mm (nosná)
mezi dvěma bytyZ2

STAVEBNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Neprůzvučnost konstrukce

Rw= 56dB
Rw´= 56 - 2 = 54 dB

Rwpož = 53 dB

Rwpož< Rw´



3
10

115
10

3

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

omítka

1

2

3

4

5

3

10

3

štětcem nebo válečkem

nástřikem

omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

omítka Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cmomítka 10

keramické zdivo, HELUZ AKU11,5 (375x115x238mm), µ=5/10,
ρ=1070kg/m3. Malta BAUMIT MM 100nosná 115kladeno do maltového lože 12mm

STĚNA VNITŘNÍ tl. 115mm (nenosná)

  celkem:      141

Z3

STAVEBNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Neprůzvučnost konstrukce

Rw= 47dB
Rw´= 47 - 2 = 45 dB

Rwpož = 42 dB

Rwpož< Rw´



3 10 250 10 3

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

omítka

1

2

3

4

5

3

10

3

štětcem nebo válečkem

nástřikem

omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

omítka Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cmomítka 10

keramické zdivo, HELUZ P15 25 (375x250x238mm), λ=0.335W/m2K ,
µ=5/10, ρ=740kg/m3. Malta BAUMIT MM 100nosná 250kladeno do maltového lože 12mm

STĚNA VNITŘNÍ tl. 250mm (nosná)

  celkem:      276

Z4



7 100 300

tenkovrstvá omítka Baumit Nanoportop, zrnitost 2mm, µ=20-30,
spotřeba 3.2kg/m2

penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění
přilnavosti, Baumit Uniprimer, spotřeba cca 0.25kg/m2

Lepící a stěrkovací malta Baumit Procontact, µ=18, spotřeba 3-4kg/m2

+ výztužná sklotextilní tkanina s oky cca 4x4mm

Fasádní desky ISOVER EPS 70F λ=0.039W/m2K, µ=30 ρ=
15Kg/m3. Kotvení pomocí polyetylenových talířových hmoždinek s
plastovým zatloukacím trnem, NTK U Ø8/60x150, spotřeba 5ks/m2

lepící a stěrkovací malta Baumit Procontact,µ=18, spotřeba 3-4kg/m2

keramické zdivo, HELUZ P15 30 (247x300x238mm), λ=0.219W/m2K,
µ=5/10, ρ=820kg/m3. Malta HELUZ TM 39, λ=0.210W/m2K

Souvrství ploché střechy - viz DETAIL ATIKY

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

omítka

penetrace

výztužná

tepelně
izolační

lepící

nosná

1

2

3

4

5

6

3

-

4

100

3

300

štětcem nebo válečkem

natahováním, výztužná tkanina
zatlačena do stěrky

nástřikem

celoplošně lepeno k podkladu a kotveno
plastovými hmoždinkami

kladeno do maltového lože 12mm

natahováním, výztužná tkanina
zatlačena do stěrky

ZDIVO ATIKY

  celkem:      410

Z5



3 4 400 10 3

tenkovrstvá omítka Baumit Nanoportop, zrnitost 2mm, µ=20-30,
spotřeba 3.2kg/m2

penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění
přilnavosti, Baumit Uniprimer, spotřeba cca 0.25kg/m2

Stěrkovací malta Baumit Procontact, µ=18, spotřeba 3-4kg/m2

keramické zdivo, HELUZ P15 40 (247x400x238mm), λ=0.165W/m2K,
µ=5/10, ρ=720kg/m3. Malta HELUZ TM 39, λ=0.210W/m2K

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

omítka

penetrace

stěrkovací

omítka

nosná

1

2

3

4

5

6

3

-

10

400

10

3

štětcem nebo válečkem

natahováním

nástřikem

kladeno do maltového lože 12mm

omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

STĚNA OBVODOVÁ

  celkem:      426

Z6



3 10 394 10 3

keramické zdivo, HELUZ P15 40 (247x400x238mm), λ=0.165W/m2K,
µ=5/10, ρ=720kg/m3. Malta HELUZ TM 39, λ=0.210W/m2K

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

omítka

nosná

1

2

3

4

5

400

10

3

kladeno do maltového lože 12mm

omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

STĚNA VNITŘNÍ 400mm (nosná)

  celkem:      426

Z7

3štětcem nebo válečkem

nástřikem

omítka Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cmomítka 10



3 10 400 10 3

Paropropustná jednosložková silikonová omítka Baumit Silikontop,
pastovité konzistence. Vodoodpudivá, odolná vůči znečistění,
zrnitost 2mm, µ=90-100, Sd= 0,18m, spotřeba 4.2kg/m2

penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění
přilnavosti, Baumit Uniprimer, spotřeba cca 0.25kg/m2

Stěrkovací malta Baumit Procontact, µ=18, spotřeba 3-4kg/m2

keramické zdivo, HELUZ P15 40 (247x400x238mm), λ=0.165W/m2K,
µ=5/10, ρ=720kg/m3. Malta HELUZ TM 39, λ=0.210W/m2K

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

omítka

penetrace

stěrkovací

omítka

nosná

1

2

3

4

5

6

3

-

10

400

10

3

štětcem nebo válečkem

natahováním

nástřikem

kladeno do maltového lože 12mm

omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

STĚNA OBVODOVÁ V SOKLOVÉ OBLASTI

  celkem:      426
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3 10 300 10 3

STĚNA VNITŘNÍ tl. 300mm (nosná)

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

omítka

1

2

3

4

5

3

10

3

štětcem nebo válečkem

nástřikem

omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

omítka Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cmomítka 10

nosná 300kladeno do maltového lože 12mm
keramické zdivo, HELUZ P15 30 (247x300x238mm), λ=0.219W/m2K,
µ=5/10, ρ=700kg/m3. Malta BAUMIT MM 100

  celkem:      326
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3
10

140
10

3

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

omítka

1

2

3

4

5

3

10

3

štětcem nebo válečkem

nástřikem

omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

omítka Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cmomítka 10

keramické zdivo, HELUZ 14 (497x140x238mm), λ=0.299W/m2K, µ=
5/10, ρ=670kg/m3. Malta BAUMIT MM 100nosná 140kladeno do maltového lože 12mm

STĚNA VNITŘNÍ tl. 140mm (nenosná)

  celkem:      166
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3 10 250 10 3

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cm

Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

popis vrstvy způsob zabudování tloušťka [mm]typ vrstvyč. vrstvy

omítka

1

2

3

4

5

3

10

3

štětcem nebo válečkem

nástřikem

omítka

nástřikem

štětcem nebo válečkem

omítka Vápenná štuková omítka Baumit, spotřba 3.6kg/m2/3cm

Vápenocementová Baumit jádrová omítka strojní,
zrnitost 2mm, spotřeba 15kg/m2/cmomítka 10

keramické zdivo, HELUZ AKU těžké 25 (372x250x238mm), Rw=57dB,
µ=5/10, ρ=980kg/m3. Malta BAUMIT MM 100nosná 250kladeno do maltového lože 12mm

STĚNA VNITŘNÍ tl. 250mm (nosná)
mezi dvěma byty

  celkem:      276

STAVEBNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Neprůzvučnost konstrukce

Rw= 57dB
Rw´= 57 - 2 = 55 dB

Rwpož = 53 dB

Rwpož< Rw´

Z11
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Bytový dům, okr. Znojmo 
b) Místo stavby 
Kosmákova 2741/86 
669 02, Znojmo 
Katastrální území: 
Znojmo 
Parcelní čísla pozemků: 
2092/18 
c) předmět dokumentace 
Novostavba bytového domu 
 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
Název firmy: OXES, s. r. o. 
Adresa: Španělská 742/6, Praha 2, 120 00 
IC: 26772949 
DIC: CZ26772949 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Vypracoval: Bc. Jan Antoš 
Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Hlavačka 
Adresa: Bratrstva 19, Znojmo 669 02 
Telefon: +420 737 361 495 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
- Snímek z Katastrální mapy  
- výpis z katastru nemovitostí 
- projektová dokumentace stavby 
-   
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
Staveniště je v zastavěném území města. Navazuje na současnou zástavbu bytových domů.  
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území, 
V současné době není území stavby využíváno. Stavba nebude zasahovat za plochu pozemku, 
který je v majetku investora. Na zájmovém pozemku se nenachází žádné stromy či jiná zeleň, 
která by zasahovala do stavby objektu. Pozemek dříve sloužil pro účely městských 
vojenských kasáren.  
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, 
památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Pozemek se nenachází v žádném pásmu ochrany apod. Na území nejsou kladeny v tomto 
ohledu žádné podmínky ani omezení. 
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d) údaje o odtokových poměrech, 
Staveniště leží ve velmi mírném svahu, dešťová voda stéká k severnímu okraji pozemku a 
vsakuje se na něm. Po výstavbě navrženého domu budou odtokové poměry na nezastavěné 
části pozemku nezměněny, dešťová voda ze střechy domu bude svedena do kanalizace 
v souladu s vyjádřením příslušných správců a majitelů sítí. Parkoviště a zpevněné plochy 
budou odvodněny do veřejné kanalizace. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
Návrh zastavění je v souladu s územně plánovací dokumentací. Dům bude svým objemem a 
tvarem doplňovat dosavadní zástavbu bytových a rodinných domů. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Obecné požadavky na využití území jsou splněny. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Návrh respektuje požadavky orgánů a správců sítě vzešlé z předběžných projednání záměru 
s nimi. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Pro řešené území nejsou žádné výjimky a úlevová řešení vydána. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
- Vybudování přípojek elektro, vodovodu a kanalizace 
- Vybudování pěší a silniční komunikace na pozemku ke komunikaci stávající 
- Zřízení městského mobiliáře a zeleně. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
Vlastník pozemku, na kterém bude probíhat výstavba: 
p.č. 2092/18, k.ú. Znojmo-město, vlastník: Družstvo PLUS, Dobšická 3580/17, 67021 
Znojmo,  
 
Vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí: 
p.č. 5413, k.ú. Znojmo-město, vlastník: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 66922 Znojmo,  
druh pozemku: ostatní komunikace (Ulice Kosmákova) 
 
p.č. 5415/1, k.ú. Znojmo-město, vlastník: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 66922 Znojmo,  
druh pozemku: ostatní komunikace (Ulice Palliardiho) 
 
p.č. 2087/2, k.ú. Znojmo-město, vlastník: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 66922 Znojmo,  
druh pozemku: ostatní komunikace (Ulice Palliardiho) 
 
p.č. 2092/1, k.ú. Znojmo-město, Immo –Log – CZ Alpha Beta s.r.o., Pod Višňovkou 1662/25, 
Krč, 14000 Praha 4,  
 
p.č. 5407/1, k.ú. Znojmo-město, vlastník: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 66922 Znojmo,  
druh pozemku: ostatní komunikace (Ulice Jarošova) 
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A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o novostavbu bytového domu.  
 
b) účel užívání stavby, 
Stavba bude sloužit k bydlení. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Stavba bude trvalého charakteru. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.), 
Žádné požadavky nejsou řešeny. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Návrh respektuje technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky na stavby pro 
bytovou výstavbu. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů2), 
Vzhledem k umístění, účelu, tvaru, dispozici a technickému vybavení dům nevyvolává 
potřebu splnění žádných speciálních požadavků. Veškeré požadavky dotčených orgánů, které 
jsou zpracovateli projektu známy, jsou v návrhu respektovány.  
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Dosud nejsou známé žádné výjimky ani úlevové řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
Zastavěná plocha: 339,21 m2 
půdorysné rozměry: 30,3 x 12,5 m 
obestavěný prostor:  4280,4 m3 
světlá výška přízemí: 2,935 m 
světlá výška běžných podlaží: 2,875 m 
výška od podlahy přízemí po atiku: 14,55 m 
obytná plocha v 1NP: 0 m2 
obytná plocha v 2NP: 151 m2 
obytná plocha v 3NP: 138 m2 
obytná plocha v 4NP: 138 m2 
Celková obytná plocha: 427 m2 
užitná plocha v 1NP: 282 m2 
užitná plocha v 2NP: 131 m2 
užitná plocha v 3NP: 102 m2 
užitná plocha v 4NP: 102 m2 
Celková užitná plocha: 617 m2   
počet bytových jednotek 3+kk: 2 
počet bytových jednotek 1+kk: 4 
celkový předpokládaný počet uživatelů: 24 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.), 
Pro bytový dům je potřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda 
na kohoutku) stanovena na 35 m3/rok. 
Předpokládaný počet osob v domě je 24.  
Celková potřeba vody je tedy 840 m3/rok, což je přibližně 2300 l/den (95,83 l/den na osobu).  
Maximální denní potřeba vody: 2 300 . 1,5 = 3450 l/den  
Maximální hodinová potřeba vody: 3 450/24 . 1,5 = 302 l/hod  
Dešťová voda není nijak shromažďována a je odvedena do kanalizace   
Odpad vznikající při provozu domu bude běžným komunálním odpadem ve složení a 
množství obvyklém pro bytové domy s možností třídění odpadu. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Předpokládaná lhůta výstavby je březen 2014 – červenec 2015 
Stavba bude trvat 18 měsíců. Výstavba bude provedena bez etapizace. 
 
k) orientační náklady stavby. 
Náklady na výstavbu domu budou 24 000 000,- Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba je brána jako jeden objekt bez technického a technologického zařízení. 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Pozemek stavby leží v zastavěném území sousedící z jedné strany s bytovou zástavbou a ze 
strany druhé s obchodním domem. Na pozemku dříve stála část vojenských kasáren. Pozemek 
je velmi mírně svažitý k severní straně pozemku.   
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Radonový průzkum a stanovení radonového indexu pozemku provedl autorizovaný geolog. 
Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Vzhledem k tomu že staveniště 
sousedí s dřívější zástavbou a geologické podmínky pro ni jsou známy. Ohledání 
geologických poměrů bude provedeno odborným geologem na místě, při výstavbě, po 
vykopání základů. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Objekt nespadá do žádného ochranného ani bezpečnostního pásma.  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Městem protéká řeka Dyje, ale pozemek se nenachází v blízkosti tohoto toku. Parcela tak není 
v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
Stavba svým návrhem respektuje současnou zástavbu a vhodně ji doplňuje. Stavba nebude mít 
vliv na charakter okolí. Dům není podsklepen a neočekávají se žádné komplikace při jeho 
zakládání. Staveniště leží na velmi mírném svahu, dešťová voda stéká k severnímu okraji 
pozemku a vsakuje na něm. Po výstavbě navrženého domu budou odtokové poměry na 
nezastavěné části pozemku upraveny s ohledem na bezpečný odtok vody, dešťová voda ze 
střechy domu bude svedena do kanalizace, stejně tak odvodnění parkoviště a zpevněných 
ploch. Vše v souladu s vyjádřením příslušných správců a majitelů sítí. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Demolice bývalého objektu byly provedeny již v minulosti. Objekt je potřeba srovnat do 
roviny a odstranit travní porost a nízké keře. Žádné stromy nejsou takové velikosti, aby bylo 
nutno žádat o povolení kácení.  
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Pozemek pod stavbou bude vyňat ze zemědělského půdního fondu. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 
Dopravní napojení pozemku na stávající komunikaci bude provedeno spojovací komunikací 
skrz pozemek, která bude tvořit příjezdovou cestu a parkoviště. Taktéž budou vybudovány 
chodníky skrz pozemek sloužící k přístupu do objektu. 
Napojení domu na technickou infrastrukturu je provedeno přípojkami s ohledem na křížení a 
hloubku uložení. Napojení vodovodu, kanalizací a elektrické energie budou provedena  
do stávajících sítí, které mají dostatečnou rezervní kapacitu. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Pro výstavbu je třeba v předstihu vybudovat v projektu uvedené přípojky technických sítí. 
Při realizaci bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude sloužit pro bydlení,  
zastavěná plocha: 339,21 m2 
obestavěný prostor:  4280,4 m3 
počet bytových jednotek 3+kk: 2 
počet bytových jednotek 1+kk: 4 
celkový počet uživatelů: 24 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Urbanistické řešení vychází z místní situace a platné Územně plánovací dokumentace. Objem 
stavby je navazuje na okolní výstavbu – dodržuje koncepci zastavěnosti území vyjádřenou 
územním plánem města Znojma. 
  
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Stavba je vzhledově koncipována v jednoduchém geometrickém tvaru kvádru s plochou 
střechou a s vystupujícími balkóny a terasami. Vegetační střecha spolu s barevně členitou 
fasádou zapadá do již stávající zástavby. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vstup do budovy je z jižní strany do 1.NP. Závětří vstupu je tvořeno zapuštěním do objektu a 
je chráněno bočními zdmi. V 1.NP se nachází sklepní buňky pro každou bytovou jednotku, 6 
garážových stání přístupné zvenku, kočárkárna a technická místnost domu. Schodiště 
s výtahem umožňuje přístup do celkem čtyř nadzemních podlaží. Objekt má na východní i 
západní stěně zavěšené balkóny a francouzská okna pro dostatek denního světla. Jižní stěna je 
velmi dobře prosvětlena díky velkému počtu oken a prosklenou lodžií umístěnou uprostřed 
objetu. Severní stěna má okna pouze pro prosvětlení a větrání schodiště a neobytných 
místností. Přistavěné garáže, respektive jejich plochá střecha na východní a západní straně 
tvoří pro byty ve 2NP terasu. V 2NP jsou dvě bytové jednotky kategorie 3+kk. Tyto byty mají 
stejnou, pouze zrcadlově převrácenou dispozici. Po vstupu do bytu je menší chodba, ze které 
se vstupuje do jednotlivých pokojů, koupelny s vanou a samostatného WC. Z ložnice a 
dětského pokoje je vstup na terasu. Prostorná kuchyň je spojena s obývací místností a 
jídelnou. Z této místnosti je dále vstup do prosklené nevytápěné lodžie. Ve 3NP a 4NP jsou 
vždy 4 byty kategorie 1+kk a to ve dvou dispozičních uspořádáních. V menších dvou bytech 
je za vchodovými dveřmi malá chodba, ze které se vstupuje do koupelny, WC a hlavní 
místnosti s kuchyňským koutem a dveřmi na balkón. Druhé dva byty mají opět malou chodbu, 
ze které je vstup do koupelny se záchodem a dále do hlavní místnosti s kuchyňským koutem. 
Naproti chodbě je vstup do prosklené lodžie. Celkem je tedy v domě 10 obytných jednotek. 
Stavba neobsahuje výrobní technologie. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vstup do objektu je opatřen zábradlím a rampou dlouhou 1,5m, širokou 3m se sklonem 1:10 
pro kočárky a osoby s omezenou schopností pohybu. V 1NP nejsou cestou ke schodišti a 
k výtahu výškové změny podlahy. Byty nejsou řešeny jako bezbariérové.   
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a podle vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a nevyžádá si žádná zvláštní 
opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při užívání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
Budova obsahuje čtyři nadzemní podlaží bez podsklepení. Je řešena jako podélný stěnový 
dvoutrakt s montovanými stropními panely. Budova je založena na základových pásech a 
stěny jsou vystavěny z cihelného systému s kontaktním zateplením. Střecha je jednoplášťová 
plochá, vegetační. Lodžie a balkóny jsou tvořeny ocelovou zavěšenou konstrukcí. Terasa 
vytvořena nad garáží má jednoplášťovou skladbu.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Základy: 
Základové pásy jsou z prostého betonu C16/20 šířky 850mm pod vnitřními nosnými zdmi a 
650mm pod obvodovými zdmi a přistavěnými garážemi. Hloubka základu je 900mm. 
Betonové tvárnice jsou využity jako ztracené bednění pro nadezdívku na základových pasech. 
V základové desce jsou uloženy KARI sítě na podložkách pro dodržení krytí betonem. 
V místě schodišťového prostoru, respektive výtahové šachty je výška základové desky ve 
větší hloubce. Prostupy v základech jsou pomocí plastových chráničů. Základ je založen na 
zhutněném podkladu. 
 
Svislé konstrukce: 
Obvodové nosné stěny jsou tvořeny keramickými tvarovkami HELUZ P15 40. Vnitřní nosné 
zdivo v 1NP z tvarovek HELUZ P15 30 a HELUZ P15 25. Výtahová šachta je vyzděna 
z cihelných akustických bloků HELUZ AKU 30. Nenosné příčky v 1NP jsou HELUZ 14. Ve 
2NP a 3NP jsou kvůli akustickému útlumu mezi byty nosné příčky HELUZ AKU 25 a 
HELUZ AKU 30. Příčky jsou z tvárnic HELUZ AKU 11,5. Obvodové zdivo je zděno na 
tepelně izolační maltu HELUZ TM39. Vnitřní zdivo je na maltu Baumit MM50.   
 
Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní konstrukce jsou z předpjatých železobetonových panelů tl. 200mm od firmy 
GOLDBECK uložené dle konstrukčních zásad výrobce na železobetonový věnec. Do spáry 
mezi stropními dílci je vložena konstrukční zálivková výztuž. Pro zálivku se použije beton 
kašovité konzistence, max. frakce 8 mm, pevnost min. C16/20. Spodní spára panelů je 
zastěrkována sádrovou omítkou a je překryta výztužnou síťovinou.  
 
Schodiště a rampy:   
V objektu se nachází centrální dvouramenné schodiště. V prostoru mezi nástupním a 
výstupním ramenem je výtahová šachta. Jedná se o prefabrikovanou železobetonovou 
konstrukci uloženou do nosných zdí pomocí a chráněné kročejovou izolací. Do dilatační spáry 
mezi schodišťové rameno a zdivo je vložen pás z kročejové izolace. V 1NP jsou schodišťové 
podesty uloženy v prostoru na ŽB překladech vetknutých do obvodového zdiva a do zdiva 
výtahové šachty. Rozměr stupňů v 1NP je 174,5 x 280 mm a v ostatních podlažích 177,77 x 
275 mm. Rampa před objektem slouží pro bezbariérový vstup. Je dlouhá 1,5m, široká 3m, se 
sklonem 1:10 opatřená zábradlím ve výšce 900 a 450 mm.  
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Střešní konstrukce: 
Bytový dům je zastřešen jednoplášťovou nevětranou plochou vegetační střechou 
s odvodněním dovnitř objektu pomocí střešních vtoků TOPWET TWN 160 PVC S opatřen 
krycím košem. Nosnou částí jsou železobetonové panely tl.200mm, Spádová vrstva je 
z lehčeného keramzitbetonu na kterém je tepelná izolace z polystyrenu. Obvod střechy je 
lemovaný atikou o výšce 700 mm nad úroveň střešního pláště se sklonem 5% dovnitř objektu. 
Minimální spád střechy je 3%. Odvětrávací hlavice jdoucí nad střechu jsou WTOP 75 S, 
výška nad poslední vrstvou střechy 300 mm. Na střeše je instalován záchytný systém 
TOPSAFE. Kolem atiky a vtoků je pruh široký 500mm z oblázkového kameniva. Na střeše je 
instalován hromosvod svedený a uzemněný do základu pomocí páskového uzemňovače. 
 
Komín: 
Komín je navržen v exteriéru jako systémové dvouplášťové komínové těleso z nerezového 
plechu Schiedel ICS 50 s tloušťkou stěny 0,6mm a 1mm vyplněný tepelnou izolací o tloušťce 
50mm. Průměr komínového tělesa je 200mm. V 1NP je komín uložen na konzolu kotvenou 
do zdiva. Prostup přes nosnou zeď je vyplněn izolační pružnou hmotou.   
 
Tepelná izolace: 
Obvodová stěna je zateplena kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek ISOVER 
70F z pěnového polystyrenu tl. 100mm, kotvená k podkladu polyetylenovými talířovými 
hmoždinkami. V podlahách je použita izolace z pěnového polystyrenu ISOVER 100Z tl. 
50mm. V 1NP je navíc strop zespodu zateplen izolačními deskami z minerální plsti ISOVER 
Fassil NT tl. 140mm. Plochá střecha je zateplena deskami ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ISOVER EPS 100 S kladeny ve dvou vrstvách 100mm a 40mm s vystřídáním 
svislé spáry. Jako horní vrstva jsou pak ještě položeny izolační desky z extrudovaného 
polystyrenu ISOVER Styrodur 500CS v tloušťce 80mm. Založení stěnového zateplení je ve 
výšce 2,85 nad podlahou 1NP. 
 
 Izolace proti zemní vlhkosti: 
Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržena izolace z asfaltových pásů z modifikovaného 
asfaltu SBS s nosnou vložkou z polyesterového rouna 180g/m2, typ S s povrchovou úpravou 
minerálním jemnozrnným posypem, konkrétně Elastodek 40 Special Mineral. Izolace zároveň 
slouží jako ochrana proti radonu. Izolace je vyvedena 350mm nad úroveň upraveného terénu.  
 
Izolace proti dešťové vodě: 
Střecha bude izolována proti dešťové vodě střešní hydroizolační fólií z PVC-P DEKPLAN 77 
odolná proti prorůstání se skleněnou výztužnou vložkou. Terasa hydroizolační fólií z PVC-P 
DEKPLAN 76 s PES výztužnou vložkou. Kolem prostupů a v rozích bude tato vrstva 
zesílena. Pojistná hydroizolace ploché střechy bude z asfaltových pásů GLASTEK 40 Special 
Mineral z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. 
 
Výplně otvorů: 
Okenní výplně tvoří plastová okna Vekra Premium s izolačním trojsklem se 6ti komorovým 
rámem s bezpečnostním kováním Siegenia Aubi Titan AF. V místnostech, kde je potřeba 
většího prosvětlení, na východní a západní světové straně jsou okna francouzská 
s otevíratelným křídlem pro vstup na balkón. Vnitřní dveře jsou všechny zasazené do 
dřevěných obložkových zárubní. V 1NP ve sklepních kójích jsou zárubně ocelové. Samotné 
dveře jsou dřevěné VEKRA Natura v různých provedeních dle typu místnosti a požadavku na 
požární bezpečnost. Pro šetření místa je v některých místnostech použity zasunovací dveře 
s hliníkovým pouzdrem Alvelis Panorama SDK. Zasklení lodžií je z plastového zasklívacího 



Diplomová práce 
   Textová část  

9 

 
systému Cabal Moravia s posuvnými skly tl. 4mm s bezpečnostní PVB fólií. Otevírání je 
zajištěno kolejnicemi z hliníkové slitiny. Vchodové dveře jsou hliníkové, prosklené. Garážové 
vrata jsou výklopná, plastová s kovovým rámem. 
 
Podlahy: 
Podlahy jsou tvořeny těžkým plovoucím systémem, tepelnou izolaci zajištuje 50 mm tepelné 
izolace ISOVER 100Z. Dále je bytech v podlaze podlahové vytápění GABOTHERM. To se 
skládá z technické desky s potrubím a topného potěru tl. 63 mm. Na této vrstvě je položena 
dlažba či laminátové podlahové desky podle typu místnosti. V místnostech s velkým 
vlhkostním zatížením (koupelny) jsou pod dlažbou naneseny hydroizolační nátěry Baumit 
Baumacol Proof do výšky 300 mm na povrch zdí. 
Podlaha na terasách, balkónech a lodžiích jsou z dřevoplastikových prken na plastových 
rektifikačních terčích. 1NP je bez podlahového vytápění. V garážích a ve sklepech je 
epoxidový nátěr. V ostatních místnostech keramická dlažba. U vstupu v interiéru a exteriéru 
je v podlaze zabudovaný rošť tl. 20mm pro uložení čistících rohoží.      
 
Obklady: 
Keramické obklady jsou lepeny na podkladní omítku systémovým flexibilním lepidlem. 
Výška keramického obkladu je podle typu místnosti naznačena v půdorysech jednotlivých 
podlaží.  
 
Omítky: 
Omítky použity v objektu jsou od firmy Baumit. Vnitřní je vápenocementová jádrová omítka 
strojně nanášená, zrnitosti 2mm a vápenná štuková omítka. Venkovní tenkovrstvá omítka 
Baumit Nanoportop, zrnitosti 2mm. Soklové zdivo je chráněno paropropustnou 
jednosložkovou silikonovou omítkou Baumit Silikontop.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Je dána výrobcem jednotlivých stavebních výrobků a je k náhledu v přiložené složce 
Technické listy.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení, 
Topení: 
Vytápění je zajištěno ústředním topením v kombinaci s podlahovým vytápěním. Větrání 
místností bude provedeno okny přirozeným větráním. 
 
Teplá voda: 
Zásobníkový elektrický ohřívač vody bude umístěn v technické místnosti v 1.NP.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Zásobníkový elektrický ohřívač TUV, v budově nejsou žádná výrobní a technologická 
zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Je popsáno v samostatné technické zprávě Požárně bezpečnostního řešení stavby. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Tepelně-technické parametry objektu splňují požadavky ČSN 730540 Tepelná ochrana 
budov. Vytápění je zajištěno ústředním topením v kombinaci s podlahovým vytápěním. 
Větrání místností bude provedeno pomocí přirozeného větrání okny. Úsporu energie zajištují 
obvodové stěny systému HELUZ P15 40 s kontaktním zateplovacím vnějším tepelným 
systém ISOVER 70F tl. 100 mm. Plochá střecha zaizolována tepelnou izolací o celkové tl. 
240 mm. Okna jsou 6ti komorová plastová a trojitým zasklením. 
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Dům nevyužívá alternativních zdrojů energií. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Při provádění stavby nesmí být okolí stavby nadměrně obtěžováno negativními jevy, zejména 
hlukem a prachem. Odpadový materiál musí být odstraňován neprodleně a nepřetržitě tak, aby 
nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a 
nenarušovalo se životní prostředí. Veškerý odpadový materiál bude odvážen na příslušné 
skládky. Zneškodňování odpadového materiálu je popsána v kapitole B.7. Výstavba budovy 
nebude zdrojem nadměrných hlučností, exhalací a jiných ekologických škodlivin. Osvětlení 
místností je provedeno dle ČSN 36 0450 a ČSN 360451. Bude realizováno zářivkovými či 
žárovkovými svítidly. Budou splněny požadavky dle ČSN 73 0580-1 ,,Denní osvětlení 
budov,,. Stavebně konstrukční, dispoziční a technické řešení domu tedy zajištuje splnění 
všech potřeb a požadavků kladených na hygienu prostředí a uživatelů domu (osvětlení, 
větrání, tepelnou pohodu, osobní hygienu atd.). 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Navržená hydroizolace splňuje požadavky na ochranu proti pronikání radonu z podloží 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebylo řešeno. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Vzhledem k charakteru okolí a stavby nebyla řešena. 
 
d) ochrana před hlukem, 
Obvodový plášť stavby a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu před hlukem 
z vnějšího prostředí. 
 V budově není žádný významný zdroj hluku. Výtah je zvukově izolován od obytných 
prostorů.  
Bytové jednotky jsou odděleny akustickým zdivem HELUZ AKU 25 a AKU 30. V bytech 
jsou akustické příčky tl. 11,5. Všechny tyto konstrukce svými parametry vyhovují normě ČSN 
730532. 
 
e) protipovodňová opatření, 
Vzhledem k situaci pozemku vůči možnému zdroji povodně není třeba řešit. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Na stavbu nepůsobí jiné negativní účinky 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Stavba je připojena na veřejnou elektrickou síť, vodovodní síť a kanalizaci. Polohy přípojek 
jsou patrné na výkrese koordinační situace.  
Připojovací místo pro přípojku el. energie se nachází na pozemku na přístupném místě.  
Připojovací místo pro vodovodní přípojku je na veřejném vodovodu v přilehlé komunikaci, 
vodoměrná šachta je umístěna na pozemku investora a je trvale přístupná z veřejného 
prostoru. 
Připojovací místo pro kanalizační přípojku je na veřejné kanalizaci v přilehlé komunikaci, 
revizní šachta kanalizace je umístěna na pozemku investora.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Elektrická energie  
Připojení je navrženo ze stávajícího vedení NN v komunikaci na západní straně staveniště. Na 
hranici pozemku bude zřízena přípojková a elektroměrná skříň.  
Elektroměr bude přístupný z veřejného pozemku. 
Přípojková skříň a přípojka budou provedeny s předstihem. Přívod bude sloužit i pro zařízení 
staveniště a potřeby stavby. Délka elektrické přípojky bude 4,2 metrů. 
 
Plynovod  
Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 100 
SDR 11. Nová přípojka bude napojena na stávající NTL plynovodní řád. Hlavní uzávěr plynu 
a plynoměr G 4 budou umístěny v nice v boudě o rozměrech 1500 x 800 x 1500 mm na 
pozemku investora. Délka elektrické přípojky bude 5,95 metrů. 
 
Vodovod  
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z HDPE 
100 SDR 11 Ø 100, napojená na vodovodní řád pro veřejnou potřebu v ulici Kosmákova. 
Vodoměrná souprava s vodoměrem DN 100 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna v 
typové betonové vodoměrné šachtě o rozměru 900 x 1200 x 1600 mm na pozemku investora. 
Délka vodovodní přípojky bude 5,85 metrů. 
  
Kanalizace 
Kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační 
přípojku vedenou do stoky v ul. Kosmákova. Průtok odpadních vod přípojkou činí 6,12 l/s. 
Splašková kanalizace v objektu odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů, osazených v 
jednotlivých podlažích. Kanalizace odvádějící dešťové vody z ploché střechy, z balkónů a 
teras bude napojena na dešťovou kanalizační přípojku vedenou do stoky v ul. Kosmákova. 
Průtok odpadních vod přípojkou činí 32,9 l/s. Délka kanalizační přípojky bude 4,97 metrů. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení, 
Pro bytový dům bude vybudována příjezdová komunikace s parkovacími stání pro vlastníky 
bytu. Bytový dům je přístupný obousměrně z Jarošovy ulice.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Nové komunikace budou napojeny na stávající komunikace ohraničující pozemek stavby.   
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c) doprava v klidu, 
Bytový dům má v 1NP 6 garážových řadových stání určených pro majitele bytů. Nejmenší 
garáž má rozměr 3,415x5,9m. Před hlavním vstupem je dále venkovní odvodněné parkoviště 
s celkem 23 stání rozměru 2,5x5m a jedním stáním vyhrazené pro vozidlo přepravující osobu 
těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
V rámci výstavby příjezdové komunikace budou vybudovány chodníky pro pěší komunikaci, 
sloužící pro přístup do objektu a komunikaci kolem objektu.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
Před započetím stavby bude provedena skrývka ornice, která bude uschována na mezideponii 
na pozemku investora pro závěrečné terénní úpravy.  
Zemina z výkopu pro základy bude odvezena na příslušnou skládku, ponecháno bude pouze 
množství nutné pro hrubé terénní úpravy. Na závěr budou provedeny jemné terénní úpravy 
respektující původní terén.   
 
b) použité vegetační prvky, 
Plocha kolem bytového domu bude převážně vyseta travinami a nízkými půdopokryvnými 
keři. Kolem chodníků a komunikace budou vysázeny nízké listnaté stromy. Členění těchto 
výsadeb vizuálně naváže na členění stávající zástavby.  
 
c) biotechnická opatření. 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba nebude produkovat emise, ani hluk, který by zatěžoval životní prostředí do té míry, 
aby byla nutno navrhnout speciální technická opatření. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Na pozemku se nenachází zeleň, která by vyžadovala ochranu nebo zvláštní zacházení. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba je mimo chráněná území Natura 2000 a žádná taková území neovlivní. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení El A. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
Stavba nevyvolá potřebu zřídit nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Na stavbu se nevztahují žádné požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Energie a voda pro stavbu budou z vlastních přípojek realizovaných v předstihu. Přípojky 
budou vybaveny měřením spotřebované energie a vody 
 
b) odvodnění staveniště, 
Během výstavby bude staveniště odvodněno přirozeným odvodněním, vsakem. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Napojení bude ze stávající komunikace na ulici Kosmákova na západní straně pozemku. Po 
celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěna bezpečnost chodců. Dopravní 
řešení, včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno, odsouhlaseno 
MÚ Znojmo a stanoveno příslušným silničním úřadem zvláštním užíváním komunikace. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba bude provedena s ohledem na sousedící stavby a musí být provedeno technologicky 
správně a dle výkresové dokumentace. 
Veškeré nesrovnalosti a nejasnosti budou ihned řešeny s příslušným projektantem. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Staveniště bude oploceno, okolí bude chráněno běžnými opatřeními. Stavební technika bude 
před výjezdem na veřejnou komunikaci řádně očištěna. Asanace, demolice a kácení dřevin 
není nutné. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Staveniště bude na pozemku investora, stejně tak staveništní zařízení, dočasné skládky 
materiálu a staveniště technických přípojek.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Všechny použité stavební materiály a technologie jsou tradiční a neovlivňují negativně životní 
prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny ani nežádoucí nebezpečné výpary.  
Veškeré odpady vzniklé při stavbě (prázdné papírové a plastové obaly, dřevo, stavební suť a 
další) budou odváženy do nejbližšího sběrného dvoru odpadů. 
 

Č. odpadu Název odpadu Kat. odpadů 
   15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 plastové obaly O 
15 01 06 směsné obaly O 
17 01 02 cihly O 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků O 
17 02 01 dřevo O 
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet O 
17 04 05 železo a ocel O 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků O 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Zemina - skrývka ornice do hloubky 30 cm, bude uskladněna na vlastním pozemku a bude 
využita k dokončovacím zemním pracím.  
Zemina z výkopů základových pasů bude částečně také uskladněna na pozemku a využita 
k hrubým terénním úpravám, zbytek bude odvezen na skládku.  
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Při stavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. V případě havárie budou všechny 
nehody řešeny ihned na místě. Návrh respektuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. 
Dodavatel bude při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy, tj. zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění novely č. 169/2013, 
dále dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a 
přílohy č. 1. – Katalog odpadů, dále v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., Vyhláška 
Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. 
Přehled vznikajících odpadů a označení dle katalogu odpadů: Označení odpadů dle katalogu 
odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) 
 
 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů), 
Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými zákony, 
nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají bezpečnosti a 
ochrany zdraví, zejména však následujícími: 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 148/2006 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. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. 

Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpisy a zajistí, aby všechny osoby 
pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy seznámeny. Jakékoliv změny 
oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení budou konzultovány s projektantem a 
zapsány do stavebního deníku. Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci budou 
umístěny v mobilní buňce, která bude označena příslušnou značkou. V buňce bude také trvale 
k dispozici mobilní telefon. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový s rampou se sklonem 1:10 u vstupu pro kočárky a 
osoby s omezenou schopností pohybu. V 1NP nejsou cestou ke schodišti a k výtahu výškové 
změny podlahy.  
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l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Nutné zábory a zásahy do komunikace budou projednány s příslušnými orgány. 
Při provádění bude použito dočasné dopravní značení dle požadavků a v koordinaci 
s Dopravním inspektorátem Policie. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Při stavbě musí být brán ohled na stávající zástavbu. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavba bude provedena v jedné etapě a bude probíhat cca jeden a půl roku. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY  
  
1. Pozemní objekty  
  
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení  
  
1.1.1. Technická zpráva  
  
a) účel objektu  
Stavba bude sloužit pro bydlení.  
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace  
Stavba je vzhledově koncipována v jednoduchém geometrickém tvaru kvádru s plochou 
střechou a s vystupujícími balkóny a terasami. Vegetační střecha spolu s barevně členitou 
fasádou zapadá do již stávající zástavby. 
Stavba Vstup do budovy je z jižní strany do 1.NP. Závětří vstupu je tvořeno zapuštěním do 
objektu a je chráněno bočními zdmi. V 1.NP se nachází sklepní buňky pro každou bytovou 
jednotku, 6 garážových stání přístupné zvenku, kočárkárna a technická místnost domu. 
Schodiště s výtahem umožňuje přístup do celkem čtyř nadzemních podlaží. Objekt má na 
východní i západní stěně zavěšené balkóny a francouzská okna pro dostatek denního světla. 
Jižní stěna je velmi dobře prosvětlena díky velkému počtu oken a prosklenou lodžií umístěnou 
uprostřed objetu. Severní stěna má okna pouze pro prosvětlení a větrání schodiště a 
neobytných místností. Přistavěné garáže, respektive jejich plochá střecha na východní a 
západní straně tvoří pro byty ve 2NP terasu. V 2NP jsou dvě bytové jednotky kategorie 3+kk. 
Tyto byty mají stejnou, pouze zrcadlově převrácenou dispozici. Po vstupu do bytu je menší 
chodba, ze které se vstupuje do jednotlivých pokojů, koupelny s vanou a samostatného WC. 
Z ložnice a dětského pokoje je vstup na terasu. Prostorná kuchyň je spojena s obývací 
místností a jídelnou. Z této místnosti je dále vstup do prosklené nevytápěné lodžie. Ve 3NP a 
4NP jsou vždy 4 byty kategorie 1+kk a to ve dvou dispozičních uspořádáních. V menších 
dvou bytech je za vchodovými dveřmi malá chodba, ze které se vstupuje do koupelny, WC a 
hlavní místnosti s kuchyňským koutem a dveřmi na balkón. Druhé dva byty mají opět malou 
chodbu, ze které je vstup do koupelny se záchodem a dále do hlavní místnosti s kuchyňským 
koutem. Naproti chodbě je vstup do prosklené lodžie. Celkem je tedy v domě 10 obytných 
jednotek. 
Přilehlé plochy jsou zatravněny a budou vysázeny nízké stromy, které nebudou bránit 
oslunění bytů. Byty nejsou řešeny jako bezbariérové. U vstupu je vybudována rampa a 
v objektu je výtah. 
  
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění  
Zastavěná plocha: 339,21 m2 
půdorysné rozměry: 30,3 x 12,5 m 
obestavěný prostor:  4280,4 m3 
světlá výška přízemí: 2,935 m 
světlá výška běžných podlaží: 2,875 m 
výška od podlahy přízemí po atiku: 14,55 m 
obytná plocha v 1NP: 0 m2 
obytná plocha v 2NP: 151 m2 
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obytná plocha v 3NP: 138 m2 
obytná plocha v 4NP: 138 m2 
Celková obytná plocha: 427 m2 
užitná plocha v 1NP: 282 m2 
užitná plocha v 2NP: 131 m2 
užitná plocha v 3NP: 102 m2 
užitná plocha v 4NP: 102 m2 
Celková užitná plocha: 617 m2   
počet bytových jednotek 3+kk: 2 
počet bytových jednotek 1+kk: 4 
celkový předpokládaný počet uživatelů: 24 
 
Hlavní vstup a vjezdy do garáže jsou orientovány na jižní světovou stranu. Na severní straně 
jsou okna pouze do sklepních kójí, koupelen a schodiště.  
Ve všech obytných místnostech jsou navržena dostatečně velká okna, která zajišťují potřebné  
osvětlení místnosti. Kritické místnosti jsou posouzeny v samostatné zprávě.  
  
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost  
Budova obsahuje čtyři nadzemní podlaží bez podsklepení. Je řešena jako podélný stěnový 
dvoutrakt s montovanými stropními panely. Budova je založena na základových pásech a 
stěny jsou vystavěny z cihelného systému s kontaktním zateplením. Střecha je jednoplášťová 
plochá, vegetační. Lodžie a balkóny jsou tvořeny ocelovou zavěšenou konstrukcí. Terasa 
vytvořena nad garáží má jednoplášťovou skladbu. Životnost stavby se při vhodném užívání 
předpokládá minimálně 150 let. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  
Tepelně technické řešení stavby je řešeno v samostatné zprávě.  
  
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu  
Budova je založena na základových pásech do hloubky 1m. Geologický a hydrogeologický 
průzkum nebyl proveden. Vzhledem k tomu že staveniště sousedí s dřívější zástavbou a 
geologické podmínky pro ni jsou známy. Ohledání geologických poměrů bude provedeno 
odborným geologem na místě, při výstavbě, po vykopání základů. 
  
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků  
Stavba nebude produkovat emise, ani hluk, který by zatěžoval životní prostředí do té míry, 
aby byla nutno navrhnout speciální technická opatření. Na pozemku se nenachází zeleň, která 
by vyžadovala ochranu nebo zvláštní zacházení. Stavba je mimo chráněná území a nevznikají 
žádné zábory do ochranných pásem.  
  
h) dopravní řešení  
Napojení bude ze stávající komunikace na ulici Kosmákova na západní straně pozemku. Po 
celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěna bezpečnost chodců. Dopravní 
řešení, včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno, odsouhlaseno 
MÚ Znojmo a stanoveno příslušným silničním úřadem zvláštním užíváním komunikace. 
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i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření  
Radonový průzkum a stanovení radonového indexu pozemku prove autorizovaný geolog. 
Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Vzhledem k tomu že staveniště 
sousedí s dřívější zástavbou a geologické podmínky pro ni jsou známy. Ohledání 
geologických poměrů bude provedeno odborným geologem na místě, při výstavbě, po 
vykopání základů. 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu.  
Stavba je navržena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a podle vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a nevyžádá si žádná zvláštní 
opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při užívání. 
 
1.1.2. Výkresová část  
  
Výkresová část je obsažena ve složce C. 
  
 1.2. Stavebně konstrukční část  
  
1.2.1. Technická zpráva  
  
b) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby při návrhu její změny  
Budova obsahuje čtyři nadzemní podlaží bez podsklepení. Je řešena jako podélný stěnový 
dvoutrakt s montovanými stropními panely. Budova je založena na základových pásech a 
stěny jsou vystavěny z cihelného systému s kontaktním zateplením. Střecha je jednoplášťová 
plochá, vegetační. Lodžie a balkóny jsou tvořeny ocelovou zavěšenou konstrukcí. Terasa 
vytvořena nad garáží má jednoplášťovou skladbu.  
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky  
Pro stavbu jsou navrženy jen ty výrobky, které splňují požadavky zákona 
 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce  
Řešeno v samostatné části „Výpočty“ 
  
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů  
v objektu nejsou žádné neobvyklé konstrukce  
  
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby  
všechny stavební práce budou prováděny dle technologických postupů výrobce  
  
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů  
v objektu není řešeno  
  
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  
v objektu není řešeno  
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h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software  
Studijní materiál: 
 
Donaťáková D.: STAVEBNÍ AKUSTIKA A DENNÍ OSVĚTLENÍ – modul 02 Denní 
osvětlení  
Rusinová M., Juráková T., Sedláková M.: POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - modul 01 
Požární bezpečnost staveb 
Klimešová J.: NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH - modul 01 
Čupr K.: TZB I (S) - M01 – Hygienická zařízení v budovách  
Čupr K.: TZB I (S) - M02 – Odvádění odpadních vod z budov 
Bárta L.: TZB I (S) - M03 – Zásobováni budov vodou 
Bárta L.: TZB I (S) - M04 – Zásobováni budov plynem 
 
Normy a vyhlášky: 
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 4301+Z1-Z4 - Obytné budovy 
ČSN 73 6056+Z1 - Odstavné a parkovací plochy 
ČSN 73 0810:2009/Z3-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 
ČSN 73 0833:2010/Z1 - Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0802:06/2003- Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojka 
ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 
ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
Vyhl. č. 78/2013 Sb., Vyhláška o energetické náročnosti budov 
Vyhl. č.20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby 
Vyhl. č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb 
Vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru 
Vyhl. č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 
Použité programy:  
ArchiCad 16, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Svoboda Software, WDLS 4,1 
 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
 Na obsah dokumentace nejsou kladeny žádné specifické požadavky 
 
1.2.2. Výkresová část  
  
Výkresová část je obsažena ve složce C. 
 
 
  



Diplomová práce 
   Textová část  

20 

 
1.2.3. Statické posouzení  
  
Výstavba objektu je navržena a bude provedena tak, aby zatížení a ostatní vlivy, kterým bude 
stavba vystavena během prací a užívání při řádně provedené údržbě, nemohli způsobit: 
- náhlé, nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo 
přilehlé stavby,  
- větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce, nebo vznik trhlin), které může 
narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které 
vede ke snížení trvanlivosti stavby,  
- poškození, nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku 
deformace nosné konstrukce,  
- ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti 
a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi, 
- ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby. 
 
Výpočet základové konstrukce je proveden v samostatné zprávě „Výpočty“ 
 
1.3. Požárně bezpečnostní řešení  
 
1.3.1. Technická zpráva  
  
Požární bezpečnost stavby je řešena v samostatné zprávě PBŘS. 
  
1.3.2. Výkresová část  
Výkresy PBŘS jsou obsaženy ve složce Požární řešení stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, dne 10. 1. 2014       Bc. Jan Antoš 
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Popis:
Plastové balkónové dveře VEKRA Premium
- sklopné křídlo s mikroventilací
  + otevíravě-sklopné
- dveře s nízkým prahem
- izolační dvojsklo
- tří polohová klika
- venkovní i vnitřní barva bílá

Rozměr:
2000x2375mm

Materiál:
- 6ti komorový plastový rám
- tvrzené bezpečnostní skla
- kování Siegenia Aubi Titan AF

Tepelněizolační vlastnosti:
Ug= 1,1 W/m2K
Uf= 0,9 W/m2K
Uw= 1.1359 W/m2K

OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ

12

4 12

3NP 4NP

O
1

O
2

Popis:
Plastové dvoukřídlé okno VEKRA Premium
- otevíravě-sklopné s mikroventilací
- izolační dvojsklo
- čtyř polohová klika
- venkovní i vnitřní barva bílá

Rozměr:
2000x1500mm

Materiál:
- 6ti komorový plastový rám
- tvrzené bezpečnostní skla
- kování Siegenia Aubi Titan AF

Tepelněizolační vlastnosti:
Ug= 1,1 W/m2K
Uf= 0,9 W/m2K
Uw= 1.1465 W/m2K

O
3

Popis:
Plastové jednokřídlé okno VEKRA Premium
- otevíravě-sklopné s mikroventilací
- izolační dvojsklo
- dvou polohová klika
- venkovní i vnitřní barva bílá

Rozměr:
1000x1500mm

Materiál:
- 6ti komorový plastový rám
- tvrzené bezpečnostní skla
- kování Siegenia Aubi Titan AF

Tepelněizolační vlastnosti:
Ug= 1,1 W/m2K
Uf= 0,9 W/m2K
Uw= 1.191 W/m2K

O
4

Popis:
Plastové jednokřídlé okno VEKRA Premium
- sklopné s mikroventilací
- izolační dvojsklo
- tří polohová klika
- venkovní i vnitřní barva bílá

Rozměr:
1000x750mm

Materiál:
- 6ti komorový plastový rám
- tvrzené bezpečnostní skla
- kování Siegenia Aubi Titan AF

Tepelněizolační vlastnosti:
Ug= 1,1 W/m2K
Uf= 0,9 W/m2K
Uw= 1.2093 W/m2K
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124440

440
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OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ

1 3

3

0 1

3NP 4NP

Popis:
Plastový zasklívací systém Cabal Moravia
- posuvné skla v kolejnici
- tl. skla 4mm
- bezpečnostní lepená skla s PVB fólií
- venkovní i vnitřní barva bílá

Rozměr:
3325x3000mm

Materiál:
- plastový rám
- vodící kolejnice z AL slitiny

Popis:
Plastové jednokřídlé okno VEKRA Premium
- sklopné s mikroventilací
- izolační dvojsklo
- tří polohová klika
- venkovní i vnitřní barva bílá

Rozměr:
2500x750mm

Materiál:
- 6ti komorový plastový rám
- tvrzené bezpečnostní skla
- kování Siegenia Aubi Titan AF

Tepelněizolační vlastnosti:
Ug= 1,1 W/m2K
Uf= 0,9 W/m2K
Uw= 1.2032 W/m2K

O
5

Popis:
Plastové dvoukřídlé okno VEKRA Premium
- otevíravě-sklopné s mikroventilací
- izolační dvojsklo
- čtyř polohová klika
- venkovní i vnitřní barva bílá

Rozměr:
2500x1500mm

Materiál:
- 6ti komorový plastový rám
- tvrzené bezpečnostní skla
- kování Siegenia Aubi Titan AF

Tepelněizolační vlastnosti:
Ug= 1,1 W/m2K
Uf= 0,9 W/m2K
Uw= 1,1469 W/m2K

O
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O
7

1 10

11 10

0 01

O
8 2 6

Popis:
Plastové jednokřídlé okno VEKRA Premium
- otevíravě-sklopné s mikroventilací
- izolační dvojsklo
- čtyř polohová klika
- venkovní i vnitřní barva bílá

Rozměr:
1250x1500mm

Materiál:
- 6ti komorový plastový rám
- tvrzené bezpečnostní skla
- kování Siegenia Aubi Titan AF

Tepelněizolační vlastnosti:
Ug= 1,1 W/m2K
Uf= 0,9 W/m2K
Uw= 1.1825 W/m2K

2 20



2 
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Popis:
Plastové balkónové dveře VEKRA Premium
- fixní křídlo + otevíravě-sklopné
- dveře s nízkým prahem
- izolační dvojsklo
- tří polohová klika
- venkovní i vnitřní barva bílá

Rozměr:
1000x2375mm

Materiál:
- 6ti komorový plastový rám
- tvrzené bezpečnostní skla
- kování Siegenia Aubi Titan AF

Tepelněizolační vlastnosti:
Ug= 1,1 W/m2K
Uf= 0,9 W/m2K
Uw= 1.1843 W/m2K

OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ

6

3NP 4NP

O
9 20 2 2
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Popis:
Dveře vnitřní VEKRA Natura
- pravé otevírání s dřevěným prahem
- plná výplň
- kování z oceli, se zámkem

Rozměr:
800x1970mm

Materiál:
- dub
- ocelová zárubeň
- kování HOLAR - METAL CUBE MC 00

Barva:
- světle hnědá
- kování stříbrná lesklá

OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU

P
D01

L
D01

L
D02

P
D02

Popis:
Dveře vnitřní VEKRA Natura
- levé otevírání s dřevěným prahem
- plná výplň
- kování z oceli, se zámkem

Rozměr:
800x1970mm

Materiál:
- dub
- ocelová zárubeň
- kování HOLAR - METAL CUBE MC 00

Barva:
- světle hnědá
- kování stříbrná lesklá

Popis:
Dveře vnitřní protipožární KRONO EI-30-C2
- pravé otevírání s kovovým prahem
- plná výplň
- kování z oceli, se zámkem

Rozměr:
900x1970mm

Materiál:
- obvodový rám ze smrkových vlysů
- vnitřní výplní z lisované dřevotřískové
desky
- ocelová zárubeň
- kování HOLAR - METAL CUBE MC 00

Barva:
- světle hnědá
- kování stříbrná lesklá
Popis:
Dveře vnitřní protipožární KRONO EI-30-C2
- levé otevírání s kovovým prahem
- plná výplň
- kování z oceli, se zámkem

Rozměr:
900x1970mm

Materiál:
- obvodový rám ze smrkových vlysů
- vnitřní výplní z lisované dřevotřískové
desky
- ocelová zárubeň
- kování HOLAR - METAL CUBE MC 00

Barva:
- světle hnědá
- kování stříbrná lesklá

POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ4NP3NP

5 0 500

5 0 500

2 0 200

2 0 200
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Popis:
Hliníkové vchodové dveře VEKRA Futura
- pravé otevírání s nízkým prahem
- jednoduché prosklení
- stříbrná klika se zámkem
- boční a horní prosvětlení

Rozměr:
1500x2500mm

Materiál:
- Hliník
- Bezpečnostní sklo
- kování Aubi AF

Barva:
- matná stříbrná

OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU

P
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P
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L
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P
D05

Popis:
Dveře vnitřní VEKRA Natura
- pravé otevírání s dřevěným prahem
- plná výplň
- kování z oceli, se zámkem

Rozměr:
900x1970mm

Materiál:
- dub
- obložková zárubeň
- kování HOLAR - METAL CUBE MC 00

Barva:
- světle hnědá
- kování stříbrná lesklá

Popis:
Dveře vnitřní VEKRA Natura
- pravé otevírání s dřevěným prahem
- plná výplň
- kování z oceli, se zámkem

Rozměr:
900x1970mm

Materiál:
- dub
- obložková zárubeň
- kování HOLAR - METAL CUBE MC 00

Barva:
- světle hnědá
- kování stříbrná lesklá

Popis:
Hliníkové vchodové dveře VEKRA Futura
- pravé otevírání s nízkým prahem
- jednoduché prosklení
- stříbrná klika se zámkem
- boční a horní prosvětlení

Rozměr:
2250x2500mm

Materiál:
- Hliník
- Bezpečnostní sklo
- kování Aubi AF

Barva:
- matná stříbrná

POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ4NP3NP

1 0 100

1 0 100

0 1 522

0 1 522
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Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA Natura
- pravé otevírání bez prahu
- jednoduché prosklení
- stříbrná klika se zámkem

Rozměr:
800x1970mm

Materiál:
- dub
- obložková zárubeň
- kování HOLAR - METAL CUBE MC 00

Barva:
- světle hnědá
- kování stříbrná lesklá

OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU

P
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L
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L
D08
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Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA
- dvoukřídlé posuvné
- jednoduché prosklení
- stříbrné madlo se zámkem
- pouzdro Alvelis Panorama SDK 3000mm

Rozměr:
1600x1970mm

Materiál:
- dub
- kalené neprůhledné sklo
- kování HOLAR METAL CUBE MC 00
Barva:
- přírodní dub
- kování stříbrná matná

Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA Natura
- pravé otevírání bez prahu
- bez prosklení
- stříbrná klika se zámkem

Rozměr:
800x1970mm

Materiál:
- dub
- obložková zárubeň
- kování HOLAR - METAL CUBE MC 00

Barva:
- světle hnědá
- kování stříbrná lesklá

Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA
- jednokřídlé posuvné
- jednoduché prosklení
- stříbrné madlo se zámkem
- pouzdro Alvelis Panorama SDK 1800mm

Rozměr:
900x1970mm

Materiál:
- dub
- kalené neprůhledné sklo
- kování HOLAR METAL CUBE MC 00
Barva:
- přírodní dub
- kování stříbrná matná

POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ4NP3NP
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0 2 622

10010

52210
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Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA
- jednokřídlé posuvné
- jednoduché prosklení
- stříbrné madlo se zámkem
- pouzdro Alvelis Panorama SDK 1800mm

Rozměr:
900x1970mm

Materiál:
- dub
- kalené neprůhledné sklo
- kování HOLAR METAL CUBE MC 00
Barva:
- přírodní dub
- kování stříbrná matná

Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA
- jednokřídlé posuvné
- jednoduché prosklení
- stříbrné madlo se zámkem
- pouzdro Alvelis Panorama SDK 1800mm

Rozměr:
900x1970mm

Materiál:
- dub
- kalené neprůhledné sklo
- kování HOLAR METAL CUBE MC 00
Barva:
- přírodní dub
- kování stříbrná matná

Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA
- jednokřídlé posuvné
- jednoduché prosklení
- stříbrné madlo se zámkem
- pouzdro Alvelis Panorama SDK 1800mm

Rozměr:
900x1970mm

Materiál:
- dub
- kalené neprůhledné sklo
- kování HOLAR METAL CUBE MC 00
Barva:
- přírodní dub
- kování stříbrná matná

POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ4NP3NP

52210

21100

21100

Popis:
Garážové vrata TRIDO
- výklopné otevírání
- madlo pro ruční otevírání
- kování LHF

Rozměr:
2400x2100mm

Materiál:
- rám z pozinkovaného plechu
- plastové s izolační výplní
- prolis Standart
Barva:
- bílý dekor
- madlo černé

G
1

6 0 600
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Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA Natura
- pravé otevírání bez prahu
- jednoduché prosklení
- stříbrná klika se zámkem

Rozměr:
800x1970mm

Materiál:
- dub
- obložková zárubeň
- kování HOLAR - METAL CUBE MC 00

Barva:
- světle hnědá
- kování stříbrná lesklá

OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU

P
D10

L
D10

Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA Natura
- pravé otevírání bez prahu
- bez prosklení
- stříbrná klika se zámkem

Rozměr:
800x1970mm

Materiál:
- dub
- obložková zárubeň
- kování HOLAR - METAL CUBE MC 00

Barva:
- světle hnědá
- kování stříbrná lesklá

POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ4NP3NP

0 1 0 0 1

0 1 0 0 1
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OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
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Popis:
okenní parapet

Půdorysné rozměry:
2000 x 130 mm

Rozvinuté rozměry:
2090 x 190 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,8 mm

Barva:
Stříbrná

30

Popis:
okenní parapet

Půdorysné rozměry:
1250 x 130 mm

Rozvinuté rozměry:
1340 x 190 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,8 mm

Barva:
Stříbrná
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2500

Popis:
okenní parapet

Půdorysné rozměry:
2500 x 130 mm

Rozvinuté rozměry:
2590 x 190 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,8 mm

Barva:
Stříbrná

30

15

POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ4NP3NP
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Popis:
okenní parapet

Půdorysné rozměry:
1000 x 130 mm

Rozvinuté rozměry:
1090 x 190 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,8 mm

Barva:
Stříbrná
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OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
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Popis:
Svod dešťové vody

Průměr roury:
120 mm

Délka jednoho dílů:
3000 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,8 mm

Barva:
Stříbrná

Popis:
Podokapní žlab půlkruhový

Délka jednoho dílů:
3000 mm

Rozvinutý průměr:
280 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,6 mm

Barva:
Stříbrná

Popis:
napojení vedlejšího svodu
na hlavní svod

Průměr roury:
120 mm

Délka jednoho dílů:
1000 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,6 mm

Barva:
Stříbrná

Popis:
Žlabový hák

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 5 mm

Barva:
Stříbrná

POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ3NP 4NP
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OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ3NP 4NP

Popis:
- kotvení zábradlí
- vnitřní
- kotvené z boku do zdiva

Rozměry:
- profil Ø 30mm,
- madlo ve výšce 900mm
- ve vzdálenostech po 1000mm

Materiál:
- ocel
- pozinkováno

Barva:
- stříbrná

36

26

15o

Popis:
- kotvení zábradlí
- venkovní (terasa)
- kotvené z boku do zdiva

Rozměry:
- profil Ø 50mm,
- madlo ve výšce 900mm
- ve vzdálenostech po 1000mm

Materiál:
- ocel
- pozinkováno

Barva:
- stříbrná

Popis:
- zábradlí francouzkého okna
- venkovní
- kotveno k předem zabudovaným
  závitovým tyčím

Rozměry:
- 2150 x 950 mm
- šířka hl. rámu Ø 50mm,
- rozteč výplně 120mm

Materiál:
- nerezová ocel

Barva:
- stříbrná

Popis:
- balkónové zábradlí
- venkovní
- kotvené z boku do nosných sloupků

Rozměry:
- 1000 x 950 mm
- šířka hl. rámu Ø 50mm,
- rozteč výplně 120mm

Materiál:
- nerezová ocel

Barva:
- stříbrná
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OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ3NP 4NP

Popis:
- mezibalkónová výplň
- ocelová konstrukce
- výplň z polykarbonátu

Rozměry:
2150 x 3000 mm

Materiál:
- ocelový U profil 50 x 20mm
- pozinkovaný
- 2x dvoustěnný polykarbonát,
jednokomůrkový tl. 50mm

Barva:
- stříbrná ocel
- oranžová výplň

DP 30 1 1 1

Popis:
- zábradlí
- venkovní
- dutý kruhový profil

Rozměry:
- profil Ø 70mm,
- délka 1500 mm
- výška: 900mm a 400mm

Materiál:
- nerez

Barva:
- nerez

BZ 01 100

Popis:
- žebřík pro výlez na střechu
- vnitřní
- pevně kotveno ke zdi

Rozměry:
- profil Ø 50mm,
- výška stupně 250mm
- šířka 500 mm
- délka 4 500 mm

Materiál:
- ocel
- lakovaný

Barva:
- stříbrná

ZS 1

Popis:
- ocelové zárubně
- pro dřevěné dveře 800 x 1970mm

Rozměry:
- 900 x 2100mm
- šířka rámu 50mm
- tl. zdi 140 mm

Materiál:
- ocelový U profil
- opatřený antikorozním nátěrem

Barva:
- tmavě šedá
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OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ3NP 4NP

Popis:
- kotevní deska balkónové konstrukce
- do zdiva kotveno závitovými tyčemi

Rozměry:
- plochý profil tl. 15mm,
- závitová tyč Ø 10mm
- ve vzdálenostech po 1000mm

Materiál:
- ocel
- pozinkováno

Barva:
- stříbrná

46

4

Popis:
- stříška nad balkónem
- obdélníkový profil
- kotvené přes izolační bloky pomocí
závitových tyčí do chemické malty

Rozměry:
- profil 30x50mm,
- vykonzolováno 2150mm do prostoru
- závitová tyč Ø 13mm

Materiál:
- ocel
- pozinkováno
- polykarbonátová krytina tl. 10mm
Barva:
- stříbrná

Popis:
- zavěšená balkónová konstrukce
- kotvené pomocí kotev a háků

Rozměry:
- 1300 x 3600 mm
- výška konstrukce 250mm
- kotveno po1000mm

Materiál:
- nerezový ocelový plech

Barva:
- stříbrná

4

R10

R10

6

Popis:
- zavěšená konstrukce lodžie
- kotvené pomocí kotev a háků

Rozměry:
- 3375 x 2000 mm
- výška konstrukce 250mm
- kotveno po1000mm

Materiál:
- nerezový ocelový plech

Barva:
- stříbrná
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OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ3NP 4NP

Popis:
- madlo zábradlí
- vnitřní
- seříznutý kruhový profil

Rozměry:
- profil Ø 70mm,
- seříznutá spodní část o 20mm
- délka 2700 mm

Materiál:
- masivní dřevo, buk
- lakovaný

Barva:
- přírodní
- bezbarvý lesklý lak

Popis:
- madlo zábradlí
- vnitřní
- seříznutý kruhový profil

Rozměry:
- profil Ø 70mm,
- seříznutá spodní část o 20mm
- délka 1100 mm

Materiál:
- masivní dřevo, buk
- lakovaný

Barva:
- přírodní
- bezbarvý lesklý lak

Popis:
- madlo zábradlí
- vnitřní
- seříznutý kruhový profil

Rozměry:
- profil Ø 70mm,
- seříznutá spodní část o 20mm
- délka 2850 mm

Materiál:
- masivní dřevo, buk
- lakovaný

Barva:
- přírodní
- bezbarvý lesklý lak
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Diplomová práce 
Denní osvětlení budovy 

1 

 
MÍSTNOST 1 
 
Předmět: 
Výpočet denního osvětlení kritické místností 207, 215 bytového domu. Posouzení vychází 
z projektové dokumentace.  
 
Podklady pro zpracování posudku:  
 

- Projektový dokumentace Bytového domu 
- ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

 
Schéma posuzované místnosti: 

 
 
 
Atributy místnosti: 
 
plocha místnosti … 21,59 m2 
světlá výška místnosti … 2,875 m 
rozměr okna … 2 x 2,375 m 
 
Závěr: 
V polovině místnosti j činitel denního osvětlení v kontrolních bodech 1m od stěny 0,95 % a 
1,41%. Uvažovaná výška zrakového bodu je 0,85m nad podlahou. Limit pro obytnou místnost 
dle ČSN 73 0580 je 0,7%. Místnost z hlediska denního osvětlení vyhovuje. 
 
Příloha: Výpočet činitele denního osvětlení z programu Astra 92 a.s. – WDLS 4,1. 
 
 



Diplomová práce 
Denní osvětlení budovy 

2 

 
MÍSTNOST 2 
 
Předmět: 
Výpočet denního osvětlení kritických místnosti 307, 312, 407, 412 bytového domu. 
Posouzení vychází z projektové dokumentace.  
 
Podklady pro zpracování posudku:  
 

- Projektový dokumentace Bytového domu 
- ČSN 730580 Denní osvětlení budov 

 
Schéma posuzované místnosti: 
 

 
 
Atributy místnosti: 
 
plocha místnosti … 28,30 m2 
světlá výška místnosti … 2,875 m 
rozměr okna … 2 x 2,375 m 
 
Závěr: 
V polovině místnosti j činitel denního osvětlení v kontrolních bodech 1m od stěny 0,97 % a 
1,25%. Uvažovaná výška zrakového bodu je 0,85m nad podlahou. Limit pro obytnou místnost 
dle ČSN 73 0580 je 0,7%. Místnost z hlediska denního osvětlení vyhovuje. 
 
Příloha: Výpočet činitele denního osvětlení z programu Astra 92 a.s. – WDLS 4,1. 
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Snížení odraznosti interiéru 
Snížení odraznosti exteriéru 
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Snížení odraznosti interiéru 
Snížení odraznosti exteriéru 
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Snížení odraznosti interiéru 
Snížení odraznosti exteriéru 
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  VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
  A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
  podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 
    
 

 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 
 Energie 2013 
 
 
 Název úlohy:  Bytový dům 
 Zpracovatel:  Bc. Jan Antoš 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Datum:  12/2013 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Počet zón v budově:  1 
 Celkový počet osob v budově:  24,0 
  

 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -1,3 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 únor  28  -0,1 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 březen  31  3,7 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 duben  30  8,1 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 květen  31  13,3 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 červen  30  16,1 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 červenec  31  18,0 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 srpen  31  17,9 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 září  30  13,5 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 říjen  31  8,3 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 listopad  30  3,2 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 prosinec  31  0,5 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -1,3 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 únor  28  -0,1 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 březen  31  3,7 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 duben  30  8,1 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 květen  31  13,3 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 červen  30  16,1 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 červenec  31  18,0 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 srpen  31  17,9 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 září  30  13,5 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 říjen  31  8,3 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 listopad  30  3,2 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 prosinec  31  0,5 C  43,0  43,0  90,0  90,0 
 

 
 
  PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ :   
 
    

 PARAMETRY ZÓNY Č. 1 :  
    

 



 Základní popis zóny  
 

 Název zóny:  bytový dům 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  bytový dům 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 

 Geometrie (objem/podlah.pl.):  2600,91 m3 / 760,68 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  821,34 m2 
 

 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  0,0 MJ/K 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,9 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápění:  nepřerušované 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  1995 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 2,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 70+20 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
 

   · minimální přípustnou osvětlenost: 50,0 lx 
   · měrný příkon osvětlení: 0,05 W/(m2.lx) 
   · prům. účinnost osvětlení: 22 % 
 

   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 

 Název zdroje tepla:   (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby tepla:  90,0 %  
 

 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
 

 Objem vzduchu v zóně:  2080,728 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,5 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  343,320 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem :  
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N [W/m2K] 
  

 zateplená stěna S  195,75  0,199  1,00  38,954  0,300 
 zateplená stěna J  113,28  0,199  1,00  22,543  0,300 
 střecha  273,78  0,148  1,00  40,519  0,240 
 zateplená stěna Z  91,5  0,199  1,00  18,209  0,300 
 zateplená stěna V  91,5  0,199  1,00  18,209  0,300 
 zateplená stěna J lodž.  71,58  0,199  1,00  14,244  0,300 
 okno 1a  28,5 (2,0x2,38 x 6)  1,136  1,00  32,373  1,500 
 okno 1b  28,5 (2,0x2,38 x 6)  1,136  1,00  32,373  1,500 
 okno 2  36,0 (2,0x1,5 x 12)  1,147  1,00  41,274  1,500 
 okno 3  9,0 (1,0x1,5 x 6)  1,191  1,00  10,719  1,500 
 okno 5  11,25 (2,5x1,5 x 3)  1,147  1,00  12,903  1,500 



 okno 6  11,25 (1,25x1,5 x 6)  1,183  1,00  13,303  1,500 
 okno 7  9,0 (1,0x1,5 x 6)  1,191  1,00  10,719  1,500 
 okno 8  14,25 (1,0x2,38 x 6)  1,184  1,00  16,876  1,500 
  

 Vysvětlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla 
  a U,N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. 
 
 Vliv 2D tepelných vazeb nebyl do výpočtu zadán. 
 Vliv 3D tepelných vazeb nebyl do výpočtu zadán. 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  323,218 W/K 
 ......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  0,000 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 :  
  

   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  podlaha s 1NP 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  273,78 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  75,1 m 
 Lin. činitel v napojení stěny:  0,0 W/mK 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,4 m 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  5,8 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  1,94 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  2,9 m2K/W 
 Tepelný odpor stěn nad terénem:  2,9 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  0,1 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  0,15 m 
 Násobnost výměny vzduchu v suterénu:  0,3 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  876,096 m3 
 Plocha vytápěné části suterénu:  0,0 m2 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,128 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  34,987 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 26,369 do 225,1 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  38,23 / 17,102 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  34,987 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 26,369 do 225,1 W/K 
  

 
 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory u zóny č. 1 :   
   1. nevytápěný prostor   
 Název nevytápěného prostoru:  1NP 
 Objem vzduchu v prostoru:  876,096 m3 
 Násobnost výměny do interiéru:  0,1 1/h 
 Násobnost výměny do exteriéru:  0,1 1/h 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  Umístění 
 strop nad 1NP  273,78  0,166  do interiéru 
 podlaha se zeminou  273,78  0,515  do exteriéru 
 sut. stěna  203,04  0,350  do exteriéru 
 okno malé  6,0  1,209  do exteriéru 
 
 Tepelná propustnost H,t,iu:  45,447 W/K 
 Tepelná propustnost H,t,ue:  219,317 W/K 
 Měrný tok Hiu (z interiéru do nevytápěného prostoru):  74,359 W/K 
 Měrný tok Hue (z nevytápěného prostoru do exteriéru):  248,228 W/K 
 Parametr b dle EN ISO 13789:  0,769 
  
   2. nevytápěný prostor   
 Název nevytápěného prostoru:   
 Objem vzduchu v prostoru:  0,0 m3 



 Násobnost výměny do interiéru:  0,0 1/h 
 Násobnost výměny do exteriéru:  0,0 1/h 
 
 Tepelná propustnost H,t,iu:  0,0 W/K 
 Tepelná propustnost H,t,ue:  0,0 W/K 
 Měrný tok Hiu (z interiéru do nevytápěného prostoru):  0,0 W/K 
 Měrný tok Hue (z nevytápěného prostoru do exteriéru):  0,0 W/K 
 Parametr b dle EN ISO 13789:  1,0 
  

   3. nevytápěný prostor   
 Název nevytápěného prostoru:   
 Objem vzduchu v prostoru:  0,0 m3 
 Násobnost výměny do interiéru:  0,0 1/h 
 Násobnost výměny do exteriéru:  0,0 1/h 
 
 Tepelná propustnost H,t,iu:  0,0 W/K 
 Tepelná propustnost H,t,ue:  0,0 W/K 
 Měrný tok Hiu (z interiéru do nevytápěného prostoru):  0,0 W/K 
 Měrný tok Hue (z nevytápěného prostoru do exteriéru):  0,0 W/K 
 Parametr b dle EN ISO 13789:  1,0 
  
  

 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu:  34,971 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :   
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fs [-]  Orientace 
 

 okno 1a  28,5  0,6  0,7/0,3  1,0/1,0  0,9  Z (90 st.) 
 okno 1b  28,5  0,6  0,7/0,3  1,0/1,0  0,9  V (90 st.) 
 okno 2  36,0  0,6  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  J (90 st.) 
 okno 3  9,0  0,6  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  S (90 st.) 
 okno 5  11,25  0,6  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  S (90 st.) 
 okno 6  11,25  0,6  0,7/0,3  1,0/1,0  0,402  J (90 st.) 
 okno 7  9,0  0,6  0,7/0,3  1,0/1,0  0,402  J (90 st.) 
 okno 8  14,25  0,6  0,7/0,3  1,0/1,0  0,402  J (90 st.) 
 zateplená stěna S               195,75  0,93  ---  ---  1,0  S (90 st.) 
 zateplená stěna J               113,28  0,93  ---  ---  1,0  J (90 st.) 
 střecha                         273,78  0,8  ---  ---  1,0  H (90 st.) 
 zateplená stěna Z               91,5  0,93  ---  ---  0,9  Z (90 st.) 
 zateplená stěna V               91,5  0,93  ---  ---  0,9  V (90 st.) 
 zateplená stěna J lodž.         71,58  0,93  ---  ---  0,73  J (90 st.) 
  

 Vysvětlivky:  g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího 
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami 
  pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínění nepohyblivými 
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  3891,2  6696,1  10077,9  11948,1  14751,1  14449,5 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  15608,2  14165,0  10744,7  8418,4  3680,7  2895,0 
 
 
 
 
  PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    

 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :  
    
 

 Název zóny:  bytový dům 
 Vnitřní teplota (zima/léto):  18,9 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 



 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  343,320 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  323,218 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  34,987 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu:  34,971 W/K 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  736,497 W/K 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  39,381  6,005  3,891  9,896  0,799  100,0  31,472 
 2  33,484  5,114  6,696  11,810  0,739  100,0  24,753 
 3  29,757  5,395  10,078  15,473  0,658  100,0  19,577 
 4  20,602  4,988  11,948  16,936  0,549  100,0  11,307 
 5  11,280  4,964  14,751  19,715  0,364  65,6  4,105 
 6  5,701  4,742  14,449  19,192  0,297  0,0  --- 
 7  2,234  4,900  15,608  20,508  0,109  0,0  --- 
 8  2,426  4,964  14,165  19,129  0,127  0,0  --- 
 9  10,543  5,013  10,745  15,757  0,401  57,9  4,227 
 10  20,904  5,383  8,418  13,801  0,602  100,0  12,591 
 11  29,729  5,467  3,681  9,148  0,765  100,0  22,733 
 12  35,916  5,980  2,895  8,875  0,802  100,0  28,800 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  159,565 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  44,649  ---  ---  ---  ---  2,475  ---  47,124 
 2  35,116  ---  ---  ---  ---  1,838  ---  36,955 
 3  27,774  ---  ---  ---  ---  1,693  ---  29,467 
 4  16,041  ---  ---  ---  ---  1,339  ---  17,380 
 5  5,824  ---  ---  ---  ---  1,140  ---  6,963 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  1,024  ---  1,024 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  1,058  ---  1,058 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  1,140  ---  1,140 
 9  5,996  ---  ---  ---  ---  1,371  ---  7,367 
 10  17,862  ---  ---  ---  ---  1,677  ---  19,539 
 11  32,251  ---  ---  ---  ---  1,954  ---  34,205 
 12  40,858  ---  ---  ---  ---  2,442  ---  43,300 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
   (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  245,522 GJ 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny 
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  393,2 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1532,7 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,44 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,26 W/m2K 
  
 
 
 
 
 



  PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :   
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,59 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků  
  

 Zóna  Položka  Plocha [m2]  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  ---  736,497  100,00 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  ---  343,320  46,62 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  34,987  4,75 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  34,971  4,75 % 
  Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  ---  0,00 % 
  Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  323,218  43,89 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  563,6  112,158  15,23 % 
  Střecha:  273,8  40,519  5,50 % 
  Podlaha:  547,6  69,959  9,50 % 
  Otvorová výplň:  147,8  170,540  23,16 % 
 
 
 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů  
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  736,497 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   2600,9 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,28 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  20,8 kWh/(m3.a) 
 

 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy  
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  393,2 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  1532,7 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,44 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em:  0,26 W/m2K 
  
   
 
  

 Celková a měrná potřeba tepla na vytápění 
  

 Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:  159,565 GJ  44,324 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  2600,9 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  821,3 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  17,0 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  54 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   3659. 
  

 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  44,649  ---  ---  ---  ---  2,475  ---  47,124 
 2  35,116  ---  ---  ---  ---  1,838  ---  36,955 
 3  27,774  ---  ---  ---  ---  1,693  ---  29,467 
 4  16,041  ---  ---  ---  ---  1,339  ---  17,380 
 5  5,824  ---  ---  ---  ---  1,140  ---  6,963 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  1,024  ---  1,024 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  1,058  ---  1,058 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  1,140  ---  1,140 
 9  5,996  ---  ---  ---  ---  1,371  ---  7,367 
 10  17,862  ---  ---  ---  ---  1,677  ---  19,539 



 11  32,251  ---  ---  ---  ---  1,954  ---  34,205 
 12  40,858  ---  ---  ---  ---  2,442  ---  43,300 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení 
   (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Dodané energie: 
  

 Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  226,372 GJ  62,881 MWh  77 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na vytápění za rok EP,H:  226,372 GJ  62,881 MWh  77 kWh/m2 
  

 Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  

 Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  

 Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  

 Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W:  ---  ---  --- 
  

 Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  19,150 GJ  5,320 MWh  6 kWh/m2 
 Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L:  19,150 GJ  5,320 MWh  6 kWh/m2 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  245,522 GJ  68,201 MWh  83 kWh/m2 
  
  
  
 Měrná dodaná energie budovy 
  

 Celková roční dodaná energie:  68,201 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  2600,9 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  821,3 m2 
  

 Měrná dodaná energie EP,V:  26,2 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná dodaná energie budovy EP,A:  83 kWh/(m2.a) 
  

 Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. 
 
 
 
 STOP, Energie 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ 
 VYHLÁŠKY MPO ČR č. 78/2013 Sb. 
 
 Název úlohy:   Bytový dům                                                                                                                                             
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Celková roční dodaná energie:  68,201 MWh 
 Neobnovitelná primární energie:  0,00 MWh 
  

 Celková energeticky vztažná plocha:  821,3 m2 
  

 Druh budovy (podle 1. zóny):  bytový dům 
 Typ hodnocení (podle 1. zóny):  nová budova 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie. 
 
 Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla (§6) 
  

 Požadavek:  
  ref. prům. souč. prostupu tepla U,em,R =   0,35 W/m2K 
  

  pro zatřídění do klasif. třídy se použije   0,35 W/m2K 
  

 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,26 W/m2K 
  

 U,em < U,em,R ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

 Klasifikační třída:  B (velmi úsporná) 
  
 Požadavek na celkovou dodanou energii (§6) 
  

 Požadavek:  
 ref. měrná dodaná energie EP,A,R:  119 kWh/(m2.a) 
  

  pro zatřídění do klasif. třídy se použije   119 kWh/(m2.a) 
  

 Výsledky výpočtu: 
 měrná dodaná energie EP,A:  83 kWh/(m2.a) 
  

 EP,A < EP,A,R ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

 Klasifikační třída:  B (velmi úsporná) 
  
 Požadavek na neobnovitelnou primární energii (§6) 
  

 Požadavek:  
 ref. měrná neob. prim. energie E,pN,A,R:  143 kWh/(m2.a) 
  

  pro zatřídění do klasif. třídy se použije   143 kWh/(m2.a) 
  

 Výsledky výpočtu: 
 měrná neob. prim. energie E,pN,A:  0 kWh/(m2.a) 
  

 E,pN,A < E,pN,A,R ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

 Klasifikační třída:  A (mimořádně úsporná) 
  
  
 Informativní přehled klasifikačních tříd pro dílčí dodané energie: 
  

 Vytápění:  B (velmi úsporná) 
 Osvětlení:  C (úsporná) 
  
 
 Energie 2013, (c) 2013 Svoboda Software 
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KONSTRUKCE 1 
 
Předmět: 
Předmětem tepelně technického posouzení je zjištění nejnižší povrchové teploty na vnitřní 
straně konstrukce a prokázání vyloučení vzniku kondenzace a plísní na konstrukci. Jedná se o 
ukončení ploché vegetační střechy atikou. Posouzení vychází z projektové dokumentace.  
 
Podklady pro zpracování posudku:  

- Projektový dokumentace Bytového domu 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 
Okrajové podmínky výpočtu: 
Parametry dle ČSN 73 0540-3 (oblast Znojmo) 
 
Exteriér: 
Teplota vzduchu … -13 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 84% 
 
Interiér: 
Teplota vzduchu … + 20,6 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 55% 
 
Schéma posuzované konstrukce: 
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Skladba obvodové stěny: 
 

Název vrstvy Tloušťka 
[m] 

Součinitel tepelné 
vodivosti λ [W/mK] 

Faktor difúzního 
odporu µ [-] 

Vápenná omítka 0,003 0,87 6 
Jádrová omítka 0,01 0,99 19 
Dutinový panel 0,2 1,2 23 
Keramzitbeton 0,05 0,56 11 

Asfalt. nátěr 0,001 0,21 280 
HI asfaltový pás 0,004 0,21 14 400 

TI ISOVER 100 S 0,15 0,037 50 
TI Styrodur 500CS 0,08 0,035 70 

HI fólie 0,0018 0,35 15 000 
 
Skladba ploché vegetační střechy: 
 

Název vrstvy Tloušťka 
[m] 

Součinitel tepelné 
vodivosti λ [W/mK] 

Faktor difúzního 
odporu µ [-] 

Vápenná omítka 0,003 0,87 6 
Jádrová omítka 0,01 0,99 19 
Dutinový panel 0,2 1,2 23 
Keramzitbeton 0,05 0,56 11 

Asfalt. nátěr 0,001 0,21 280 
HI asfaltový pás 0,004 0,21 14 400 

TI ISOVER 100 S 0,15 0,037 50 
TI Styrodur 500CS 0,08 0,035 70 

HI fólie 0,0018 0,35 15 000 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12) 
 
 Název úlohy:   Atika zateplené ploché střechy         
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,874 
  

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

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

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 Area 2011, (c) 2012 Svoboda Software 
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Grafický výstup:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Závěr: 
Nejnižší povrchová teplota je v koutě místnosti a to 16,36 °C s teplotním faktorem 0,874, což 
je větší než požadovaná hodnota 0,751. Na konstrukci tedy nebude vznikat povrchová 
kondenzace.  
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KONSTRUKCE 2 
 
Předmět: 
Předmětem tepelně technického posouzení je zjištění nejnižší povrchové teploty na vnitřní 
straně konstrukce a prokázání vyloučení vzniku kondenzace a plísní na konstrukci. Jedná se o 
výšku založení tepelné izolace nevytápěného prostoru. Posouzení vychází z projektové 
dokumentace.  
 
Podklady pro zpracování posudku:  

- Projektový dokumentace Bytového domu 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 
 

 
Okrajové podmínky výpočtu: 
Parametry dle ČSN 73 0540-3 (oblast Znojmo) 
 
Exteriér: 
Teplota vzduchu … -13 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 84% 
 
Interiér: 
Teplota vzduchu … + 20,6 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 55% 
 
 
 

 
 
 
 

Skladba stropní konstrukce: 
 

Název vrstvy Tloušťka 
[m] 

Součinitel tepelné 
vodivosti λ [W/mK] 

Faktor difúzního 
odporu µ [-] 

Keramická dlažba 0,008 1,01 200 
Anhydritový potěr 0,0063 1,2 20 
Polymercem. potěr 0,0002 0,96 38 

PE folie 0,0001 0,35 30 000 
TI ISOVER 100 Z 0,05 0,037 50 

Dutinový panel 0,2 1,2 23 
TI ISOVER Fasil NT 0,140 0,039 1 

Jutafol N 140 0,0002 0,39 20 000 
Vzduchová mezera 0,260 1,765 0 

SDK podhled 0,0125 0,22 9 
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Závěr: 
Nejnižší povrchová teplota je v koutě místnosti a to 18,90 °C s teplotním faktorem 0,891, což 
je větší než požadovaná hodnota 0,464. Na konstrukci tedy nebude vznikat povrchová 
kondenzace.  
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12) 
 
 Název úlohy:   strop nad garáží             
  
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,464 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,891 
  

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

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

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 Area 2011, (c) 2012 Svoboda Software 

 
Grafický výstup:  
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KONSTRUKCE 3 
 
Předmět: 
Předmětem tepelně technického posouzení je zjištění výšky založení zateplovacího systému 
v 1NP, vzhledem k nejnižší povrchové teploty na vnitřní straně konstrukce a prokázání 
vyloučení vzniku kondenzace a plísní na konstrukci. Jedná se o styk stropní konstrukce nad 
nevytápěným prostorem a nosnou obvodovou zdí. Posouzení vychází z projektové 
dokumentace.  
 
Podklady pro zpracování posudku:  

- Projektový dokumentace Bytového domu 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 
Schéma dotčených konstrukcí: 
 
Strop nad nevytápěným prostorem:    Obvodová zateplená stěna: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okrajové podmínky výpočtu: 
Parametry dle ČSN 73 0540-3 (oblast Znojmo) 
 
Exteriér: 
Teplota vzduchu … + 5 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 80% 
 
Interiér: 
Teplota vzduchu … + 20,6 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 55% 
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Skladba stropní konstrukce: 
 

Název vrstvy Tloušťka 
[m] 

Součinitel tepelné 
vodivosti λ [W/mK] 

Faktor difúzního 
odporu µ [-] 

Keramická dlažba 0,008 1,01 200 
Anhydritový potěr 0,0063 1,2 20 
Polymercem. potěr 0,0002 0,96 38 

PE folie 0,0001 0,35 30 000 
TI ISOVER 100 Z 0,05 0,037 50 

Dutinový panel 0,2 1,2 23 
TI ISOVER Fasil NT 0,140 0,039 1 

Jutafol N 140 0,0002 0,39 20 000 
Vzduchová mezera 0,260 1,765 0 

SDK podhled 0,0125 0,22 9 
 
Skladba obvodové zateplené stěny: 
 

Název vrstvy Tloušťka 
[m] 

Součinitel tepelné 
vodivosti λ [W/mK] 

Faktor difúzního 
odporu µ [-] 

Vápenná omítka 0,003 0,54 25 
Jádrová omítka 0,01 0,99 19 

Zdivo HELUZ P15 0,4 0,165 5 
Lepidlo 0,03 0,8 18 

TI ISOVER 70F 0,1 0,042 * 30 
Stěrková omítka 0,004 0,8 18 

Tenkovrstvá omítka 0,003 0,7 30 
 * zahrnut vliv tepelných mostů kotvícími prvky 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12) 
 
 Název úlohy:   výška zateplení                
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,797 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,876 
  

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

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

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 Area 2011, (c) 2012 Svoboda Software 
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Grafický výstup:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Závěr: 
Nejnižší povrchová teplota v koutě vytápěné místnosti, při nichž nevzniká povrchová 
kondenzace je při teplotním faktoru 0,876 16,44 °C. S ohledem na zjištění je výška založení 
tepelné izolace stanovena na 2850 mm nad podlahu 1NP což odpovídá výšce založení 
s nadpražím okenních otvorů v 1NP.  
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KONSTRUKCE 4 
 
Předmět: 
Předmětem tepelně technického posouzení je zjištění nejnižší povrchové teploty na vnitřní 
straně konstrukce a prokázání vyloučení vzniku kondenzace a plísní na konstrukci. Jedná se o 
vstup z vytápěné místnosti na venkovní terasu, která tvoří střechu nad nevytápěným 
prostorem. Posouzení vychází z projektové dokumentace.  
 
Podklady pro zpracování posudku:  

- Projektový dokumentace Bytového domu 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 
Okrajové podmínky výpočtu: 
Parametry dle ČSN 73 0540-3 (oblast Znojmo) 
 
Exteriér: 
Teplota vzduchu … -13 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 84% 
 
Interiér: 
Teplota vzduchu … + 20,6 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 55% 
 
Nevytápěný interiér: 
Teplota vzduchu … + 5 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 80% 
 
Schéma posuzované konstrukce: 
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Skladba terasy: 
 

Název vrstvy Tloušťka 
[m] 

Součinitel tepelné 
vodivosti λ [W/mK] 

Faktor difůzního 
odporu µ [-] 

Vápenná omítka 0,003 0,87 6 
Jádrová omítka 0,01 0,99 19 
Dutinový panel 0,2 1,2 23 

TI ISOVER 100 Z 0,15 0,037 50 
Keramzitbeton 0,05 0,56 11 

HI fólie 0,0018 0,35 15 000 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12) 
 
 Název úlohy:   vstup na terasu                
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,866 
  

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

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

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 Area 2011, (c) 2012 Svoboda Software 

 
 
Závěr: 
Nejnižší povrchová teplota je v koutě místnosti a to 16,10 °C s teplotním faktorem 0,866, což 
je větší než požadovaná hodnota 0,751. Na konstrukci tedy nebude vznikat povrchová 
kondenzace.  
 
Poznámka: 
Posouzení nebylo provedeno přes výplň otvoru. Předpokládá se, že při dodržení řešeného 
detailu v projektu bude vyloučeno vznik tepelného mostu přes osazení okenního otvoru.   
 
Rozměr okna je 2x2,375m, Ug = 1,1 W/m2K, Uf = 0,9 W/m2K, Uw = 1,1359 W/m2K. 
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Grafický výstup:  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2011 
 
 
 Název úlohy :  Atika zateplené střechy         
 Varianta  1                              
 Zpracovatel :  Bc. Jan Antoš                  
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  12/2013         
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -13.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     84 
 Počet vodorovných os:    111 
 Počet prvků:  18260 
 Počet uzlových bodů:   9324 
 
  
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  Porotherm 40 na     0.165     0.165     7.000     7.000   73   82    1   33 
    2  Dutinový panel      1.200     1.200        23        23   33   76   49   65 
    3  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   76   80   49   65 
    4  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   73   80   33   49 
    5  Porotherm 30 P+     0.219     0.219        10        10   75   82   65  109 
    6  Isover EPS 70F      0.039     0.039        30        30   80   82   33   65 
    7  Isover EPS 70F      0.039     0.039        30        30   82   84    1  111 
    8  Isover EPS 100S     0.037     0.037        50        50   33   75   65   73 
    9  ISOVER Styrodur     0.035     0.035       125       125   73   75   73  111 
   10  ISOVER Styrodur     0.035     0.035       125       125   33   73   73   77 
   11  ISOVER Styrodur     0.035     0.035       125       125   75   82  109  111 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   9214   9324    -13.00        0.04      0.17     20.00 
     2   9102   9324    -13.00        0.04      0.17     20.00 
     3   8325   9102    -13.00        0.04      0.17     20.00 
     4   8103   8325    -13.00        0.04      0.17     20.00 
     5   8069   8103    -13.00        0.04      0.17     20.00 
     6   3629   8069    -13.00        0.04      0.17     20.00 
     7   7993   8025     20.60        0.25      1.33     10.00 
     8   8025   8041     20.60        0.25      1.33     10.00 
     9   3601   8041     20.60        0.25      1.33     10.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 
 
  



NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -13.0        0.04   84  -13.00     -20.64853       0.61454 
    2   20.6        0.25   55   16.36      20.64735       0.61450 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -14.90   -13.00   1.000  ne     ---     --- 
    2    9.81    16.36   0.874  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-13.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -13.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0012 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     41.2959 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 STOP, Area 2011 
 
 

 

 



 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2011 
 
 Název úlohy :  strop nad garáží               
 Varianta  2                              
 Zpracovatel :  Bc. Jan Antoš                  
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  12/2013         
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:    5.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:    105 
 Počet vodorovných os:    161 
 Počet prvků:  33280 
 Počet uzlových bodů:  16905 
 
  
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  HELUZ P15 25        0.335     0.335        10        10   65   73    1   73 
    2  Dutinový panel      1.200     1.200        23        23   33  105   73   89 
    3  Isover Fassil N     0.035     0.035     1.000     1.000   33   65   65   73 
    4  HELUZ P15 25        0.335     0.335        10        10   65   73   89  161 
    5  Isover EPS 100Z     0.037     0.037        50        50   33   65   89   93 
    6  Isover Fassil N     0.035     0.035     1.000     1.000   73  105   65   73 
    7  Isover EPS 100Z     0.037     0.037        50        50   73  105   89   93 
    8  Anhydritový pot     1.200     1.200        20        20   33   65   93   97 
    9  Anhydritový pot     1.200     1.200        20        20   73  105   93   97 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1  11593  11657      5.00        0.04      0.70     20.00 
     2  11657  16809      5.00        0.04      0.70     20.00 
     3  10305  10369      5.00        0.04      0.70     20.00 
     4   5217  10369      5.00        0.04      0.70     20.00 
     5  11689  11753     20.60        0.25      1.33     10.00 
     6  11689  16841     20.60        0.25      1.33     10.00 
     7  10401  10465     20.60        0.25      1.33     10.00 
     8   5249  10401     20.60        0.25      1.33     10.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1    5.0        0.04   80    5.00     -10.66309       0.68353 
    2   20.6        0.25   55   18.90      10.66222       0.68348 
 



 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    1.84     5.00   1.000  ne     ---     --- 
    2    9.81    18.90   0.891  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (  5.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te =   5.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0009 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     21.3253 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 STOP, Area 2011 
 



DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2011 
 
 
 Název úlohy :  výška zateplení                
 Varianta  4                              
 Zpracovatel :  Bc. Jan Antoš                  
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  12/2013         
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -13.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     81 
 Počet vodorovných os:    145 
 Počet prvků:  23040 
 Počet uzlových bodů:  11745 
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  HELUZ P15 25        0.335     0.335        10        10   65   79    1   41 
    2  Dutinový panel      1.200     1.200        23        23   33   69   57   73 
    3  Isover Fassil N     0.035     0.035     1.000     1.000   33   65   49   57 
    4  HELUZ P15 25        0.335     0.335        10        10   65   79   73  145 
    5  Isover EPS 100Z     0.037     0.037        50        50   33   65   73   77 
    6  Anhydritový pot     1.200     1.200        20        20   33   65   77   81 
    7  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   65   76   41   57 
    8  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   69   76   57   73 
    9  Isover EPS 100Z     0.037     0.037        50        50   76   79   41   73 
   10  Isover EPS 70F      0.039     0.039        30        30   79   81    9  145 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   9281   9329      5.00        0.04      0.70     20.00 
     2   4689   9329      5.00        0.04      0.70     20.00 
     3   9361   9425     20.60        0.25      1.33     10.00 
     4   4721   9361     20.60        0.25      1.33     10.00 
     5  11609  11745    -13.00        0.04      0.17      0.00 
     6  11319  11609    -13.00        0.04      0.17      0.00 
     7  11311  11319    -13.00        0.04      0.17      0.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1    5.0        0.04   80    4.52       0.45197           --- 
    2   20.6        0.25   50   16.44      16.47598           --- 
    3  -13.0        0.04   84  -13.00     -16.92835           --- 



 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    1.84     4.52   0.974  ne     ---     --- 
    2    9.81    16.44   0.876  ne     ---     --- 
    3  -14.90   -13.00     ???  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-13.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -13.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0004 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     40.8334 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 STOP, Area 2011 
 

 



 
  DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2011 
 
 
 Název úlohy :  vstup na terasu                
 Varianta  3                              
 Zpracovatel :  Bc. Jan Antoš                  
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  12/2013         
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -13.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     91 
 Počet vodorovných os:    173 
 Počet prvků:  30960 
 Počet uzlových bodů:  15743 
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  HELUZ P15 25        0.335     0.335        10        10   65   73    1   65 
    2  Dutinový panel      1.200     1.200        23        23   33   67   85  101 
    3  Isover Fassil N     0.035     0.035     1.000     1.000   33   65   73   85 
    4  HELUZ P15 25        0.335     0.335        10        10   65   73  101  173 
    5  Isover EPS 100Z     0.037     0.037        50        50   33   65  101  105 
    6  Isover EPS 100Z     0.037     0.037        50        50   73   91   81   85 
    7  Anhydritový pot     1.200     1.200        20        20   33   65  105  109 
    8  Anhydritový pot     1.200     1.200        20        20   73   91   85  101 
    9  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   65   71   65   85 
   10  Dutinový panel      1.200     1.200        23        23   71   91   65   81 
   11  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   67   71   85  101 
   12  Isover EPS 100Z     0.037     0.037        50        50   71   73   81  101 
   13  Isover EPS 70F      0.039     0.039        30        30   73   75  101  173 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1  11073  11145      5.00        0.04      0.70     20.00 
     2   5609  11145      5.00        0.04      0.70     20.00 
     3  11181  11245     20.60        0.25      1.33     10.00 
     4   5645  11181     20.60        0.25      1.33     10.00 
     5  12903  12975    -13.00        0.04      0.17     20.00 
     6  12903  15671    -13.00        0.04      0.17     20.00 
     7  12457  12521      5.00        0.04      0.70     20.00 
     8  12521  15635      5.00        0.04      0.70     20.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 
 



 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1    5.0        0.04   80    4.60       2.53852           --- 
    2   20.6        0.25   55   16.10      17.28198           --- 
    3  -13.0        0.04   84  -12.82     -19.82134           --- 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    1.84     4.60   0.978  ne     ---     --- 
    2    9.81    16.10   0.866  ne     ---     --- 
    3  -14.90   -12.82     ???  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-13.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -13.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0008 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     49.5022 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 STOP, Area 2011 
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KONSTRUKCE 1 
 
Předmět: 
Předmětem tepelně technického posouzení je skladba obvodové zateplené stěny bytového 
domu. Zjištění součinitele prostupu tepla, požadavek na teplotní faktor a požadavek na pokles 
dotykové teploty konstrukce. Posouzení vychází z projektové dokumentace.  
 
Podklady pro zpracování posudku:  

- Projektový dokumentace Bytového domu 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 
 
 
Okrajové podmínky výpočtu: 
Parametry dle ČSN 73 0540-3 (oblast Znojmo) 
 
Exteriér: 
Teplota vzduchu … -13 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 84% 
 
Interiér: 
Teplota vzduchu … + 20,2 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 55% 
 
 
 
 
 

Skladba konstrukce: 
 

Název vrstvy Tloušťka 
[m] 

Součinitel tepelné 
vodivosti λ [W/mK] 

Faktor difúzního 
odporu µ [-] 

Vápenná omítka 0,003 0,54 25 
Jádrová omítka 0,01 0,99 19 

Zdivo HELUZ P15 0,4 0,165 5 
Lepidlo 0,03 0,8 18 

TI ISOVER 70F 0,1 0,042 * 30 
Stěrková omítka 0,004 0,8 18 

Tenkovrstvá omítka 0,003 0,7 30 
 * zahrnut vliv tepelných mostů kotvícími prvky 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
  
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,096 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 70F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,096 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0212 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,8146 kg/m2,rok 
 

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

 
 
Závěr:  
Konstrukce obvodové stěny splňuje požadavek na normový součinitel prostupu tepla U, stejně 
tak minimální hodnotu teplotního faktoru. V konstrukci sice dochází ke kondenzaci vodní 
páry, množství kondenzátu však není větší než 0,1 kg/m2. Dále roční množství odpařené 
vodní páry je větší než zkondenzované vodní páry. Konstrukce vyhovuje všem požadavkům. 
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Diplomová práce 
Tepelně technické posouzení 

4 

 
 
KONSTRUKCE 2 
 
Předmět: 
Předmětem tepelně technického posouzení je skladba ploché vegetační střechy bytového 
domu. Zjištění součinitele prostupu tepla, požadavek na teplotní faktor a požadavek na pokles 
dotykové teploty konstrukce. Posouzení vychází z projektové dokumentace.  
 
Podklady pro zpracování posudku:  

- Projektový dokumentace Bytového domu 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 
 
 
 
Okrajové podmínky výpočtu: 
Parametry dle ČSN 73 0540-3 (oblast Znojmo) 
 
Exteriér: 
Teplota vzduchu … -13 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 84% 
 
Interiér: 
Teplota vzduchu … + 20,2 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 55% 
 
 
 
 
 

Skladba konstrukce: 
 

Název vrstvy Tloušťka 
[m] 

Součinitel tepelné 
vodivosti λ [W/mK] 

Faktor difúzního 
odporu µ [-] 

Vápenná omítka 0,003 0,87 6 
Jádrová omítka 0,01 0,99 19 
Dutinový panel 0,2 1,2 23 
Keramzitbeton 0,05 0,56 11 

Asfalt. nátěr 0,001 0,21 280 
HI asfaltový pás 0,004 0,21 14 400 

TI ISOVER 100 S 0,15 0,037 50 
TI Styrodur 500CS 0,08 0,035 70 

HI fólie 0,0018 0,35 15 000 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá vegetační střecha 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,096 kg/m2,rok 
  (materiál: Styrodur 5000 CS tl.80 mm). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,096 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0126 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0755 kg/m2,rok 
 

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

 
 
Závěr:  
Konstrukce ploché vegetační střechy splňuje požadavek na normový součinitel prostupu tepla 
U, stejně tak minimální hodnotu teplotního faktoru. V konstrukci sice dochází ke kondenzaci 
vodní páry, množství kondenzátu však není větší než 0,1 kg/m2. Dále roční množství 
odpařené vodní páry je větší než zkondenzované vodní páry. Konstrukce vyhovuje všem 
požadavkům. 
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KONSTRUKCE 3 
 
Předmět: 
Předmětem tepelně technického posouzení je skladba stropní konstrukce mezi vytápěným a 
nevytápěným prostorem bytového domu. Zjištění součinitele prostupu tepla, požadavek na 
teplotní faktor a požadavek na pokles dotykové teploty konstrukce. Posouzení vychází 
z projektové dokumentace.  
 
Podklady pro zpracování posudku:  

- Projektový dokumentace Bytového domu 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 
 
 
 
 
Okrajové podmínky výpočtu: 
Parametry dle ČSN 73 0540-3 (oblast Znojmo) 
 
Exteriér: 
Teplota vzduchu … + 5 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 80% 
 
Interiér: 
Teplota vzduchu … + 20,2 °C 
Relativní vlhkost vzduchu … 55% 
 
 
 
 
 

Skladba konstrukce: 
 

Název vrstvy Tloušťka 
[m] 

Součinitel tepelné 
vodivosti λ [W/mK] 

Faktor difúzního 
odporu µ [-] 

Keramická dlažba 0,008 1,01 200 
Anhydritový potěr 0,0063 1,2 20 
Polymercem. potěr 0,0002 0,96 38 

PE folie 0,0001 0,35 30 000 
TI ISOVER 100 Z 0,05 0,037 50 

Dutinový panel 0,2 1,2 23 
TI ISOVER Fasil NT 0,140 0,039 1 

Jutafol N 140 0,0002 0,39 20 000 
Vzduchová mezera 0,260 1,765 0 
Sádrokart. podhled 0,0125 0,22 9 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop nad garáží mezi 1NP a 2NP 
  
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,452 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

 
 
Závěr:  
Konstrukce podlahy nad nevytápěným prostorem splňuje požadavek na normový součinitel 
prostupu tepla U, stejně tak minimální hodnotu teplotního faktoru. V konstrukci nedochází ke 
kondenzaci. 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna 
 Zpracovatel :  Bc. Jan Antoš 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  12/2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit vápenná  0,0030  0,5400  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  HELUZ P15 40 n  0,4000  0,1650  1000,0  720,0  5,0   0.0000 
  4  Baumit ProCont  0,0300  0,8000  920,0  1400,0  18,0   0.0000 
  5  Isover EPS 70F  0,1000  0,0420*  1270,0  16,0  30,0   0.0000 
  6  Baumit ProCont  0,0040  0,8000  920,0  1400,0  18,0   0.0000 
  7  Baumit Nanopor  0,0030  0,7000  920,0  1800,0  30,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit vápenná omítka   --- 
  2  Baumit jádrová omítka vápenocementová 
    --- 
  3  HELUZ P15 40 na maltu HELUZ TM 39 
    --- 
  4  Baumit ProContact   --- 
  5  Isover EPS 70F  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  6  Baumit ProContact   --- 
  7  Baumit NanoporTop omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.2 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.4  1343.5    -2.2   81.2   412.9 
    2        28    20.6   58.5  1418.7    -0.1   80.5   487.4 



    3        31    20.6   58.2  1411.4     4.0   79.1   643.0 
    4        30    20.6   59.7  1447.8     9.1   76.7   886.1 
    5        31    20.6   63.5  1540.0    14.0   73.6  1175.9 
    6        30    20.6   66.7  1617.6    17.1   70.8  1379.9 
    7        31    20.6   68.6  1663.7    18.7   69.1  1489.4 
    8        31    20.6   68.0  1649.1    18.2   69.7  1456.0 
    9        30    20.6   63.8  1547.3    14.4   73.2  1200.2 
   10        31    20.6   59.8  1450.2     9.2   76.7   892.1 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.2  1411.4    -0.3   80.5   479.4 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :     10 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.87 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.199 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       3858.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.59 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.952 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.744    11.4   0.595    19.5   0.952    59.3 
    2    15.6   0.759    12.2   0.593    19.6   0.952    62.2 
    3    15.5   0.695    12.1   0.488    19.8   0.952    61.2 
    4    15.9   0.594    12.5   0.295    20.0   0.952    61.8 
    5    16.9   0.440    13.4  ------    20.3   0.952    64.8 
    6    17.7   0.166    14.2  ------    20.4   0.952    67.4 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.5   0.952    69.0 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.5   0.952    68.5 
    9    17.0   0.416    13.5  ------    20.3   0.952    65.0 
   10    16.0   0.593    12.5   0.291    20.0   0.952    61.9 
   11    15.5   0.700    12.1   0.497    19.8   0.952    61.2 
   12    15.5   0.758    12.1   0.593    19.6   0.952    62.0 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   18.6   18.6   18.5    2.9    2.6  -12.7  -12.7  -12.7 



 p [Pa]:   1301   1287   1251    870    768    197    183    166 
 p,sat [Pa]:   2141   2136   2127    751    738    204    203    203 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4130    0.4130   1.471E-0008 
    2   0.4826    0.5156   7.380E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.021 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.815 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  2 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  3 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  4 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  5 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  6 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  7 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  8 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  9 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č. 10 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Plochá vegetační střecha 
 Zpracovatel :  Bc. Jan Antoš 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  21.10.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit vápenná  0,0030  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Dutinový panel  0,2000  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  4  Keramzitbeton  0,0500  0,5600  880,0  1100,0  11,0   0.0000 
  5  Asfaltový nátě  0,0010  0,2100  1470,0  1400,0  280,0   0.0000 
  6  Glastek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1235,0  14400,0   0.0000 
  7  Isover EPS 100  0,1500  0,0370  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  8  Styrodur 5000  0,0800  0,0350  2060,0  20,0  70,0   0.0000 
  9  HI folie DEKPL  0,0018  0,3500  1470,0  1310,0  15000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Baumit vápenná omítka   --- 
  2  Baumit jádrová omítka vápenocementová 
    --- 
  3  Dutinový panel   --- 
  4  Keramzitbeton 2   --- 
  5  Asfaltový nátěr 2x   --- 
  6  Glastek 40 Special Mineral   --- 
  7  Isover EPS 100S   --- 
  8  Styrodur 5000 CS tl.80 mm   --- 
  9  HI folie DEKPLAN 77 PVC-P   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.2 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.4  1343.5    -2.2   81.2   412.9 
    2        28    20.6   58.5  1418.7    -0.1   80.5   487.4 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     4.0   79.1   643.0 



    4        30    20.6   59.7  1447.8     9.1   76.7   886.1 
    5        31    20.6   63.5  1540.0    14.0   73.6  1175.9 
    6        30    20.6   66.7  1617.6    17.1   70.8  1379.9 
    7        31    20.6   68.6  1663.7    18.7   69.1  1489.4 
    8        31    20.6   68.0  1649.1    18.2   69.7  1456.0 
    9        30    20.6   63.8  1547.3    14.4   73.2  1200.2 
   10        31    20.6   59.8  1450.2     9.2   76.7   892.1 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.2  1411.4    -0.3   80.5   479.4 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :     10 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.63 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.148 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        285.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.744    11.4   0.595    19.8   0.964    58.3 
    2    15.6   0.759    12.2   0.593    19.9   0.964    61.3 
    3    15.5   0.695    12.1   0.488    20.0   0.964    60.4 
    4    15.9   0.594    12.5   0.295    20.2   0.964    61.2 
    5    16.9   0.440    13.4  ------    20.4   0.964    64.4 
    6    17.7   0.166    14.2  ------    20.5   0.964    67.2 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.5   0.964    68.9 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.5   0.964    68.4 
    9    17.0   0.416    13.5  ------    20.4   0.964    64.7 
   10    16.0   0.593    12.5   0.291    20.2   0.964    61.3 
   11    15.5   0.700    12.1   0.497    20.0   0.964    60.4 
   12    15.5   0.758    12.1   0.593    19.8   0.964    61.0 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         

 tepl.[C]:   19.0   19.0   18.9   18.1   17.7   17.7   17.6   -1.8  -12.8  -12.8 
 p [Pa]:   1301   1301   1299   1248   1242   1242    608    525    464    166 



 p,sat [Pa]:   2196   2194   2187   2081   2025   2025   2014    525    202    201 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4970    0.4970   2.627E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.013 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.075 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.4970    0.4970   3.30E-0010     0.0009 
  12   0.4970    0.4970   1.21E-0009     0.0041 
   1   0.4970    0.4970   1.42E-0009     0.0079 
   2   0.4970    0.4970   1.19E-0009     0.0108 
   3   0.4970    0.4970   2.53E-0010     0.0115 
   4   0.4970    0.4970  -1.28E-0009     0.0082 
   5    ---       ---    -3.32E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0115 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Roční cyklus č.  2 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.4970    0.4970   3.30E-0010     0.0009 
  12   0.4970    0.4970   1.21E-0009     0.0041 
   1   0.4970    0.4970   1.42E-0009     0.0079 
   2   0.4970    0.4970   1.19E-0009     0.0108 
   3   0.4970    0.4970   2.53E-0010     0.0115 
   4   0.4970    0.4970  -1.28E-0009     0.0082 
   5    ---       ---    -3.32E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0115 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Roční cyklus č.  3 



 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.4970    0.4970   3.30E-0010     0.0009 
  12   0.4970    0.4970   1.21E-0009     0.0041 
   1   0.4970    0.4970   1.42E-0009     0.0079 
   2   0.4970    0.4970   1.19E-0009     0.0108 
   3   0.4970    0.4970   2.53E-0010     0.0115 
   4   0.4970    0.4970  -1.28E-0009     0.0082 
   5    ---       ---    -3.32E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0115 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Roční cyklus č.  4 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.4970    0.4970   3.30E-0010     0.0009 
  12   0.4970    0.4970   1.21E-0009     0.0041 
   1   0.4970    0.4970   1.42E-0009     0.0079 
   2   0.4970    0.4970   1.19E-0009     0.0108 
   3   0.4970    0.4970   2.53E-0010     0.0115 
   4   0.4970    0.4970  -1.28E-0009     0.0082 
   5    ---       ---    -3.32E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0115 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Roční cyklus č.  5 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.4970    0.4970   3.30E-0010     0.0009 
  12   0.4970    0.4970   1.21E-0009     0.0041 
   1   0.4970    0.4970   1.42E-0009     0.0079 
   2   0.4970    0.4970   1.19E-0009     0.0108 
   3   0.4970    0.4970   2.53E-0010     0.0115 
   4   0.4970    0.4970  -1.28E-0009     0.0082 
   5    ---       ---    -3.32E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   



  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0115 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Roční cyklus č.  6 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.4970    0.4970   3.30E-0010     0.0009 
  12   0.4970    0.4970   1.21E-0009     0.0041 
   1   0.4970    0.4970   1.42E-0009     0.0079 
   2   0.4970    0.4970   1.19E-0009     0.0108 
   3   0.4970    0.4970   2.53E-0010     0.0115 
   4   0.4970    0.4970  -1.28E-0009     0.0082 
   5    ---       ---    -3.32E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0115 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Roční cyklus č.  7 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.4970    0.4970   3.30E-0010     0.0009 
  12   0.4970    0.4970   1.21E-0009     0.0041 
   1   0.4970    0.4970   1.42E-0009     0.0079 
   2   0.4970    0.4970   1.19E-0009     0.0108 
   3   0.4970    0.4970   2.53E-0010     0.0115 
   4   0.4970    0.4970  -1.28E-0009     0.0082 
   5    ---       ---    -3.32E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0115 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Roční cyklus č.  8 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.4970    0.4970   3.30E-0010     0.0009 
  12   0.4970    0.4970   1.21E-0009     0.0041 
   1   0.4970    0.4970   1.42E-0009     0.0079 
   2   0.4970    0.4970   1.19E-0009     0.0108 
   3   0.4970    0.4970   2.53E-0010     0.0115 



   4   0.4970    0.4970  -1.28E-0009     0.0082 
   5    ---       ---    -3.32E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0115 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Roční cyklus č.  9 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.4970    0.4970   3.30E-0010     0.0009 
  12   0.4970    0.4970   1.21E-0009     0.0041 
   1   0.4970    0.4970   1.42E-0009     0.0079 
   2   0.4970    0.4970   1.19E-0009     0.0108 
   3   0.4970    0.4970   2.53E-0010     0.0115 
   4   0.4970    0.4970  -1.28E-0009     0.0082 
   5    ---       ---    -3.32E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0115 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Roční cyklus č. 10 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.4970    0.4970   3.30E-0010     0.0009 
  12   0.4970    0.4970   1.21E-0009     0.0041 
   1   0.4970    0.4970   1.42E-0009     0.0079 
   2   0.4970    0.4970   1.19E-0009     0.0108 
   3   0.4970    0.4970   2.53E-0010     0.0115 
   4   0.4970    0.4970  -1.28E-0009     0.0082 
   5    ---       ---    -3.32E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0115 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Strop nad garáží mezi 1NP a 2NP 
 Zpracovatel :  Bc. Jan Antoš 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  21.10.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Anhydritový po  0,0630  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  3  Potěr polymerc  0,0002  0,9600  840,0  1200,0  38,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  30000,0   0.0000 
  5  Isover EPS 100  0,0500  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  6  Dutinový panel  0,2000  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  7  Isover Fassil  0,1400  0,0350  800,0  50,0  1,0   0.0000 
  8  Jutafol N 140  0,0002  0,3900  1700,0  110,0  20000,0   0.0000 
  9  Uzavřená vzduc  0,2600  1,7650  1010,0  1,2  0,0   0.0000 
 10  Sádrokartonový  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Anhydritový potěr AE 020   --- 
  3  Potěr polymercementový   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS 100Z   --- 
  6  Dutinový panel   --- 
  7  Isover Fassil NT 140   --- 
  8  Jutafol N 140 Special   --- 
  9  Uzavřená vzduch. dutina tl. 260 mm 
    --- 
 10  Sádrokartonový podhled   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.2 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   59.2  1435.7     6.0   80.0   747.7 



    2        28    20.6   59.2  1435.7     6.0   80.0   747.7 
    3        31    20.6   57.7  1399.3     6.0   76.0   710.3 
    4        30    20.6   55.4  1343.5     6.0   70.0   654.2 
    5        31    20.6   53.4  1295.0     6.0   65.0   607.5 
    6        30    20.6   51.5  1249.0     6.0   60.0   560.8 
    7        31    20.6   47.6  1154.4     6.0   50.0   467.3 
    8        31    20.6   47.6  1154.4     6.0   50.0   467.3 
    9        30    20.6   51.5  1249.0     6.0   60.0   560.8 
   10        31    20.6   53.4  1295.0     6.0   65.0   607.5 
   11        30    20.6   56.1  1360.5     6.0   72.0   672.9 
   12        31    20.6   59.2  1435.7     6.0   80.0   747.7 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :     10 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.81 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.166 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1222.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.58 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    15.8   0.671    12.4   0.436    20.0   0.959    61.4 
    2    15.8   0.671    12.4   0.436    20.0   0.959    61.4 
    3    15.4   0.644    12.0   0.409    20.0   0.959    59.9 
    4    14.8   0.601    11.4   0.367    20.0   0.959    57.5 
    5    14.2   0.562    10.8   0.329    20.0   0.959    55.4 
    6    13.6   0.524    10.3   0.292    20.0   0.959    53.4 
    7    12.4   0.441     9.1   0.212    20.0   0.959    49.4 
    8    12.4   0.441     9.1   0.212    20.0   0.959    49.4 
    9    13.6   0.524    10.3   0.292    20.0   0.959    53.4 
   10    14.2   0.562    10.8   0.329    20.0   0.959    55.4 
   11    15.0   0.614    11.5   0.380    20.0   0.959    58.2 
   12    15.8   0.671    12.4   0.436    20.0   0.959    61.4 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e 
         



 tepl.[C]:   19.6   19.6   19.4   19.4   19.4   16.1   15.6    5.7    5.7    5.2    5.1 
 p [Pa]:   1301   1245   1200   1200   1095   1007    847    842    702    701    697 
 p,sat [Pa]:   2276   2274   2255   2255   2254   1823   1776    913    913    887    878 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.993E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  2 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  3 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  4 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  5 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  6 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  7 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  8 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č.  9 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Roční cyklus č. 10 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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výpočet výměra
jednotková  

(KN/m3)
jednotková  

(KN/m2)
celková    

KN

Tepelná izolace 5.55x1x0.23 1.277 0.25 - 0.31925 1 0.319
asfaltový pás 5.55x1x0.002 0.011 12 - 0.132 1 0.132
PVC fólie 5.55x1x0.004 0.022 14 - 0.308 1 0.308
keramzitbeton 5.55x1x0.2 1.11 11 - 12.21 1 12.210
vodou nasycená vrstva zeminy 5.55x1x0.2 1.11 7 - 7.77 1 7.770
2)  STROP SPIROLL tl. 200 mm 5.55x1 5.55 - 2.7 14.985 4 59.940
3) ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE 0.25x0.3x1 0.075 25 - 1.875 4 7.500
4) TÍHA NOSNÉHO ZDIVA 0.3x2.75x1 0.825 9.8 - 8.085 3 24.255

0.3x3.25x1 0.975 7 - 6.825 1 6.825
5) TÍHA PŘÍČEK 0.115x2.75x1 0.316 10.7 - 3.3812 3 10.144

0.14x3.25x1 0.455 6.7 - 3.0485 1 3.049

dlažba 5.55x1x0.008 0.044 20 - 0.88 4 3.520
anhydritový potěr 5.55x1x0.065 0.361 12 - 4.332 4 17.328
Tepelná izolace 5.55x1x0.05 0.278 0.25 - 0.0695 4 0.278
7) OMÍTKA STĚN vnitřní 3.25x1x0.013 0.043 18 - 0.774 1 0.774

2.75x1x0.013 0.0358 18 - 0.6444 3 1.933
8) OMÍTKA STROPU 5.55x1x0.013 0.0722 18 - 1.2996 4 5.198

161.483

1) NAHODILÉ UŽITNÉ 5.55x1 5.55 - 1.5 8.325 4 33.300
2) SNÍH - OBLAST I 5.55x1 5.55 - 0.5 2.775 1 2.775

36.075
197.558

Únosnost zeminy Rdt = 0.25 Mpa
Zatěžující síla F = 142.19 kN

Roznášecí úhel zeminy α = 60 o

Tlošťka zdiva d = 0.3 a 0.25 m

b … šířka základu
a … odsazení zdi a základu
h …  minimální výška základu

součet  
(KN)

popis zatížení
rozměry tíha

NAHODILÉ CELKEM
ZATÍŽENÍ CELKEM (KN)

VÝPOČET ZÁKLADU - VNITŘNÍ ZEĎ

b) NAHODILÉ ZATÍŽENÍ

a) STÁLÉ
1) SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY

6) PODLAHY

STÁLÉ CELKEM

počet

Výchozí hodnoty

22,060125,0

275,0
2

25,08,0
2

25,0
2

3,08,0
2

8,079,0
250
558,197

























tgtgah

mdba

mdba

mm
R
Pb

dt

celk





výpočet výměra
jednotková  

(KN/m3)
jednotková  

(KN/m2)
celková    

KN

Tepelná izolace 3x1x0.23 0.69 0.25 - 0.1725 1 0.173
asfaltový pás 3x1x0.002 0.006 12 - 0.072 1 0.072
PVC fólie 3x1x0.004 0.012 14 - 0.168 1 0.168
keramzitbeton 3x1x0.2 0.6 11 - 6.6 1 6.600
vodou nasycená vrstva zeminy 3x1x0.2 0.6 7 - 4.2 1 4.200
2)  STROP SPIROLL tl. 200 mm 3x1 3 - 2.7 8.1 4 32.400
3) ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE 0.25x0.3x1 0.075 25 - 1.875 4 7.500
4) TÍHA NOSNÉHO ZDIVA 0.4x2.75x1 1.1 9.8 - 10.78 3 32.340

0.4x3.25x1 1.3 7 - 9.1 1 9.100
5) TÍHA PŘÍČEK 0.115x2.75x1 0.316 10.7 - 3.3812 3 10.144

0.14x3.25x1 0.455 6.7 - 3.0485 1 3.049

dlažba 3x1x0.008 0.024 20 - 0.48 4 1.920
anhydritový potěr 3x1x0.065 0.195 12 - 2.34 4 9.360
Tepelná izolace 3x1x0.05 0.15 0.25 - 0.0375 4 0.150
7) OMÍTKA STĚN vnitřní 3.25x1x0.013 0.043 18 - 0.774 1 0.774

2.75x1x0.013 0.0358 18 - 0.6444 3 1.933
8) OMÍTKA STROPU 3x1x0.013 0.039 18 - 0.702 4 2.808

122.690

1) NAHODILÉ UŽITNÉ 3x1 3 - 1.5 4.5 4 18.000
2) SNÍH - OBLAST I 3x1 3 - 0.5 1.5 1 1.500

19.500
142.190

Únosnost zeminy Rdt = 0.25 Mpa
Zatěžující síla F = 142.19 kN

Roznášecí úhel zeminy α = 60 o

Tlošťka zdiva d = 0.4 m

b … šířka základu
a … odsazení zdi a základu
h …  minimální výška základu

VÝPOČET ZÁKLADU - VNĚJŠÍ ZEĎ

a) STÁLÉ

popis zatížení
rozměry tíha

počet
součet  

(KN)

ZATÍŽENÍ CELKEM (KN)

Výchozí hodnoty

1) SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY

6) PODLAHY

STÁLÉ CELKEM
b) NAHODILÉ ZATÍŽENÍ

NAHODILÉ CELKEM

22,060125,0

125,0
2

4,065,0
2

65,057,0
250
190,142

















tgtgah

mdba

mm
R
P

b
dt

celk
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R´w = Rw – k1, 
 
k1 … je korekce, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku 
k1 = 2dB, základní hodnota platná pro všechny dělící konstrukce masivních zděných materiálů 
(např. cihly). 
 
Rw … jsou vypočtené laboratorní hodnoty neprůzvučnosti stavebních konstrukcí 
 
Zeď mezi dvěma místnostmi v rámci jednoho bytu 
 
HELUZ 11,5 AKU 
Rw = 47 dB 
Rw‘ = 47 - 2 = 45 dB 
Rwpož = 42 dB < Rw‘ = 45 dB => vyhovělo 
 
Zeď mezi jednotlivými byty 
 
HELUZ  25 AKU těžké 
Rw = 57 dB 
Rw‘ = 57 - 2 = 55 dB 
Rwpož = 53 dB < Rw‘ = 55 dB => vyhovělo 
 
HELUZ  30 AKU těžké 
Rw = 56 dB 
Rw‘ = 56 - 2 = 54 dB 
Rwpož = 53 dB < Rw‘ = 54 dB => vyhovělo 
 
 
Čerpáno z ČSN 73 0532 … Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky 
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K.V. = 3700 mm 
 
- výpočet výšky stupně: 3675 / 175 = 21 stupňů 
     
    3675 / 21 = 175,00 mm 
 
- výpočet šířky stupně: 2h + š = 630 
    š = 630 – 2h 

š = 630 – 2 * 175  
    š = 280 mm 
 
- výpočet úhlu schodiště: tg = 175 / 280  =>  α =  32 º 
    
- výpočet podchodné a průchodné výšky: 

h1 = 1500 + (750 / cos α) = 1500 + (750 / cos 32º) = 2385 mm > 2100 mm  
=> vyhovělo 

 
h2 = 750 + 1500 x cos α = 750 + 1500 x cos 32º = 2022 mm > 1900 mm 

=> vyhovělo 
 

- délka schodišťového ramene: 
 
L = (n - 1) * b = (9 - 1) * 280 = 2240 mm  
L = (n - 1) * b = (3 - 1) * 280 = 560 mm … délka stupňů na mezipodestě  
 
- zábradlí: 
Madlo zábradlí je z masivního bukového dřeva kruhového průřezu Ø 70mm se 
seříznutou spodní hranou o 20mm. Do zdiva je přichyceno pomocí ocelového 
pozinkovaného kotvení po vzdálenostech 1000mm. Výška 900mm nad podlahou. 
 
- použití: 
V objektu je schodiště použito mezi 1NP a 2NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K.V. = 3200 mm 
 
- výpočet výšky stupně: 3200 / 175 = 18,286 stupňů 
    => volím 18 stupňů 
    3200 / 18 = 177,77 mm 
 
- výpočet šířky stupně: 2h + š = 630 
    š = 630 – 2h 

š = 630 – 2 * 177,77  
    š = 274,46 mm 
    => volím šířku stupně 275 mm 
 
- výpočet úhlu schodiště: tg = 177,77 / 275  =>  α = 32,88º 
      
- výpočet podchodné a průchodné výšky: 

h1 = 1500 + (750 / cos α) = 1500 + (750 / cos 32,88º) = 2393,1 mm > 2100 mm
  

=> vyhovělo 
 

h2 = 750 + 1500 x cos α = 750 + 1500 x cos 32,88º = 2009,7 mm > 1900 mm 
=> vyhovělo 
 

- délka schodišťového ramene: 
 
L = (n - 1) * b = (9 - 1) * 275 = 2200mm  
 
- zábradlí: 
Madlo zábradlí je z masivního bukového dřeva kruhového průřezu Ø 70mm se 
seříznutou spodní hranou o 20mm. Do zdiva je přichyceno pomocí ocelového 
pozinkovaného kotvení po vzdálenostech 1000mm. Výška 900mm nad podlahou. 
 
- použití: 
V objektu je schodiště použito mezi 2NP a 3NP a dále mezi 3NP a 4NP  
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1. ÚVOD 

Zpráva řeší vnitřní vodovod, kanalizaci a jejich přípojky novostavby bytového domu, který se 
nachází ve Znojmě na ulici Kosmákova na parcelním čísle pozemku 2092/18. Podkladem pro 
vypracování zprávy je projekt stavební části a požadavky investora. 
 
 

2. STANOVENÍ POTŘEBY VODY 
 
Je proveden dle přílohy č. 12 Vyhlášky č.120/2011 Sb. ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění 
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pro bytový dům je potřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda 

na kohoutku) stanovena na 35 m3/rok. 

Předpokládaný počet osob v domě je 24.  

Celková potřeba vody je tedy 840 m3/rok, což je přibližně 2300 l/den (95,83 l/den na osobu).  

 
Maximální denní potřeba vody: 2 300 . 1,5 = 3450 l/den  

Maximální hodinová potřeba vody: 3 450/24 . 1,5 = 302 l/hod  

 
Potřeba vody pro požární zabezpečení dle ČSN 73 0873 “Zásobování požární vodou“ 
viz zpráva POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. 
 
 

3. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
 
Objekt bude napojen na stávající oddílné stoky DN300 v silnici ul. Kosmákova  
 
3.1 Splašková kanalizační přípojka: 
Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová kameninová kanalizační 
přípojka DN150. Napojena na stávající splaškovou stoku vedenou v silnici ul. Kosmákova. 
Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta z betonových 
skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm je umístěna na soukromém pozemku vedle domu. 
Potrubí přípojky bude uloženo na pražcích a obetonováno. 
 
 

Druh armatury 1NP 
[ks] 

2NP 
[ks] 

3NP 
[ks] 

4NP 
[ks] 

Celkem 
[ks] 

Výpočtový odtok 
DU [l/s] 

Umyvadlo 0 2 4 4 10 0,5 
Vana 0 2 4 4 10 0,8 
Dřez 0 2 4 4 10 0,8 

Myčka 0 2 4 4 10 0,8 
Pračka do 6kg 0 2 4 4 10 0,8 

záchod 0 2 4 4 10 2 
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3.2 Průtok v připojovacím potrubí: 
 
2NP: 
 
Qww = K . √∑DU 
 
Dřez + myčka:   Qww = 0,5 . √0,8+0,8 = 0,5 . √1,6 = 0,63 l/s … DN 50 

Pračka + Vana:   Qww = 0,5 . √0,8+0,8 = 0,5 . √1,6 = 0,63 l/s … DN 50 

Umyvadlo:    Qww = 0,5 . √0,5 = 0,35 l/s … DN 40 

Záchod:    Qww = 0,5 . √2 = 0,71 l/s … DN 100 

 
3NP a 4NP byt 1: 
 
Qww = K . √∑DU 
 
Dřez + myčka + pračka + vana: Qww = 0,5 . √0,8+0,8+0,8+0,8 = 0,5 . √3,2 = 0,89 l/s… DN 60 

Umyvadlo:        Qww = 0,5 . √0,5 = 0,35 l/s … DN 40 

Záchod:       Qww = 0,5 . √2 = 0,71 l/s … DN 100 

 
3NP a 4NP byt 2: 
 
Qww = K . √∑DU 
 
Dřez + myčka + vana:  Qww = 0,5 . √0,8+0,8+0,8 = 0,5 . √2,4 = 0,77 l/s … DN 50 

Umyvadlo + pračka:  Qww = 0,5 . √0,5+0,8 = 0,5 . √1,3 = 0,57 l/s … DN 50 

Záchod:   Qww = 0,5 . √2 = 0,71 l/s … DN 100 

 

3.3 Průtok odpadních vod: 
Budova má 4 instalační šachty, kde v každé z nich je instalováno jedno odpadní potrubí pro 
napojení připojovacích potrubí v každém podlaží.  
 
Odpad č. 1, č. 2: 
Qww = K . √∑DU 
 
Qww = 0,5 . √3*(0,5+0,8+0,8+2)+2*(0,8+0,8) = 0,5 . √15,5 = 1,97 l/s … DN 100 
 
Odpad č. 3, č. 4: 
Qww = K . √∑DU 
 
Qww = 0,5 . √ (0,8+0,8)+2*(0,5+0,8+0,8+2+0,8+0,8) = 0,5 . √13 = 1,80 l/s … DN 100 
 
Qtot = ∑ Qww = 7,54 l/s 
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Protože se v připojovacím potrubí nevyskytuje trvalý ani čerpaný průtok Qc a Qp platí, že 
celkový průtok splaškových vod Qtot = Qww. 
 
3.4 Dimenze svodného potrubí: 
Potrubí je vedeno pod stropem 1NP, spád je konstantní 1%. 
Část 1:  
Qww = 1,8 l/s … DN 100 
Svodného potrubí bude o jednu dimenzi větší než odpadní potrubí, čili DN 125.    
 
Část 2:  
Qww = 0,5 . √(15,5 + 13)  = 2,67 l/s  
Svodného potrubí na tomto úseku bude stejné, čili DN 125.    
 
Část 3: 
Qww = 0,5 . √(15,5 + 13 + 13)  = 3,22 l/s  
Svodného potrubí na tomto úseku bude stejné, čili DN 125.    
 
Část 4: 
Qww = 0,5 . √(15,5 + 13 + 13 + 15,5)  = 3,77 l/s  
Svodného potrubí na tomto úseku bude stejné, čili DN 125.    
 
3.5 Výpočet dešťové kanalizační přípojky: 
Pro odvod dešťových vod z budovy bude vybudována nová kameninová kanalizační přípojka  
DN150. Na přípojku je napojeno i odvodnění parkovacích ploch. Dále je napojena na 
odlučovač tuku a poté je napojena na stávající dešťovou stoku vedenou v silnici ul. 
Kosmákova. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta z 
betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm je umístěna na soukromém pozemku 
vedle domu. Potrubí přípojky bude uloženo na pražcích a obetonováno. 
 
Výpočtový průtok dešťových odpadních vod Qr [ l/s ]: 

Qr = i . A . C 

i - intenzita deště = 0,03 l/s. m2 

A - půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

C - součinitel odtoku dešťových vod [-] 

 
3.5.1 Odvodnění střechy, balkónů a teras: 

QR1 = r * A * C = 0,03 * 340 * 1,0 = 10,2 l/s 

3.5.2 Odvodnění parkovací plochy: 

QR2 = r * A * C = 0,03 * 1 080 * 0,7 = 22,7 l/s 

3.5.3 Odvodnění celkem: 

QR = QR1 + QR2 = 10,2 + 22,7 = 32,9 l/s 

3.5.4 Návrh jmenovité světlosti potrubí: 

QR= 32,9 l/s => DN150 
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4. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z HDPE 
100 SDR 11 Ø 100, napojená na vodovodní řád pro veřejnou potřebu v ulici Kosmákova. 
Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řád se podle sdělení jeho provozovatele 
pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. Vodovodní přípojka bude na veřejný litinový řád 
DN200 napojena navrtávacím pásem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrná 
souprava s vodoměrem DN 100 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna v typové betonové 
vodoměrné šachtě o rozměru 900 x 1200 x 1600 mm na pozemku investora. 
 
4.1 Stanovení výpočtového průtoku vody v přívodním potrubí 
 

Druh armatury 1NP 
[ks] 

2NP 
[ks] 

3NP 
[ks] 

4NP 
[ks] 

Celkem 
[ks] 

DN 
[mm] 

Jmenovitý výtok 
QA [l/s] 

Splachovací nádržka 0 2 4 4 10 15 0,15 
Automatická pračka 0 2 4 4 10 15 0,2 

Baterie – umyvadlo, dřez 0 4 8 8 20 15 0,2 
Myčka nádobí 0 2 4 4 10 15 0,15 
Baterie - vana 0 2 4 4 10 15 0,3 

 
QD = √∑ (QAi² * ni) = √ (0,152*10 + 0,22*10 + 0,22*20 + 0,152*10 + 0,32*10) 

QD = √2,55 = 1,60 l/s 

 
4.2 Stanovení výpočtového průtoku vody pro hašení požáru 
V budově se nachází stoupací potrubí s použitím hadicového systému s tvarově stálou hadicí 
o jmenovité světlosti hadice 19 mm. 
 
QPož = 3 * 0,52 = 1,56 l/s 
 
Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do 
výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. Ve výšce 300 
mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 
 
4.3 Určení průměru potrubí přípojky 
 
di = 35,7 * √ (QD / v) = 35,7 * √ ((1,60 + 1,56) / 1,0) = 63,5 => DN 100 
 
QD… výpočtový průtok (l/s), 
v … průtočná rychlost (m/s). 
  

5. PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 
Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 100 
SDR 11. Nová přípojka bude napojena na stávající NTL plynovodní řád. Hlavní uzávěr plynu 
a plynoměr G 4 budou umístěny v podzemní šachtě o rozměrech 1000 x 500 x 1000 mm na 
pozemku investora. Šachta bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem PLYN a HUP, 
větracími otvory a uzávěrem na klíč. Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu 
tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 
položen signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná 
fólie. 
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6. VNITŘNÍ KANALIZACE 
 

6.1 Splašková kanalizace 
Kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační 
přípojku vedenou do stoky v ul. Kosmákova. Splašková kanalizace v objektu odvádí odpadní 
vody od zařizovacích předmětů, osazených v jednotlivých podlažích. Odpadní vody jsou z 
objektu odvedeny jednou větví. Splašková kanalizace je odvětrána pomocí větracích hlavic, 
vyvedených nad plochou střechu objektu. Jednotlivé stoupačky splaškové kanalizace bude 
provedeno z polypropylenu HT zaizolované proti hluku akustickou izolací ROCKWOOL - 
PIPO ALS snižující intenzitu hluku pronikající přes stěnu potrubí. Dále jsou svedeny pod 
strop 1NP a svodným potrubím napojeny na hlavní svodnou potrubní trasu, která odvádí 
splaškové vody mimo objekt. V místě napojení hlavního svodného potrubí na přípojku bude 
zřízena hlavní vstupní šachta z betonových skruží Ø1000 mm s poklopem Ø 600 mm.  
Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na pískovém loži 
tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Splašková odpadní, 
větrací a připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou upevňována ke stěnám 
kovovými objímkami s gumovou vložkou.  
Potrubí, procházející přes požárně dělicí konstrukce, bude utěsněno protipožárními 
manžetami – např. fy HILTI. 
Potrubí vedená v zemi resp. pod podlahou 1.NP jsou navržena z trub plastových odpadních – 
KG systém (PVC). 
Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím a 
povedou v instalačních zděných šachtách o vnitřním minimálním rozměru 1000 x 250 mm. 
Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách tl. 150 mm. Pro napojení praček budou 
osazeny zápachové uzávěrky HL 406. Při realizaci je nutné dodržet montážní pokyny 
výrobců. 
 
6.2 Dešťová kanalizace 
Kanalizace odvádějící dešťové vody z ploché střechy, z balkónů a teras bude napojena na 
dešťovou kanalizační přípojku vedenou do stoky v ul. Kosmákova. Průtok odpadních vod 
přípojkou činí 32,9 l/s. Odvod dešťové vody je řešen dvěma střešními vpusti TOPWET 125 
PVC S. Odpadní potrubí od jednotlivých vtoků jsou vedena uvnitř objektu. Na přípojku je 
napojeno i odvodnění parkovacích ploch. Dále je napojena na odlučovač tuku a poté je 
napojena na stávající dešťovou stoku vedenou v silnici ul. Kosmákova. Jednotlivé stoupačky 
dešťové kanalizace bude provedeno z polypropylenu HT zaizolované proti hluku akustickou 
izolací ROCKWOOL - PIPO ALS snižující intenzitu hluku pronikající přes stěnu potrubí. 
Dále jsou svedeny pod strop 1NP a svodným potrubím napojeny na hlavní svodnou potrubní 
trasu, která odvádí dešťové vody mimo objekt. V místě napojení hlavního svodného potrubí 
na přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta z betonových skruží Ø1000 mm s poklopem Ø 
600 mm.  
Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na pískovém loži 
tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Splašková odpadní, 
větrací a připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou upevňována ke stěnám 
kovovými objímkami s gumovou vložkou. Dešťová odpadní potrubí odvádějící vodu z 
balkonů a z teras bude napojeno na lapač střešních vod s čistícím košem, osazeným do 
betonového lože. Lapače jsou z polypropylénu se zatížením 300kg. Vyšší část dešťových 
odpadních potrubí jsou klempířské výrobky.  
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7. VNITŘNÍ VODOVOD 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody DN200 na ul. Kosmákova. 
Vodoměr a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn v technické místnosti v 1NP. 
Hlavní uzávěr objektu bude umístěn na přívodním potrubí ve vodoměrné šachtě 1200 x 2000 
mm s poklopem Ø 600 mm na pozemku u ul. Kosmákova. Přetlak vody v místě napojení 
přípojky na vodovodní řád se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 až 
0,55 MPa. Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrné šachty do domu povede v hloubce 
min. 1,5 m pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. V domě 
bude ležaté potrubí vedeno pod stropem v podhledu v 1NP. 
Stoupací potrubí povedou ve zděných instalačních šachtách 1000 x 250 mm společně s 
odpadními potrubími kanalizace. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena v 
přizdívkách tl. 150 mm. 
Teplá voda pro bytový dům bude připravována v zásobníkovém ohřívači, ohřívaném topnou 
vodou z ústředního vytápění. Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude kromě 
uzávěru osazen ještě zpětný ventil a pojistný ventil nastavený na otevírací přetlak 0,6 MPa. 
Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20. Potrubí vně domu vedené pod terénem 
bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze plastové potrubí ze stejného 
materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou použity nástěnky 
připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno 
pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke 
stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Potrubí vedené 
v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm 
nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem 
na pitnou vodu. Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace ROCKWOOL - PIPO 
ALS. 
 
7.1 Studená voda pitná 
Stoupací potrubí povedou ve zděných instalačních šachtách 1000 x 250 mm společně s 
odpadními potrubími kanalizace. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena v 
přizdívkách tl. 150 mm. Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20. Potrubí vně domu 
vedené pod terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze plastové 
potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou 
použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou 
musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř 
domu bude ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. 
Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace ROCKWOOL - PIPO ALS. 
 
7.2 Teplá voda pitná 
Stoupací potrubí povedou ve zděných instalačních šachtách 1000 x 250 mm společně s 
odpadními potrubími kanalizace. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena v 
přizdívkách tl. 150 mm. Teplá voda bude připravována centrálně v zásobníkovém ohřívači 
TV. Teplá voda ze zásobníku bude přivedena k jednotlivým zařizovacím předmětům v 
objektu. Rozvod teplé vody bude opatřen cirkulačním potrubím. Cirkulační potrubí je vedeno 
ve stejných trasách, jako hlavní páteřní rozvody teplé vody. Rozvody teplé vody a cirkulace 
teplé vody, vedené v prostoru 1NP, jsou navrženy z trub ocelových závitových 
pozinkovaných, spojovaných závitovými fitinky. Trasy jsou vedeny volně a budou upevněny 
pomocí typových upevňovacích prvků. Ostatní rozvody teplé vody a cirkulace teplé vody 
(vedené převážně ve stavebních konstrukcích), budou provedeny ze systému PPR z potrubí 
tlakové řády PN20-STABI (plastové potrubí s hliníkovou vrstvou). Trasy potrubí je nutno 
vést s ohledem na délkovou roztažnost zvoleného materiálu potrubí. Rozvody teplé vody a 
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cirkulace TV budou izolovány proti ztrátám tepla - volně vedené potrubí potrubní izolací s 
povrchovou úpravou - ROCKWOOL PIPO ALS. 
 
7.3 Požární voda vnitřní 
Odbočka z nového přívodu studené vody do objektu pro požární rozvod, se opatří uzávěrem 
(uzávěr se zajistí v otevřené poloze) a zpětnou klapkou. Požární rozvod pak bude přiveden k 
hydrantovému rozvodu a k hadicovým krabicím. Je osazena vždy jedna na podlaží D19, s 
tvarově stálou hadicí o délce 30m. 
Potrubí požárního rozvodu je navrženo z trub ocelových závitových pozinkovaných, 
spojovaných závitovými fitinky. Potrubí bude izolováno proti rosení – potrubí vedené volně 
bude izolováno potrubní izolací s povrchovou úpravou - MIRELON STABIL tl. 9 mm, 
potrubí vedené ve stavebních konstrukcích bude izolováno potrubní izolací bez povrchové 
úpravy - MIRELON PRO tl. 6 mm. Volně vedené potrubí bude upevněno pomocí typových 
upevňovacích prvků.  
  

8. DOMOVNÍ PLYNOVOD 
Plynová přípojka je vedena do domu pouze pro napojení plynového kotle s uzavřenou 
spalovací komorou. Kotel bude umístěn v technické místnosti v 1NP. Sání vzduchu pro 
spalování a odkouření bude provedeno přes okenní otvor v obvodové zdi. Zplodiny budou 
vyvedeny přes dvouplášťové komínové těleso SCHIEDEL ICS50 Ø 200 mm přímo nad 
střechu. Montáž kotle musí být provedena podle návodu výrobce. Hlavní uzávěr a plynoměr 
bude umístěn v šachtě na pozemku (viz plynovodní přípojka). Ležaté rozdělovací potrubí 
bude vedeno pod terénem vně domu. Prostupy volně vedeného potrubí zdmi budou řešeny 
pomocí ochranných trubek. Potrubí pod omítkou nesmí být uloženo do agresivního materiálu. 
Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí spojované 
svařováním. Potrubí vedené v zemi vně domu bude provedeno z HDPE 100 SDR 11 
z ocelových trubek s plastovou izolací proti korozi BRALEN. Volně vedené potrubí uvnitř 
domu bude ke stavebním konstrukcím upevňováno ocelovými objímkami. Potrubí vedené v 
zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm 
nad vrchol trubky. Jako uzávěry budou použity kulové kohouty s atestem na zemní plyn. Před 
uvedením plynovodu do provozu musí být provedena zkouška pevnosti a těsnosti a výchozí 
revize odběrného plynového zařízení.  
 

9. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
Záchodové mísy budou stojící kombinační s keramickou splachovací nádržkou se 
splachovacím mechanismem. U umyvadel a dřezu budou stojánkové jednopákové směšovací 
baterie. Vanové baterie budou nástěnné, také jednopákové se sprchovací hadicí. Automatická 
pračka a myčka nádobí bude k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí připojena přes soupravu 
HL 406. Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody. 
 

10.   ZEMNÍ PRÁCE 
Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 300 mm. Tam, kde 
bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při provádění je 
třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce vetší než 1,5m je nutno pažit 
příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je třeba z 
výkopu odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina 
odvezena na skládku. Před prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé všech 
podzemních inženýrských sítí tyto sítě vytyčili (u provozovatelů objedná investor nebo 
dodavatel stavby). Při křížení a souběhu s jinými sítěmi budou dodrženy normové vzdálenosti 
a podmínky provozovatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady 
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získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. 
Výkopové práce v místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi 
opatrně bez použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo 
k poškození křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit 
proti poškození. Před zásypem výkopu budou provozovatelé obnažených inženýrských sítí 
přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do původního stavu. Při stavbě je nutno dodržet 
příslušné ČSN a zajistit bezpečnost práce. 
 

11. BEZPEČNOST PRÁCE, POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Prováděním prací smí být pověřeni jen 
pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Pracovníci musí být vybaveni 
ochrannými pracovními prostředky. Při provádění prací je nutno dodržovat veškeré platné 
normy a předpisy týkající se požární bezpečnosti.  
 

12. POUŽITÁ LITERATURA 
 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 
146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb. a vyhlášky č. 120/2011 Sb. ČSN 75 5455 - Výpočet 
vnitřních vodovodů 
 
ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojka 
ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 
ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 
 
BT51-TZB I (S) - M01 – Hygienická zařízení v budovách  
BT51-TZB I (S) - M02 – Odvádění odpadních vod z budov 
BT51-TZB I (S) - M03 – Zásobováni budov vodou 
BT51-TZB I (S) - M04 – Zásobováni budov plynem 
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1. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ 

 výkresy stavební části PD 
 technické listy výrobců HELUZ, GOLDBECK, ISOVER,   
 Vyhl. MVČR 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 Vyhl. MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 
 Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
 Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb 
 ČSN 73 0810:2009/Z3-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 
 ČSN 73 0833:2010/Z1 - Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování 
 ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 
 ČSN 73 0802:06/2003- Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

 
2. SITUAČNÍ, DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Vstup do budovy je z jižní strany do 1.NP. Závětří vstupu je tvořeno zapuštěním do objektu a 
je chráněno bočními zdmi. V 1.NP se nachází sklepní buňky pro každou bytovou jednotku, 6 
garážových stání přístupné zvenku, kočárkárna a technická místnost domu. Schodiště 
s výtahem umožňuje přístup do celkem čtyř nadzemních podlaží. Objekt má na východní i 
západní stěně zavěšené balkóny a francouzská okna pro dostatek denního světla. Jižní stěna je 
velmi dobře prosvětlena díky velkému počtu oken a prosklenou lodžií umístěnou uprostřed 
objetu. Severní stěna má okna pouze pro prosvětlení a větrání schodiště a neobytných 
místností. Přistavěné garáže, respektive jejich plochá střecha na východní a západní straně 
tvoří pro byty ve 2NP terasu. V 2NP jsou dvě bytové jednotky kategorie 3+kk. Tyto byty mají 
stejnou, pouze zrcadlově převrácenou dispozici. Po vstupu do bytu je menší chodba, ze které 
se vstupuje do jednotlivých pokojů, koupelny s vanou a samostatného WC. Z ložnice a 
dětského pokoje je vstup na terasu. Prostorná kuchyň je spojena s obývací místností a 
jídelnou. Z této místnosti je dále vstup do prosklené nevytápěné lodžie. Ve 3NP a 4NP jsou 
vždy 4 byty kategorie 1+kk a to ve dvou dispozičních uspořádáních. V menších dvou bytech 
je za vchodovými dveřmi malá chodba, ze které se vstupuje do koupelny, WC a hlavní 
místnosti s kuchyňským koutem a dveřmi na balkón. Druhé dva byty mají opět malou chodbu, 
ze které je vstup do koupelny se záchodem a dále do hlavní místnosti s kuchyňským koutem. 
Naproti chodbě je vstup do prosklené lodžie. Celkem je tedy v domě 10 obytných jednotek. 
Stavba neobsahuje výrobní technologie. 
 
a) stavební řešení, 
Budova obsahuje čtyři nadzemní podlaží bez podsklepení. Je řešena jako podélný stěnový 
dvoutrakt s montovanými stropními panely. Budova je založena na základových pásech a 
stěny jsou vystavěny z cihelného systému s kontaktním zateplením. Střecha je jednoplášťová 
plochá, vegetační. Lodžie a balkóny jsou tvořeny ocelovou zavěšenou konstrukcí. Terasa 
vytvořena nad garáží má jednoplášťovou skladbu.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Základy: 
Základové pásy jsou z prostého betonu C16/20 šířky 850mm pod vnitřními nosnými zdmi a 
650mm pod obvodovými zdmi a přistavěnými garážemi. Hloubka základu je 900mm. 
Betonové tvárnice jsou využity jako ztracené bednění pro nadezdívku na základových pasech. 
V základové desce jsou uloženy KARI sítě na podložkách pro dodržení krytí betonem. 
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V místě schodišťového prostoru, respektive výtahové šachty je výška základové desky ve 
větší hloubce. Prostupy v základech jsou pomocí plastových chráničů. Základ je založen na 
zhutněném podkladu. 
 
Svislé konstrukce: 
Obvodové nosné stěny jsou tvořeny keramickými tvarovkami HELUZ P15 40. Vnitřní nosné 
zdivo v 1NP z tvarovek HELUZ P15 30 a HELUZ P15 25. Výtahová šachta je vyzděna 
z cihelných akustických bloků HELUZ AKU 30. Nenosné příčky v 1NP jsou HELUZ 14. Ve 
2NP a 3NP jsou kvůli akustickému útlumu mezi byty nosné příčky HELUZ AKU 25 a 
HELUZ AKU 30. Příčky jsou z tvárnic HELUZ AKU 11,5. Obvodové zdivo je zděno na 
tepelně izolační maltu HELUZ TM39. Vnitřní zdivo je na maltu Baumit MM50.   
 
Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní konstrukce jsou z předpjatých železobetonových panelů tl. 200mm od firmy 
GOLDBECK uložené dle konstrukčních zásad výrobce na železobetonový věnec. Do spáry 
mezi stropními dílci je vložena konstrukční zálivková výztuž. Pro zálivku se použije beton 
kašovité konzistence, max. frakce 8 mm, pevnost min. C16/20. Spodní spára panelů je 
zastěrkována sádrovou omítkou a je překryta výztužnou síťovinou.  
 
Schodiště a rampy:   
V objektu se nachází centrální dvouramenné schodiště. V prostoru mezi nástupním a 
výstupním ramenem je výtahová šachta. Jedná se o prefabrikovanou železobetonovou 
konstrukci uloženou do nosných zdí pomocí a chráněné kročejovou izolací. Do dilatační spáry 
mezi schodišťové rameno a zdivo je vložen pás z kročejové izolace. V 1NP jsou schodišťové 
podesty uloženy v prostoru na ŽB překladech vetknutých do obvodového zdiva a do zdiva 
výtahové šachty. Rozměr stupňů v 1NP je 174,5 x 280 mm a v ostatních podlažích 177,77 x 
275 mm. Rampa před objektem slouží pro bezbariérový vstup. Je dlouhá 1,5m, široká 3m, se 
sklonem 1:10 opatřená zábradlím ve výšce 900 a 450 mm.  
 
 
 
Střešní konstrukce: 
Bytový dům je zastřešen jednoplášťovou nevětranou plochou vegetační střechou 
s odvodněním dovnitř objektu pomocí střešních vtoků TOPWET TWN 160 PVC S opatřen 
krycím košem. Nosnou částí jsou železobetonové panely tl.200mm, Spádová vrstva je 
z lehčeného keramzitbetonu na kterém je tepelná izolace z polystyrenu. Obvod střechy je 
lemovaný atikou o výšce 700 mm nad úroveň střešního pláště se sklonem 5% dovnitř objektu. 
Minimální spád střechy je 3%. Odvětrávací hlavice jdoucí nad střechu jsou WTOP 75 S, 
výška nad poslední vrstvou střechy 300 mm. Na střeše je instalován záchytný systém 
TOPSAFE. Kolem atiky a vtoků je pruh široký 500mm z oblázkového kameniva.  
 
Komín: 
Komín je navržen v exteriéru jako systémové dvouplášťové komínové těleso z nerezového 
plechu Schiedel ICS 50 s tloušťkou stěny 0,6mm a 1mm vyplněný tepelnou izolací o tloušťce 
50mm. Průměr komínového tělesa je 200mm. V 1NP je komín uložen na konzolu kotvenou 
do zdiva. Prostup přes nosnou zeď je vyplněn izolační pružnou hmotou.   
 
Tepelná izolace: 
Obvodová stěna je zateplena kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek ISOVER 
70F z pěnového polystyrenu tl. 100mm, kotvená k podkladu polyetylenovými talířovými 
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hmoždinkami. V podlahách je použita izolace z pěnového polystyrenu ISOVER 100Z tl. 
50mm. V 1NP je navíc strop zespodu zateplen izolačními deskami z minerální plsti ISOVER 
Fassil NT tl. 140mm. Plochá střecha je zateplena deskami ze stabilizovaného pěnového 
polystyrenu ISOVER EPS 100 S kladeny ve dvou vrstvách 100mm a 40mm s vystřídáním 
svislé spáry. Jako horní vrstva jsou pak ještě položeny izolační desky z extrudovaného 
polystyrenu ISOVER Styrodur 500CS v tloušťce 80mm. Založení stěnového zateplení je ve 
výšce 2,85 nad podlahou 1NP. 
 
 Izolace proti zemní vlhkosti: 
Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržena izolace z asfaltových pásů z modifikovaného 
asfaltu SBS s nosnou vložkou z polyesterového rouna 180g/m2, typ S s povrchovou úpravou 
minerálním jemnozrnným posypem, konkrétně Elastodek 40 Special Mineral. Izolace zároveň 
slouží jako ochrana proti radonu. Izolace je vyvedena 350mm nad úroveň upraveného terénu.  
 
Izolace proti dešťové vodě: 
Střecha bude izolována proti dešťové vodě střešní hydroizolační fólií z PVC-P DEKPLAN 77 
odolná proti prorůstání se skleněnou výztužnou vložkou. Terasa hydroizolační fólií z PVC-P 
DEKPLAN 76 s PES výztužnou vložkou. Kolem prostupů a v rozích bude tato vrstva 
zesílena. Pojistná hydroizolace ploché střechy bude z asfaltových pásů GLASTEK 40 Special 
Mineral z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. 
 
Výplně otvorů: 
Okenní výplně tvoří plastová okna Vekra Premium s izolačním trojsklem se 6ti komorovým 
rámem s bezpečnostním kováním Siegenia Aubi Titan AF. V místnostech, kde je potřeba 
většího prosvětlení, na východní a západní světové straně jsou okna francouzská 
s otevíratelným křídlem pro vstup na balkón. Vnitřní dveře jsou všechny zasazené do 
dřevěných obložkových zárubní. V 1NP ve sklepních kójích jsou zárubně ocelové. Samotné 
dveře jsou dřevěné VEKRA Natura v různých provedeních dle typu místnosti a požadavku na 
požární bezpečnost. Pro šetření místa je v některých místnostech použity zasunovací dveře 
s hliníkovým pouzdrem Alvelis Panorama SDK. Zasklení lodžií je z plastového zasklívacího 
systému Cabal Moravia s posuvnými skly tl. 4mm s bezpečnostní PVB fólií. Otevírání je 
zajištěno kolejnicemi z hliníkové slitiny. Vchodové dveře jsou hliníkové, prosklené. Garážové 
vrata jsou výklopná, plastová s kovovým rámem. 
 
Podlahy: 
Podlahy jsou tvořeny těžkým plovoucím systémem, tepelnou izolaci zajištuje 50 mm tepelné 
izolace ISOVER 100Z. Dále je bytech v podlaze podlahové vytápění GABOTHERM. To se 
skládá z technické desky s potrubím a topného potěru tl. 63 mm. Na této vrstvě je položena 
dlažba či laminátové podlahové desky podle typu místnosti. V místnostech s velkým 
vlhkostním zatížením (koupelny) jsou pod dlažbou naneseny hydroizolační nátěry Baumit 
Baumacol Proof do výšky 300 mm na povrch zdí. 
Podlaha na terasách, balkónech a lodžiích jsou z dřevoplastikových prken na plastových 
rektifikačních terčích. 1NP je bez podlahového vytápění. V garážích a ve sklepech je 
epoxidový nátěr. V ostatních místnostech keramická dlažba. U vstupu v interiéru a exteriéru 
je v podlaze zabudovaný rošť tl. 20mm pro uložení čistících rohoží.      
 
Obklady: 
Keramické obklady jsou lepeny na podkladní omítku systémovým flexibilním lepidlem. 
Výška keramického obkladu je podle typu místnosti naznačena v půdorysech jednotlivých 
podlaží.  
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Omítky: 
Omítky použity v objektu jsou od firmy Baumit. Vnitřní je vápenocementová jádrová omítka 
strojně nanášená, zrnitosti 2mm a vápenná štuková omítka. Venkovní tenkovrstvá omítka 
Baumit Nanoportop, zrnitosti 2mm. Soklové zdivo je chráněno paropropustnou 
jednosložkovou silikonovou omítkou Baumit Silikontop.  
 
3. POSOUZENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

 
a.) Požárně technické charakteristiky 

Navržený objekt bytového domu bude posuzován dle ČSN 73 0833 a dalších 
souvisejících norem. Jedná se o budovu pro bydlení OB2 s více než třemi obytnými buňkami.  

 
Konstrukční systém objektu – nehořlavý (konstrukce druhu  DP2). 
Požární výška objektu: h = 10,075 m. 
 

b.) Rozdělení objektu na požární úseky 
Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný objekt 26 požárních úseků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.) Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti 
požárních úseků 

Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tabulky 8, ČSN 730802:2009/Z1. 
 
N1.01/N4 – CHÚC 
Dle ČSN 73 0802 stupeň požární bezpečnosti závisí na nejnižším stupni požární 
bezpečnosti přilehlého PÚ, v tomto případě je to II. SPB 
 
N2.03/N4 – Instalační šachta 
Instalační šachty objektu s výškou do 22,5m mají podle normy ČSN 73 0802 
stanoven stupeň požární bezpečnosti na SPB II. 
 

1NP 
N1.01/N4 – CHÚC 
N1.02 – Kočárkárna 
N1.03 – Sklepní kóje 1 
N1.04 – Sklepní kóje 2 
N1.06 – Garáž 1 
N1.07 – Garáž 2 
N1.08 – Garáž 3 
N1.09 – Garáž 4 
N1.10 – Garáž 5 
N1.11 – Garáž 6 
N1.12/N4 – Výtahová šachta 
N1.13 – Technická místnost 
 

2NP 
N2.01 – Byt 1  
N2.02 – Byt 2 
N2.03/N4 – Instalační šachta 1 
N2.04/N4 – Instalační šachta 2 
N2.05/N4 – Instalační šachta 3 
N2.06/N4 – Instalační šachta 4 
3NP 
N3.01 – Byt 3 
N3.02 – Byt 4 
N3.03 – Byt 5 
N3.04 – Byt 6 
4NP 
N4.01 – Byt 7 
N4.02 – Byt 8 
N4.03 – Byt 9 
N4.04 – Byt 10 
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N2.04/N4 – Instalační šachta 
- instalační šachty objektu s výškou do 22,5m mají podle normy ČSN 73 0802 
stanoven stupeň požární bezpečnosti na SPB II. 
 
N2.05/N4 – Instalační šachta 
- instalační šachty objektu s výškou do 22,5m mají podle normy ČSN 73 0802 
stanoven stupeň požární bezpečnosti na SPB II. 
 
N2.06/N4 – Instalační šachta 
- instalační šachty objektu s výškou do 22,5m mají podle normy ČSN 73 0802 
stanoven stupeň požární bezpečnosti na SPB II. 
 
N1.13 – Technická místnost (kotelna) 
- PÚ s oknem; 1 podlaží 
- Výpočet: Pn = 15 kg/ m2, Ps = 5 kg/ m2, P = 20 kg/ m2 
a = 1,05; b = 0,66; c = 1,00 
Pv = 13,88 kg/ m2 
S= 7,9 m2; So = 0,75 m2; ho = 1,00 m; hs = 3,350 m, So/S = 0,949, ho/ hs= 0,3 => k= 0,055 
 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ  => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB I. 
- Velikost požárního úseku: l = 4,16 m < lmax = 58,75 m 
š = 1,9 m < šmax = 34 m => vyhovělo 
 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 13,88 = 12,97 
=> 13 podlaží => vyhovělo 
 
N2.01 – Byt 1 
 
Obytná buňka kategorie 3+kk 
 
Výpočtové požární zatížení pv = 45 kg/m2, 
 
a = 1,0; c = 1,0 
S = 103,14 m2; So = 23 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ  => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB III. 
- Velikost požárního úseku: l = 11,7 m < lmax = 62,5 m 
š = 10,725  m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 45 = 4 
=> 4 podlaží => vyhovělo 
 
N2.02 – Byt 2 
 
Obytná buňka kategorie 3+kk 
 
Výpočtové požární zatížení pv = 45 kg/m2, 
 
a = 1,0; c = 1,0 
S = 103,14 m2; So = 23 m2 
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- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB III. 
- Velikost požárního úseku: l = 11,7 m < lmax = 62,5 m 
š = 10,725 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 45 = 4 
=> 4 podlaží => vyhovělo 
 
N3.01 – Byt 3 
 
Obytná buňka kategorie 1+kk 
 
Výpočtové požární zatížení pv = 45 kg/m2, 
 
a = 1,0; c = 1,0 
S = 43,2 m2; So = 6,125 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB III. 
- Velikost požárního úseku: l = 8,225 m < lmax = 62,5 m 
š = 5,5 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 45 = 4 
=> 4 podlaží => vyhovělo 
 
N3.02 – Byt 4 
 
Obytná buňka kategorie 1+kk 
 
Výpočtové požární zatížení pv = 45 kg/m2, 
 
a = 1,0; c = 1,0 
S = 43,2 m2; So = 6,125 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB III. 
- Velikost požárního úseku: l = 8,225 m < lmax = 62,5 m 
š = 5,5 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 45 = 4 
=> 4 podlaží => vyhovělo 
 
N3.03 – Byt 5 
 
Obytná buňka kategorie 1+kk 
 
Výpočtové požární zatížení pv = 45 kg/m2, 
 
a = 1,0; c = 1,0 
S = 60,1 m2; So = 16,375 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB III. 
- Velikost požárního úseku: l = 10,725 m < lmax = 62,5 m 
š = 5,9 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 45 = 4 
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=> 4 podlaží => vyhovělo 
 
N3.04 – Byt 6 
 
Obytná buňka kategorie 1+kk 
 
Výpočtové požární zatížení pv = 45 kg/m2, 
 
a = 1,0; c = 1,0 
S = 60,1 m2; So = 16,375 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB III. 
- Velikost požárního úseku: l = 10,725 m < lmax = 62,5 m 
š = 5,9 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 45 = 4 
=> 4 podlaží => vyhovělo 
 
N1.02 - Kočárkárna  
 
Posuzováno dle ČSN jako kočárkárna a místnost pro úschovu jízdních kol. 
Jednopodlažní požární úsek s oknem 
 
Výpočtové požární zatížení pv = 15 kg/m2;   
a = 1,0; c = 1,0 
S = 13,54 m2; So = 0,75 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB II. 
 
- Velikost požárního úseku: l = 3,75 m < lmax = 62,5 m 
š = 3,61  m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 15 = 12 
=> 12 podlaží => vyhovělo 
 
N1.06 - Garáž 1 
 
Garážové stání skupiny 1 
Jednopodlažní požární úsek bez oken 
Výpočtové požární zatížení pv = 15 kg/m2;   
a = 1,0; c = 1,0 
S = 20,65 m2; So = 0 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB II. 
 
- Velikost požárního úseku: l = 5,9 m < lmax = 62,5 m 
š = 3,5 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 15 = 12 
=> 12 podlaží => vyhovělo 
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N1.07 - Garáž 2 
 
Garážové stání skupiny 1 
Jednopodlažní požární úsek bez oken 
Výpočtové požární zatížení pv = 15 kg/m2;   
a = 1,0; c = 1,0 
S = 20,18 m2; So = 0 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB II. 
 
- Velikost požárního úseku: l = 5,9 m < lmax = 62,5 m 
š = 3,42 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 15 = 12 
=> 12 podlaží => vyhovělo 
 
N1.08 - Garáž 3 
 
Garážové stání skupiny 1 
Jednopodlažní požární úsek bez oken 
Výpočtové požární zatížení pv = 15 kg/m2;   
a = 1,0; c = 1,0 
S = 20,15 m2; So = 0 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB II. 
 
- Velikost požárního úseku: l = 5,9 m < lmax = 62,5 m 
š = 3,415 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 15 = 12 
=> 12 podlaží => vyhovělo 
 
N1.09 - Garáž 4 
 
Garážové stání skupiny 1 
Jednopodlažní požární úsek bez oken 
Výpočtové požární zatížení pv = 15 kg/m2;   
a = 1,0; c = 1,0 
S = 20,15 m2; So = 0 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB II. 
 
- Velikost požárního úseku: l = 5,9 m < lmax = 62,5 m 
š = 3,415 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 15 = 12 
=> 12 podlaží => vyhovělo 
 
N1.10 - Garáž 5 
 
Garážové stání skupiny 1 
Jednopodlažní požární úsek bez oken 
Výpočtové požární zatížení pv = 15 kg/m2;   
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a = 1,0; c = 1,0 
S = 20,18 m2; So = 0 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB II. 
 
- Velikost požárního úseku: l = 5,9 m < lmax = 62,5 m 
š = 3,42 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 15 = 12 
=> 12 podlaží => vyhovělo 
 
N1.11 - Garáž 6 
 
Garážové stání skupiny 1 
Jednopodlažní požární úsek bez oken 
Výpočtové požární zatížení pv = 15 kg/m2;   
a = 1,0; c = 1,0 
S = 20,65 m2; So = 0 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB II. 
 
- Velikost požárního úseku: l = 5,9 m < lmax = 62,5 m 
š = 3,5 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 15 = 12 
=> 12 podlaží => vyhovělo 
 
 
N1.03 – Sklepní kóje 1 
 
Posuzováno dle ČSN jako komory a jiné prostory pro skladování různých potřeb pro 
domácnost. 
 
Jednopodlažní požární úsek s okny 
Výpočtové požární zatížení pv = 45 kg/m2;   
a = 1,0; c = 1,0 
S = 45,24 m2; So = 3 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB III. 
 
- Velikost požárního úseku: l = 8,225 m < lmax = 62,5 m 
š = 5,5 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 45 = 4 
=> 4 podlaží => vyhovělo 
 
N1.04 – Sklepní kóje 2 
 
Posuzováno dle ČSN jako komory a jiné prostory pro skladování různých potřeb pro 
domácnost. 
Jednopodlažní požární úsek s okny 
Výpočtové požární zatížení pv = 45 kg/m2;   
a = 1,0; c = 1,0 
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S = 36,47 m2; So = 2,25 m2 
- Konstrukční systém: zděný z cihelných bloků HELUZ => konstrukční systém nehořlavý 
- Stupeň požární bezpečnosti na SPB III. 
 
- Velikost požárního úseku: l = 8,225 m < lmax = 62,5 m 
š = 5,5 m < šmax = 40 m => vyhovělo 
- Největší počet užitných podlaží: z = 180 / Pv = 180 / 45 = 4 
=> 4 podlaží => vyhovělo 
 

d.) Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
V souladu s odst. 1 §5 vyhl. č.23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí stanoveny dle tab. 12, ČSN 730802. 
 
1.NP 
 

Po
lo

žk
a 

Konstrukce 

Po
dl

až
í 

St. požární 
bezpečnosti 

Požadované 
hodnoty 

Skutečné hodnoty od 
výrobce Posouzení 

1 

Požární stěny 1NP II EI 30 * 
HELUZ P15 30 / HELUZ 

P15 25 Vyhovělo 
III EI 45 * REI 180 DP1 

Požární stropy  1NP II REI 45 * 
ŽB dutinový strop tl. 200 

mm Vyhovělo 
III REI 45 * REI 45 DP1 

2 

Požární 
uzávěry do 

CHÚC 
1NP 

II EI 15 DP1 
30 DP1 - C Vyhovělo 

III EI 30 DP1 
Požární 

uzávěry mezi 
PÚ 

1NP 
II EW 15 * 

30 DP1 Vyhovělo 
III EW 30 * 

3 

Obvodové 
stěny 

zajišťující 
stabilitu 

1NP 

I EW 15 * HELUZ P15 40 Vyhovělo 

II EW 30 * REI 120 DP1 Vyhovělo 

III EW 45 *   Vyhovělo 

5 

Nosné kce 
uvnitř PÚ, 
zajišťující 
stabilitu 

1NP 

I EI 15   HELUZ P15 30 / HELUZ 
P15 25 Vyhovělo 

II EI 30   REI 180 DP1 Vyhovělo 

III EI 45     Vyhovělo 

 
pozn.: 
Požární pásy nejsou dle ČSN 730833 u objektů do 12m požární výšky h požadovány. 
* požárně dělící konstrukce chráněných únikových cest, včetně konstrukcí zajišťujících 
stabilitu těchto požárně dělících konstrukcí, jsou z druhu DP1. 
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2.NP 
 

Po
lo

žk
a 

Konstrukce 

Po
dl

až
í 

St. požární 
bezpečnosti 

Požadované 
hodnoty 

Skutečné hodnoty od 
výrobce Posouzení 

1 

Požární stěny 4NP III EI 30 * 
HELUZ AKU 30 / 
HELUZ AKU 25 Vyhovělo 

REI 180 DP1 

Požární stropy  4NP III REI 30 * 
ŽB dutinový strop tl. 200 

mm Vyhovělo 
REI 45 DP1 

2 

Požární 
uzávěry do 

CHÚC 
4NP III EI 15 DP3 EI 30 DP3-C Vyhovělo 

Požární 
uzávěry mezi 

PÚ 
4NP III EW 15 DP3 EW 30 DP3 Vyhovělo 

3 

Obvodové 
stěny 

zajišťující 
stabilitu 

4NP III EW 30 * 
HELUZ P15 40 

Vyhovělo 
REI 120 DP1 

4 Nosné kce 
střech 4NP III REI 30    Vyhovělo 

5 

Nosné kce 
uvnitř PÚ, 
zajišťující 
stabilitu 

4NP III EI 30   

HELUZ P15 30 / HELUZ 
P15 25 

Vyhovělo 
REI 90 DP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
             

pozn.: 
Požární pásy nejsou dle ČSN 730833 u objektů do 12m požární výšky h požadovány. 
* požárně dělící konstrukce chráněných únikových cest, včetně konstrukcí zajišťujících  
stabilitu těchto požárně dělících konstrukcí, jsou z druhu DP1. 
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3.NP 
 

Po
lo

žk
a 

Konstrukce 

Po
dl

až
í 

St. požární 
bezpečnosti 

Požadované 
hodnoty 

Skutečné hodnoty od 
výrobce Posouzení 

1 

Požární stěny 2NP III EI 45 * 
HELUZ AKU 30 / 
HELUZ AKU 25 Vyhovělo 

REI 180 DP1 

Požární stropy  2NP III REI 45 * 
ŽB dutinový strop tl. 200 

mm Vyhovělo 
REI 45 DP1 

2 

Požární 
uzávěry do 

CHÚC 
2NP III EI 30 DP3 EI 30 DP3-C Vyhovělo 

Požární 
uzávěry mezi 

PÚ 
2NP III EW 30 DP3 EW 30 DP3 Vyhovělo 

3 

Obvodové 
stěny 

zajišťující 
stabilitu 

2NP III EW 45 * 
HELUZ P15 40 

Vyhovělo 
REI 120 DP1 

5 

Nosné kce 
uvnitř PÚ, 
zajišťující 
stabilitu 

2NP III EI 45   

HELUZ P15 30 / HELUZ 
P15 25 Vyhovělo 

REI 90 DP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

 

 

pozn.: 
Požární pásy nejsou dle ČSN 730833 u objektů do 12m požární výšky h požadovány. 
* požárně dělící konstrukce chráněných únikových cest, včetně konstrukcí zajišťujících  
stabilitu těchto požárně dělících konstrukcí, jsou z druhu DP1. 
 



Diplomová práce 
Požárně bezpečnostní řešení stavby 

13 

 
 
4.NP 

 

Po
lo

žk
a 

Konstrukce 

Po
dl

až
í 

St. požární 
bezpečnosti 

Požadované 
hodnoty 

Skutečné hodnoty od 
výrobce Posouzení 

1 

Požární stěny 3NP III EI 30 * 
HELUZ AKU 30 / 
HELUZ AKU 25 Vyhovělo 

REI 180 DP1 

Požární stropy  3NP III REI 30 * 
ŽB dutinový strop tl. 200 

mm Vyhovělo 
REI 45 DP1 

2 

Požární 
uzávěry do 

CHÚC 
3NP III EI 15 DP3 EI 30 DP3-C Vyhovělo 

Požární 
uzávěry mezi 

PÚ 
3NP III EW 15 DP3 EW 30 DP3 Vyhovělo 

3 

Obvodové 
stěny 

zajišťující 
stabilitu 

3NP III EW 45 * 
HELUZ P15 40 

Vyhovělo 
REI 120 DP1 

5 

Nosné kce 
uvnitř PÚ, 
zajišťující 
stabilitu 

3NP III EI 45   

HELUZ P15 30 / HELUZ 
P15 25 Vyhovělo 

REI 90 DP1 

 
pozn.: 
Požární pásy nejsou dle ČSN 730833 u objektů do 12m požární výšky h požadovány. 
* požárně dělící konstrukce chráněných únikových cest, včetně konstrukcí zajišťujících 
stabilitu těchto požárně dělících konstrukcí, jsou z druhu DP1. 
  

e.) Únikové cesty 
Chráněná úniková cesta 
 
N1.01/N4 – CHÚC – typ. A 
Dle ČSN 73 0802 stupeň požární bezpečnosti závisí na nejnižším stupni požární bezpečnosti 
přilehlého PÚ, v tomto případě je to SPB III. 
 
- Šírka schodišťového ramene CHÚC: 1200 mm se stupni 174,5/280mm a 177,7/275mm 
- Šírka dveří do CHÚC:  
 Z jednotlivých PÚ je šířka dveří 900 mm 
Z chráněné únikové cesty na volné prostranství jsou dvoje dveře otevíratelné po směru úniku. 
Minimální šířka dveří je 900mm bez prahu. 
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Větrání CHÚC: 
Zajištěno přirozeně, otevíratelnými okny. V každém podlaží je dodržena minimální plocha 
oken 2m2.  
 
Délka únikové cesty:  
měřeno od nejvzdálenějšího místa k ose vchodových dveří.  
LNÚC < Lmax   …   50,9m < 120 m  … Vyhovělo  
 
Šířka únikové cesty: 1,5 únikového pruhu = 1,5 x 550 = 825 m  … Vyhovuje   
 
Osvětlení a značení CHÚC: 
Pro zajištění viditelnosti při evakuaci se v prostoru CHÚC osazují svítidla ve výšce 2,3m nad 
podlahou napojena na nezávislý zdroj elektrické energie, zajišťující provoz po dobu alespoň 
15min. Zelené značení únikové cesty bude osazeno na schodišti ve směru úniku a v 1NP nad 
dveřmi vedoucími na volné prostranství.    
 
CHÚC VYHOVUJE. 
 

f.) Odstupové vzdálenosti: 
Střecha se dle cl. 8.15.4, ČSN 73 0802 nepovažuje za požárně otevřenou plochu a nevyžaduje 
se odstupová vzdálenost. 
Zateplení fasády je systémem z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 70F, jedná se o hořlavý 
materiál s třídou reakce na oheň E => Tato vrstva se však nepoužívá bez nehořlavých krycích  
vrstev a rozhoduje tak zatřídění celých konstrukcí. 
 
  
Sp … celková plocha obvodové stěny posuzovaného požárního úseku 
Spo  … plocha požárně otevřených ploch v posuzovaném požárním úseku 
po … procento požárně otevřených ploch z plochy obvodové stěny posuzovaného požárního 
úseku. 

1000 
p

po

S
S

p  

Určeno z tabulky F.1 z ČSN 730802:2000. Mezilehlé hodnoty zjištěny interpolací nebo na 
stranu bezpečnou. 
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požární úsek Orientace 
ke SS 

Spo 
[m2] 

Sp 

 [m2] 
Po    

[%] 
hu    

[m] 
l        

[m] 
pv 

[kg/m2] 

odstupová 
vzdálenost 

d [m] 
CHÚC                 

N1.01/N4 sever 11.25 70.5 15.957 3.35 4.75 30 3.8 
1NP                 

N1.02 jih 1.875 10.888 17.222 3.35 3.25 15 1.2 
N1.03 sever 3 27.554 10.888 3.35 8.225 45 4.75 
N1.04 sever 2.25 20.72 10.859 3.35 6.185 45 4.75 
N1.06 jih 5.04 11.39 44.249 3.35 3.4 15 1.6 
N1.07 jih 5.04 11.457 43.991 3.35 3.42 15 1.55 
N1.08 jih 5.04 11.44 44.055 3.35 3.415 15 1.6 
N1.09 jih 5.04 11.457 43.991 3.35 3.42 15 1.6 
N1.10 jih 5.04 11.44 44.055 3.35 3.415 15 1.6 
N1.11 jih 5.04 11.39 44.249 3.35 3.4 15 1.6 
N1.13 sever 0.75 6.365 11.783 3.35 1.9 13.88 1.15 
2NP                 

N2.01 

jih 9.875 30.834 32.026 2.875 10.725 

45 

3.1 
západ 9.5 33.638 28.242 2.875 11.7 3.1 
východ 1.875 6.1813 30.334 2.875 2.15 2.4 
sever 1.5 23.647 6.3433 2.875 8.225 2.95 

N2.02 

jih 9.875 30.834 32.026 2.875 10.725 

45 

3.1 
západ 1.875 6.1813 30.334 2.875 2.15 2.4 
východ 9.5 33.638 28.242 2.875 11.7 3.1 
sever 1.5 23.647 6.3433 2.875 8.225 2.95 

3NP                 

N3.01 sever 1.5 23.647 6.3433 2.875 8.225 45 2.95 
západ 4.75 15.813 30.04 2.875 5.5 2.95 

N3.02 
jih 9.875 30.834 32.026 2.875 10.725 

45 
3.1 

západ 4.75 16.963 28.003 2.875 5.9 2.95 
východ 1.875 6.1813 30.334 2.875 2.15 2.4 

N3.03 sever 1.5 23.647 6.3433 2.875 8.225 45 2.95 
východ 4.75 15.813 30.04 2.875 5.5 2.95 

N3.04 
jih 9.875 30.834 32.026 2.875 10.725 

45 
3.1 

východ 4.75 16.963 28.003 2.875 5.9 2.95 
západ 1.875 6.1813 30.334 2.875 2.15 2.4 

4NP                 

N4.01 sever 1.5 23.647 6.3433 2.875 8.225 45 2.95 
západ 4.75 15.813 30.04 2.875 5.5 2.95 

N4.02 
jih 9.875 30.834 32.026 2.875 10.725 

45 
3.1 

západ 4.75 16.963 28.003 2.875 5.9 2.95 
východ 1.875 6.1813 30.334 2.875 2.15 2.4 

N4.03 sever 1.5 23.647 6.3433 2.875 8.225 45 2.95 
východ 4.75 15.813 30.04 2.875 5.5 2.95 

N4.04 
jih 9.875 30.834 32.026 2.875 10.725 

45 
3.1 

východ 4.75 16.963 28.003 2.875 5.9 2.95 
západ 1.875 6.1813 30.334 2.875 2.15 2.4 

         Požární úseky, u kterých Po nepřekračuje hodnotu 40%, se odstupová vzdálenost určí hodnotou Po=40%  
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 g.) Stavebně technická zařízení 
Odvětrání garáží v 1NP je pomocí mřížky v garážových vratech. Všechny obytné místnosti 
jsou větrány přirozeně okny.  
Vytápění v objektu je řešeno pomocí centrálního kondenzačního plynového kotle, který je 
napojen na komínové těleso s jedním průduchem pro odvod spalin. Komín je řešen ze 
systému SCHIEDEL ICS25. Před uvedením plynového kotle do provozu bude provedena 
platná revize komína. 
 

h.) Zařízení pro protipožární zásah 
Návrh počtu přenosných hasicích přístrojů (PHP) 
 
V místnosti 112 je počet určen podle vztahu:  
 

  2/1
315,0 caSnr   

nr = 0,15 . (7,69 . 1,05 . 1)1/2 = 0,426 … 1 PHP práškový s hasící schopností 21A 
   
 
Dále budou v bytovém domě instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto: 
 

- 1x přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 21A určený pro hlavní 
domovní rozvaděč elektrické energie umístěn v místnosti 103. 

- 1x přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 21A u požárních úseků 
určených pro skladování, čili v místnostech 104 a 111.   

- 1x přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasící schopností 183B určený pro 
každou garáž. (místnosti 117, 118, 119, 120, 121 a 122) 
 

Všechny PHP budou umístěny na úchytu na zdi ve výšce 1,2m nad podlahou. Pokud nebude 
PHP na viditelném místě nebo pokud bude umístěn do skrytých prostor, toto místo musí být 
označeno příslušnou požární značkou na viditelném místě. U instalovaných hasicích přístrojů 
bude prováděna jejich provozuschopnost, a to minimálně 1x za rok.  
 

i.) Požární voda 
Vnitřní odběrní místa: 
Na každém podlaží je navrženo vnitřní odběrné místo v podobě hadicového hydrantu 
s tvarově stálou hadicí délky 30m, umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Hadici je 
ukončena proudnicí ekvivalentu 6 s průtokem 1,1 l/s. Rozměr skříně 710x710x200mm 
červené barvy. 
Vnější odběrná místa: 
V okolí objektu je jeden podzemní hydrant a to na západ od budovy na ulici Kosmákova. Je 
umístěn tak, aby byl stále přístupný. 
Podzemní hydrant je ve vzdálenosti 30 m od objektu. Vzdálenost je menší než maximální 
(150m). Podzemní hydrant je dimenzován na DN 125, minimální dimenze je DN 100. 
Dimenze hydrantu je větší než minimální. 
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j.) Přístupové komunikace, nástupní plochy 

K objektu vede přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel přímo 
k nástupní ploše.  
Přístupové komunikace jsou dvě, za kterou se považuje obslužná komunikace k parkovišti a 
ke garážím na jižní světové straně u vstupu do budovy. Toto místo je dostatečně velké k 
použití jako nástupní plocha. Nástupní plocha má šířku 9m, je zpevněna, odvodněna. Je 
orientována rovnoběžně k delší straně objektu.   
 

k.) Zařízení pro protipožární zásah 
V budově bude každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení 
bude umístěno v místnostech 204, 212, 304, 309, 314, 318, 404, 409, 414, 418 a to uprostřed 
stropu. Konkrétně budou použity opticko-kouřové detektory. Dále tyto hlásiče budou 
umístěny v každém požárním úseku v 1NP, čili v každé garáži a dále v místnostech 103, 104, 
111, 112. 
 
4. ZÁVĚR 
 
TZPO řeší v rámci dokumentace pro ohlášení stavby novostavbu bytového domu s garážemi 
na parcele číslo 5318/45 ve Znojmě na ulici Kosmákova. Jedná se o samostatně stojící 
čtyřpodlažní dům. Objekt není podsklepený. Hlavní vstup je situovaný na jih. 
 
Objekt tvoří velké množství požárních úseku s požárními zatíženími SPB I až SPB III. 
Úniková cesta je navržena jako chráněná úniková cesta typu A. Navržené stavební konstrukce 
těmto SPB vyhovují. Dveře vedoucí do chráněné únikové cesty jsou z vhodného materiálu 
nepropouštějící teplo. Požárně nebezpečný prostor navržené stavby neohrožuje okolní 
objekty, ani nepřesahuje hranici stavebního pozemku. Požárně nebezpečný prostor okolních 
objektu neohrožuje navrženou stavbu. Počty hasicích přístrojů jsou vypsány výše.  
 
Posuzovaná stavba vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem 
požadavkům požární bezpečnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, dne 10. 1. 2014       Bc. Jan Antoš 



Závěr 
 
Při zpracování diplomové práce jsem se seznámil s problematikou různých konstrukčních 
řešení, ze kterých jsem dle mého uvážení vybral to nejvhodnější pro mé zadání. V práci jsem 
uplatnil znalosti, které mě studium na vysoké škole přineslo. Zejména zásady pro navrhování 
staveb, problematika konstrukčních a tepelně technických aplikací, požární bezpečnost a 
spoustu dalších stavebních oborů.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
UT – upravený terén 
PT – původní terén 
ŽB – železobeton 
XPS – extrudovaný polystyren 
EPS – pěnový polystyren 
KCE – konstrukce 
ČSN – Česká státní norma 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
MMRČR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
MVČR – Ministerstvo vnitra 
NP – nadzemní podlaží 
SBS - styren-butadien-styren 
SDK – sádrokarton 
PVB – polyvinylbutyral 
PVC – polyvinylchlorid 
CHÚC – chráněná úniková cesta 
PÚ – požární úsek 
SPB – stupeň požární bezpečnosti 
PHP – přenosný hasicí přístroj 
DN - jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
PES - polyester 
TUV – teplá užitková voda 
NN – nízké napětí 
NTL – nízkotlaké  
HDPE – Vysokohustotní polyethylen 
PE – polyethylen 
WPC – woodplastic (dřevoplast) 
PP – polypropylen 
HI - hydroizolace 
TI – tepelná izolace 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
KV – konstrukční výška 
SV – světlá výška 
TZB – technické zařízení budov 
PBŘS – požárně bezpečnostní řešení stavby 
 
Sd – ekvivalentní difúzní tloušťka 
ρ – objemová hmotnost materiálu [kg/m3] 
µ - faktor difúzního odporu [-] 
λ – součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 
Ø – průměr 
U – součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
 
okr. – okres 
p.č. – parcelní číslo 
k.ú. – katastrální území 
Vyhl. – vyhláška 
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