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ABSTRAKT  
Cílem diplomové práce je zpracování určených částí projektové dokumentace pro 

stavební povolení Mateřské a základní školy ve Škrdlovicích s téměř nulovou 

spotřebou energie. Budova je členěna na tři části: dvoupodlažní částečně 

podsklepená mateřská a základní škola pro první stupeň a jednopodlažní jídelna, 

která propojuje první dvě části. Jídelna má plochou vegetační střechu s extenzivním 

substrátem, zatímco mateřská a základní škola mají šikmou sedlovou střechu. 

Mateřská škola má dvě identická podlaží. Hlavní místnost tvoří herna, dále jsou zde 

šatny, sklady lůžek a hraček, kabinety učitelů a hygienické zázemí. V prvním podlaží 

základní školy se nachází šatny, kabinety učitelů, PC učebna, družina a hygienické 

zázemí. Ve druhém poté tři kmenové učebny, ředitelna, sborovna, volnočasová 

místnost a také hygienické zázemí. Budova je navržena jako kompletní systém Xella. 

Obvodové stěny a vnitřní příčky jsou tvořeny pórobetonovým zdivem, vnitřní nosné 

stěny jsou z akustického vápenopískového zdiva a konstrukce stropů a střech je 

tvořena pomocí betonových nosníků a pórobetonových vložek. Budova je zateplena 

systémovou izolací z nevláknitých minerálních desek. Druhá část projektu zahrnuje 

návrh technických systémů jako umělé osvětlení, vzduchotechniku, chlazení, zdroj 

tepla, využití dešťové vody či fotovoltaiku. Třetí část práce se zabývá 2D a 3D 

návrhem tří vybraných konstrukčních detailů a jejich tepelně technickým 

posouzením. Projekt je zpracován v BIM softwaru Revit. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
mateřská škola, základní škola, budova s téměř nulovou spotřebou energie, 

dvoupodlažní budova, zděný konstrukční systém, sedlová střecha, plochá vegetační 

extenzivní střecha, nucené větrání, chlazení, využití dešťové vody, fotovoltaika, 

konstrukční detaily, 3D detaily, BIM 

  



ABSTRACT  

The aim of this master project is to design a nzeb kindergarten and primary school 

in Škrdlovice. The building has three parts: kindergarten and primary school with 

2 above–ground floors and basements are connected with a single canteen. 

The canteen has a flat extensive green roof, while the kindergarten and primary 

school have saddle roof. The kindergarten has two identical floors with playrooms, 

locker rooms, bed and toy storage, teacher’s office, and bathrooms. First floor of the 

primary school contains locker room, teacher’s’ offices, it classroom, afterschool 

centre, and toilets. Three classrooms, headmaster’s office, and toilets are in the 

second floor. The building is designed using Xella building system. The external 

load–bearing walls, slabs, and internal non–bearing walls are made of aerated 

concrete blocks. The internal load–bearing are made of lime–sand blocks. 

The building is insulated with non–fibrous mineral panels. The project includes 

design of lightning, HVAC, DHW, and photovoltaics systems. The project also 

includes a study of three structural details including 3D models in BIM software and 

their thermal assessment. The project was designed using BIM software Revit. 

KEYWORDS  

kindergarten, primary school, nearly zero-energy building, two-storey building, 

masonry structural system, saddle roof, flat extensive greenroof, HVAC, DHW, 

photovoltaics systems, structural details, 3D details, BIM 
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ÚVOD 
Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. Objekt se nachází v malé obci 

Škrdlovice nedaleko města Žďáru nad Sázavou na Vysočině. Stavební pozemek 

se nachází v nově plánované lokalitě dle urbanistické studie na parcelním čísle 

698/1, katastrální území Škrdlovice [762709]. Kromě mateřské a základní školy 

je v nové lokalitě plánovaná výstavba nových rodinných domů, či nové sportovní 

haly.  

Cílem první části je zpracování určených částí projektové dokumentace 

pro stavební povolení Mateřské a Základní školy ve Škrdlovicích s téměř nulovou 

spotřebou energie. Budova je členěna na tři části: mateřská a základní škola 

pro první stupeň, a jídelna, která propojuje obě části. Dle požadavků investora 

je mateřská škola navržena pro kapacitu 50 dětí a základní škola je navržena 

pro 54 dětí s třemi kmenovými učebnami, jednou odbornou učebnou a školní 

družinou pro 25 dětí. Jídelna tvoří společnou část pro oba celky, hlavní místnost tedy 

tvoří jídelní část. Jídelna je navržena pouze pro výdej jídel, vaření bude zajištěno 

z jídelny domovu pro seniory, který sousedí s předmětnou stavbou. Stavební 

konstrukční systém je zděný, navržen v celkovém systému Xella. V rámci návrhu 

je na budovu vypracován průkaz energetické náročnosti. 

Cílem druhé části je návrh technických systémů v budově. Navržené systémy 

jsou včetně výkonových parametrů a doprovodných výkresů. Jedná se o návrh 

systémů umělého osvětlení, nuceného větrání, zdroje tepla a ohřevu teplé vody, 

chlazení, využití srážkové vody a fotovoltaiky. Součástí návrhu je také globální 

schéma řízení energetických a ekologických systémů budovy, kde je názorně 

ukázáno propojení a fungování jednotlivých systémů mezi sebou. 

Třetí část se zabývá návrhem a posouzením tří vybraných konstrukčních 

detailů. Detaily jsou nejprve zpracovány ve výkresové dokumentaci a poté je na ně 

vypracováno tepelně technické posouzení. Součástí této části je také vypracování 3D 

modelů těchto detailů v BIM modelu a jejich grafické zpracování, aby se tyto modely 

co nejvíce přibližovaly realitě. 
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1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1.1 Popis území stavby 
Předmětná stavba je umístěna na pozemku p. č. 698/1, katastrální území 

Škrdlovice [762709]. Pozemek má plochu 5894 m2 a nachází se v nadmořské výšce 

657 m n. m. Terén pozemku i okolní terén je rovinatý nebo v minimálním spádu. 

Pozemek je z části obklopen parcelami zastavěnými a z části nezastavěnými 

s plánovanou budoucí výstavbou. Přístup na pozemek je možný z místní 

komunikace. Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území, na kterém 

probíhá, nebo je plánována rozsáhlá výstavba nové lokality obce. 

1.2 Účel užívání stavby 
Dokončená stavba mateřské školy bude sloužit pro předškolní výchovu 

a vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let. Dokončená stavba základní školy bude sloužit 

pro žáky prvního stupně, spádovou školou pro druhý stupeň je Základní škola 

Polnička. Dokončená stavba jídelny bude sloužit jako společná pro základní 

i mateřskou školu. Jídelna je určena pouze pro výdej jídel, vaření bude zajištěno 

z jídelny domovu pro seniory, který sousedí s předmětnou stavbou. 

1.3 Navrhované parametry stavby 
Zastavěná plocha:     826,6 m2 

Užitná plocha:     661,3 m2 

Obestavěný prostor:    6 492,9 m3 

Max. výška objektu:     11,1 m 

Max. půdorysné rozměry:    47,5 x 25,5 m 

Venkovní chráněný prostor stavby: 2,0 m 

Počet funkčních jednotek MŠ:   2 třídy 

Počet funkčních jednotek ZŠ:   3 kmenové učebny, 1 odborná učebna 

Max. počet v jedné funkční jednotce MŠ:  25 dětí ve věku 3-6 let 

Max. celkový počet dětí v mateřské škole: 50 dětí ve věku 3-6 let 

Max. počet v jedné funkční jednotce ZŠ:  18 žáků ve věku 6-11 let 

Max. celkový počet dětí v mateřské škole: 54 žáků ve věku 6-11 let 
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1.4 Urbanistické řešení 
Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce Škrdlovice. Jedná 

se o samostatně stojící objekt řadící se mezi školní budovy. Výstavbou objektu 

se nenaruší okolní zástavba. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a domov 

pro seniory. Terénní úpravy budou minimální, parcela je rovinná. V rámci 

urbanistické studie je kromě předmětné stavby navržena výstavba nové lokality 

s rodinnými domy, či novou sportovní halou. 

1.5 Architektonické řešení 
Jedná se o návrh mateřské a základní školy. Objekt se skládá ze tří částí, 

dvoupodlažní částečně podsklepené mateřské a základní školy propojené 

jednopodlažní společnou jídelnou. Objekt je řešen jako kompletní systém Xella. 

Všechny tři části budovy jsou obdélníkového tvaru. Střecha části mateřské a základní 

školy je dvouplášťová šikmá sedlová ve sklonu 20° a s falcovanou střešní krytinou 

bez přesahů. Střecha jídelny je plochá vegetační s extenzivním substrátem. Finální 

vrstva fasády části mateřské a základní školy je tvořena tenkovrstvou silikátovou 

omítkou bílé barvy, fasáda části jídelny je tvořena dřevěným obkladem z prken 

sibiřského modřínu. Na bílé fasádě MŠ a ZŠ budou provedeny barevné malby 

dle návrhu. Celkový koncept budovy je navržen jako budova s téměř nulovou 

spotřebou energie. 

1.6 Stavební řešení 
Hlavní vstupy do všech částí jsou orientovány ze severu. Část základní školy 

je orientována převážně na východ a je navržena jako základní škola pro první 

stupeň. V suterénu se nachází technické zázemí jako úklidová a technická místnost. 

V 1.NP se nachází zádveří se schodištěm, společné šatny, PC učebna, družina, 

kabinety učitelů a hygienické zázemí. V 2.NP jsou 3 kmenové učebny, ředitelna, 

sborovna, odpočinková místnost a hygienické zázemí. V části jídelny se nachází 

sklady várnic, odpadků, hygienické zázemí, výdejna jídel a jídelní část. Suterén 

mateřské školy je řešen podobně jako u základní školy, nachází se zde technické 

zázemí jako úklidová a technická místnost. V 1.NP se nachází zádveří, chodba 

se schodištěm, šatny, umývárny pro děti, herna, sklady lůžek a hraček a zázemí pro 

učitele. Dispozice 2.NP je řešena stejně jako 1.NP. Světlá výška v podzemních 

podlažích je 2800 mm a v nadzemních podlažích je světlá výška 3000 mm. 

Konstrukční výška pro schodiště ze suterénu do 1.NP je 3300 mm. Konstrukční výška 

pro schodiště ze 1.NP do 2.NP je 3900 mm. 
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1.7 Konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu C20/25 

s nadbetonováním jedné řady z tvárnic ztraceného bednění zalitými betonem 

C20/25 a vyztuženými pruty z oceli B500B. Základová deska je také navržena 

z prostého betonu C20/25 s vloženou betonářskou kari sítí 6/150x6/150 mm. 

Hydroizolační souvrství stavby zohledňuje střední radonovou zátěž, v projektové 

dokumentaci je navržen spodní modifikovaný SBS asfaltový pás s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože a horní modifikovaný SBS asfaltový pás s nosnou vložkou 

z hliníkové fólie. Oba pásy plnoplošně natavené k podkladu. 

Obvodové zdivo suterénu tvoří vápenopískové tvárnice tl. 250 mm 

na tenkovrstvou maltu. Suterénní zdivo je chráněno hydroizolačním souvrstvím 

2 SBS modifikovaných asfaltových pásů, stejných jako u podkladní základové desky. 

Zdivo je zatepleno extrudovaným polystyrenem tl. 160 mm. Obvodové zdivo 

nadzemních podlaží tvoří pórobetonové tvárnice tl. 250 mm na tenkovrstvou maltu, 

zateplené systémovou tepelnou izolací z minerálních nevláknitých desek tl. 200 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je tvořeno akustickými vápenopískovými tvárnicemi tl. 200 mm 

na tenkovrstvou maltu a příčkové zdivo je tvořeno pórobetonovými tvárnicemi 

tl. 150 a 100 mm na tenkovrstvou maltu. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako polomontované z příhradových 

betonových nosníků a pórobetonových vložek se svislými stěnami, zalité betonem 

C20/25 s nadbetonávkou nad vložkami tl. 50 mm. Do nadbetonávky bude umístěna 

kari síť 6/150x6/150 mm v celé ploše stropu. 

Stropy nadzemních podlaží jsou opatřeny kazetovými podhledy světlé výšky 

3000 mm. Instalační mezera v podhledech tl. 500 mm je určena pro rozvody VZT, 

chlazení a elektrických instalací. Podhledy v 1.NP jsou minerální, zavěšené 

do konstrukce stropu bez přidané izolace. Podhledy v 2.NP jsou lamelové 

demontovatelné SDK bez zavěšení s akustickou izolací z desek ze skelné plsti 

tl. 80 mm. 

Konstrukce střechy mateřské a základní školy je navržena jako těžká 

konstrukce ve sklonu 20 ° z příhradových betonových nosníků a pórobetonových 

vložek s šikmými stěnami, zalité betonem C20/25. Střecha je zateplena systémovou 

tepelnou izolací z minerálních nevláknitých desek ve 2 vrstvách tl. 375 mm. Střecha 

je řešena jako dvouplášťová se vzduchovou větrací mezerou tl. 60 mm. Střešní 

krytina je navržena z falcovaného plechu bez přesahu. Doplňková hydroizolační 

vrstva je z fólie lehkého typu. Střecha části jídelny je navržena jako plochá vegetační 

střecha s extenzivním rostlinným substrátem se spádem 3 %. Střecha je zateplena 

minerální vlnou o tloušťce 260–400 mm. 
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Všechna schodiště uvnitř objektu jsou navržena jako monolitická 

z železobetonu C25/30 XC1, vyztužena betonářskou ocelí B500B. Z části mateřské 

školy je navrženo venkovní únikové kovové schodiště s nášlapy z pororoštu. V části 

základní školy je řešen výtah pro zajištění bezbariérovosti s železobetonovou 

šachtou C25/30 XC1, vyztuženou betonářskou ocelí B500B. 

1.8 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu 

s vyhláškou 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích 

na stavby, dalšími právními předpisy a s platnými normami ČSN. Přístup a všechny 

části objektu jsou řešeny jako bezbariérové. Výtah v ZŠ umožňuje přepravu osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. V MŠ je bezbariérový pohyb umožněn 

po celém 1.NP, kde se nachází 1 ze 2 tříd. Před objektem se nachází 2 vyhrazené 

parkovací stání určené pro ZTP osoby. 

1.9 Bezpečnost při užívání stavby 
Minimální součinitel smykového tření v obytné místnosti musí být větší, nebo 

roven 0,3. Veškeré el. rozvody jsou navrženy tak, aby bylo zabráněno úrazům 

proudem, a to přepěťovou ochranou. Veškeré rozvody a instalace budou provedeny 

v souladu s vyhláškou č. 407/2004 Sb. Stavba je navržena v souladu s požárně 

bezpečnostním řešením stavby, který je součástí přílohy A této PD a bude provedena 

tak, aby nedošlo k šíření požáru, bylo v co největší míře zabráněno úrazům 

popálením a byl zajištěn únik a účinný zásah. 

1.10 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Při návrhu stavby byly dodrženy platné předpisy a normy. 

Řešeno v samostatné části A.4 - Požárně bezpečnostní řešení. 

1.11 Úspora energie a tepelná ochrana 
Při návrhu stavby byly dodrženy platné předpisy a normy (ČSN 73 0540, 

zákon 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 78/2013 Sb., 

O energetické náročnosti budov). Skladby obvodových konstrukcí jsou navrženy tak, 

aby splňovaly požadavky normy ČSN 73 0540 na prostup tepla. Tepelně technické 

posouzení je řešeno v samostatné části A.5 – Stavebně fyzikální posouzení. 

Na objekt je zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, kde je budova 

zařazena do energetické náročnosti stavby B. Průkaz je obsažen v samostatné 

části A.6. 
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2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY 

2.1 Technické řešení 
Inženýrské sítě se nacházejí pod přilehlou komunikací. Budou provedeny 

nové přípojky vodovodu pitné a užitkové vody, dešťové a splaškové kanalizace, 

nízkého napětí elektrického proudu a nízkotlakého plynovodu. Při budování nových 

přípojek je nutné dbát na ochranná pásma a je nutné dodržet minimální předepsané 

vzdálenosti v ČSN 73 6005.  

V rámci PD je zpracován návrh technických řešení pro umělé osvětlení, 

nucené větrání, zdroj tepla a ohřevu teplé vody, chlazení, využití srážkové vody 

a fotovoltaiky, který je obsažen v příloze B. Součástí přílohy je i globální koncepce 

naznačující schéma řízení a propojení jednotlivých systémů. 

2.2 Umělé osvětlení 
V budově je navrženo LED osvětlení s ručním ovládáním. Ve vybraných 

místnostech bude instalována regulace osvětlenosti pomocí stmívatelného zdroje 

připojeného na LED panely. Osvětlení jednotlivých zón bude napojeno 

na průmyslovou sběrnici s možností ovládání z řídícího centra. V rámci diplomové 

práce je návrh proveden pro 3 vybrané místnosti – šatny, PC učebnu a družinu. 

2.3 Nucené větrání 
Vzduchotechnické zařízení je navrženo se zpětným získáváním tepla. Budova 

je rozdělena celkem na 6 funkčních celků. Na každý funkční celek je navržena 

samostatná VZT jednotka vybavena přímými chladiči. Jako zdroj chladu budou 

pro ochlazování větracího vzduchu u jednotek osazeny venkovní kompresorové 

jednotky, které budou zajišťovat požadovaný chladicí výkon. Distribuční prvky 

pro hygienické a menší místnosti jsou navrženy talířové ventily, ve větších 

místnostech jsou navrženy vířivé anemostaty s pevnými lamelami. V rámci 

diplomové práce je návrh proveden pro 1 funkční celek – 1.NP Základní škola. 
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2.4 Zdroj tepla a ohřevu teplé vody 
Stavba je připojena na vedení nízkotlakého plynu. Hlavní uzávěr plynu 

je umístěn na hranici pozemku. Plynovodní potrubí je dovedeno do suterénu, kde 

je připojeno na plynové kotle. V každé technické místnosti jsou navrženy 2 plynové 

kondenzační kotle s výkonem 30 kW a 45 kW. Jako zásobník teplé vody  byly navrženy 

2 nepřímotopné zásobníky s objemem 400 l. V rámci diplomové práce je návrh 

proveden pro 1 část objektu – základní školu. 

Plynovodní přípojka bude vedena od přilehlé komunikace a HUP bude 

umístěn ve skříni na hranici pozemku. V objektu jsou navržena desková otopná 

tělesa s měděným potrubím. Řešení rozvodů plynu a plynovodní přípojka jsou 

řešeny v rámci samostatné přílohy projektové dokumentace D.1.4. 

2.5 Chlazení 
Jako zdroj chladu pro místnosti je navržen systém VRV IV Q-series – typ 

RXYQQ-14 T s výkonem pro chlazení 40 kW a zdroj chladu pro VZT jednotky VRV IV 

Q-series – typ RXYQQ-12 T s výkonem 33,5 kW. Jako vnitřní jednotky jsou navrženy 

kazetové jednotky FXQZ-A s výkonem dle potřeby každé místnosti. Jako chladící 

teplonosná látka je použito plnivo R410a. Systémy pracují v letním období jako 

chladící zařízení a jsou navrženy na vnitřní teplotu 24 °C při výpočtové venkovní 

teplotě +34 °C. V rámci diplomové práce je návrh proveden pro 1 část 

objektu – základní školu. 

2.6 Využití srážkové vody 
Podle průměrného ročního nátoku srážkové vody lze využít až 431,2 m3/rok 

srážkové vody. Je navrženo využívání nepitné vody pro splachování záchodů 

a zavlažování zeleně školního pozemku s celkovou potřebou 425 m3/rok, srážková 

voda bude tedy plně využita. Pro akumulaci srážkové vody je navržen systém 

AquaCell Lite Q-Bic Plus s celkovým počtem 88 jednotek a objemem 39 952 l, který 

bude umístěn z jižní strany pozemku. 
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2.7 Fotovoltaika 
Je navržen hybridní fotovoltaický systém pracující v ostrovním režimu 

se 39 monokrystalickými panely umístěnými na střeše základní školy se sklonem 20° 

orientovanými na východ a 24 monokrystalickými panely umístěnými na střeše 

mateřské školy se sklonem 20° orientovanými na jih. Jako akumulační baterie 

pro každý objekt je navržena baterie STORION T30 s kapacitou 23 kWh. Během 

letních prázdnin bude vyrobená elektrická energie prodávána pro účel nabíjení 

elektromobilů či elektrokol. Dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola bude 

vybudována ze severní části objektu u parkoviště. V rámci diplomové práce je návrh 

proveden pro 1 část objektu – základní školu. 

2.8 Globální schéma 
Schéma řízení je navrženo pro místnosti PC učebny a družiny objektu 

základní školy. Ve schématu se vyskytují všechny navržené systémy zdrojů a řízení 

a jejich vzájemné propojení. Každý systém je kromě vlastní větve napojen 

na průmyslovou sběrnici, která je vedena do řídícího centra, odkud lze všechny 

systémy sledovat a ovládat elektronicky. 

Podrobnější informace a výpočty všech částí jsou obsaženy v samostatné 

příloze B.1.1. 

2.9 Další technická řešení 
Vodovod: 

Stavba je připojena na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava je umístěna 

ve vodoměrné šachtě v blízkosti hranice pozemku. Vodovodní rozvod v budově 

je rozveden v instalačních šachtách, předstěnách, drážkách ve zdivu. Teplá voda 

je ohřívána v plynovém kotli umístěném v technické místnosti v suterénu. Přípojka 

vodovodu, kanalizace a vnitřní rozvody zdravotechniky (vodovod, kanalizace) budou 

řešeny v samostatné části projektové dokumentace D.1.4. 

Kanalizace: 

Odvodnění splaškových vod je provedeno pomocí splaškové kanalizace 

a vyvedeno ven z objektu. Kanalizace vede do revizní šachty a je zaústěna do veřejné 

kanalizace. Podrobný návrh splaškové kanalizace, dimenzování viz samostatná 

příloha projektové dokumentace D.1.4. 
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Elektřina: 

Stavba je připojena na vedení nízkého napětí. Na hranici pozemku se nachází 

pojistková skříň a elektroměr. Elektrické vedení je dovedeno do objektu, kde 

je v podhledech, instalačních předstěnách a drážkách ve zdivu vedeno k jednotlivým 

spotřebičům. Řešení vnitřních rozvodů elektrické energie, přípojka elektřiny, 

exteriérové osvětlení, interiérové osvětlení jsou řešeny v samostatné části 

projektové dokumentace D.1.4. 

Hromosvod: 

Objekt je vybaven hromosvodem. Uzemnění hromosvodu je provedeno 

zemnícím páskem FeZn. Umístění hromosvodu a jeho přesné řešení, viz samostatná 

část projektové dokumentace. 

2.10 Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojovací místa technické infrastruktury se nachází na parcelách č. 722/36, 

658/1, 698/58. Objekt je napojen na technickou infrastrukturu vedoucí pod přilehlou 

komunikací. Přesné umístění napojení technické infrastruktury viz výkresová 

dokumentace stavby. Všechny přípojky inženýrských sítí jsou nově vybudované. 
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3 2D A 3D KONSTRUKČNÍ DETAILY A JEJICH 
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

3.1 Výběr detailů 
V rámci zvoleného tématu bylo nejprve potřeba vybrat vhodné konstrukční 

detaily. Konstrukční detaily byly vybrány na hranici obálky budovy, tak aby byl 

znázorněn průřez celé budovy. Zvolené detaily jsou: detail základové konstrukce, 

detail napojení ploché střechy na obvodovou stěnu a detail šikmé dvouplášťové 

střechy u okapu. 

3.2 Konstrukční řešení 
3.2.1 Detail základové konstrukce 

Detail je řešen v místnosti PC učebny části základní školy. Je zde řešeno 

založení objektu na základových betonových pasech tl. 800 mm a výšky 500 mm 

s nadbetonováním jedné řady ztraceného bednění tl. 300 mm a výšky 250 mm 

zalitého betonem C20/25, vyztuženého ocelovými pruty B500B. Zemina 

je propustná, voda se bude vsakovat do zeminy, a proto není potřeba řešit okolo 

stavby drenáž. 

Dále je zde řešena konstrukce podlahy na zemině, kde hlavní nosnou část 

tvoří podkladní deska z prostého betonu C20/25 s vloženou betonářskou kari sítí 

6/150x6/150 mm. Následuje hydroizolační souvrství stavby, které zohledňuje 

střední radonovou zátěž. Je navržen spodní modifikovaný SBS asfaltový pás 

s nosnou vložkou z polyesterové rohože tl. 4 mm a horní modifikovaný SBS asfaltový 

pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie tl. 4 mm. Oba pásy jsou plnoplošně natavené 

k podkladu. U kraje je podkladní deska mírně seříznuta, aby bylo možné provést 

zpětný spoj hydroizolačních pásů.  Následují 2 vrstvy expandovaného polystyrenu 

EPS 100 o celkové tloušťce 180 mm, které jsou volně položeny na asfaltové pásy. 

Tepelná izolace EPS byla zvolena hlavně kvůli cenovým rozdílům, kdy je tato varianta 

bezpochyby nejekonomičtější. Na EPS je položena separační vrstva z PE fólie, která 

brání možného zatečení lité části podlahy mezi desky EPS. Roznášecí vrstvu tvoří 

cementový potěr výšky 50 mm, na který je ještě vylita samonivelační cementová 

stěrka, aby došlo k vyrovnání podkladu pro nášlapnou vrstvu. Jako nášlapná vrstva 

je zvoleno přírodní marmoleum, které je k podkladu přilepeno ekologickým 

disperzním lepidlem. Podlaha musí být od stěny dilatačně oddělena, k tomu 

je použit dilatační pás z miralonu tl. 10 mm. Mezi přechodem podlahy na stěnu 

je přilepena dýhovaná soklová lišta se smrkovým jádrem, nalakovaná ekologickým 

UV lakem. 
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V neposlední řadě detail řeší zateplení soklu objektu a založení nadzemní 

tepelné izolace. Nosná obvodová stěna je založena na dvou řadách pórobetonových 

zakládacích tvárnic celkové tloušťky 250 mm na zakládací maltu tl. 20 mm. Tepelná 

izolace soklu je zvolen extrudovaný polystyren XPS tl. 160 mm, který je přilepen 

k podkladu pomocí cementové hmoty pro lepení. Na XPS bude proveden hloubkový 

nátěr z vodné disperze, na který bude následně natažena soklová marmolitová 

omítka. Marmolitová omítka bude vynesena cca 100 mm pod úroveň upraveného 

terénu. Pod úrovní terénu bude izolant soklu chráněn a oddělen od zeminy nopovou 

fólií s výškou nopů 8 mm, nopy musí směřovat ke stěně. Pro založení nadzemní 

tepelné izolace je navržena systémová zakládací soklová lišta s okapničkou, která 

bude kotvena do obvodové stěny pomocí kotvy pro pórobeton FPX M6-I se šroubem 

M6x20 mm. Nadzemní tepelná izolace je navržena z minerálních nevláknitých desek 

tl. 200 mm. Desky jsou na podklad plnoplošně lepeny lehkou minerální lepící maltou 

a jsou kotveny do zdiva systémovými talířovými hmoždinkami TFIX po 6 ks/m2. 

Minerální desky jsou přetaženy vnější minerální omítkou vyztuženou sklovláknitou 

tkaninou. Podklad fasádní omítky tvoří systémová hloubková penetrace. Omítka 

je navržena tenkovrstvá silikátová bílé barvy. 

Okapový chodník je tvořen betonovou chodníkovou dlažbou tl. 50 mm a šířky 

500 mm. Podklad pod dlažbou tvoří kamenná drť frakce 4–8 mm v tloušťce 50 mm 

a kamenná drť frakce 16–32 mm v tloušťce 150 mm. Okraj okapového chodníku 

je ohraničen betonovým obrubníkem tl. 50 mm a výšky 200 mm, který je uložen 

do betonového lóže. 

3.2.2 Detail napojení ploché střechy na obvodovou stěnu 

Detail je proveden u ploché vegetační střechy nad jídelnou s napojením 

na obvodovou stěnu sousedního objektu mateřské školy. Ze strany mateřské školy 

se nachází místnost kabinet učitelů. 

Je zde řešena konstrukce stropu v mateřské škole, kde nosnou konstrukci 

tvoří stropní nosníky z příhradové výztuže zalité do betonové patky, na které jsou 

vyskládány pórobetonové vložky se svislými stěnami. Konstrukce stropu je zalita 

betonem a současně je vytvořena nadbetonávka tl. 50 mm z betonu C20/25 

vyztuženého kari sítí v celé ploše. Jako akustická kročejová izolace je zvolena izolace 

z desek z minerální vlny ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 80 mm. Další vrstvy této 

podlahy jsou stejné jako u předchozího detailu. Pod stropem je vynesen kazetový 

minerální podhled zavěšený do konstrukce stropu pomocí kotvy pro pórobeton FPX 

M6-I se šroubem M6x20 mm. Instalační mezera je velká 475 mm a je určena 

pro rozvody vzduchotechniky, chlazení a elektrických instalací. 
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Dále je zde řešena objektová dilatace, která rozděluje obě části budovy 

od sebe a probíhá celou její výškou až do základové konstrukce. Konstrukční spára 

je vyplněna polystyrenem XPS tl. 20 mm a na vrchu konstrukce střechy je ukončena 

dilatačním provazcem z extrudovaného polyisobutylu o průměru 20 mm, který 

je obalen SBS modifikovaným asfaltovým pásem bez nosné vložky tl. 5 mm. Pás 

je nataven na parotěsnou vrstvu střechy. 

V detailu je také řešena konstrukce ploché vegetační střechy s extenzivním 

substrátem. Nosnou část střechy tvoří stejná konstrukce jako u stropu v mateřské 

škole. Na nosnou konstrukci je bodově natavena parotěsná vrstva v podobě SBS 

modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníkové fólie tl. 4 mm. Jako 

tepelně izolační vrstva jsou použity desky z minerální vlny v celkové tloušťce 

240 mm. Spádovou vrstvu pak tvoří klíny z minerální vlny tl. 20–140 mm, aby byl 

dodržen 3% spád střechy. Hydroizolační vrstvu tvoří souvrství 3 SBS modifikovaných 

asfaltových pásů. První pás je samolepící s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 

tl. 3 mm, další dva pásy tl. 4 mm s nosnou vložkou z PE rohože jsou plnoplošně 

nataveny. Na asfaltové pásy je položena separační netkaná geotextílie, která pásy 

odděluje od hydroakumulační vrstvy z nopové fólie tl. 20 mm. Nopy jsou na horním 

okraji perforované, aby při velké akumulaci mohla voda proniknout na hydroizolaci 

a nedocházelo tak k podmáčení a zahnívání extenzivního substrátu. Nopová fólie 

je z horního okraje opět chráněna netkanou geotextílií, která v tomto případě plní 

funkci filtrační. Extenzivní substrát je výšky 150 mm a bude na něj položena 

rozchodníková rohož tl. 30 mm s ideálně 30 sazenicemi. U okraje stěny je místo 

substrátu vytvořen pás šířky 500 mm z praného říčního kameniva, kamenivo 

je od substrátu odděleno kačírkovou lištou z hliníkového plechu. Strop pod střechou 

je stejně jako v mateřské škole opatřen kazetovým minerálním podhledem. 

Následně detail řeší samotné napojení střechy na obvodovou stěnu. 

Parotěsná vrstva je vytažena přes spádový klín do výšky 150 mm nad úroveň střechy. 

Na tuto vrstvu je nalepena tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm, která 

je do stěny kotvena pomocí talířových šroubovacích hmoždinek. Na tepelnou izolaci 

je vyneseno hydroizolační souvrství do výšky 150 mm nad úroveň střechy 

a je ukončeno na soklovém plechu kotveného přes příponky do obvodové stěny 

pomocí samořezných vrutů pro pórobeton. Založení tepelné izolace obvodové stěny 

je pak tvořeno stejným způsobem jako u předchozího detailu. 
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3.2.3 Detail šikmé dvouplášťové střechy u okapu 

Detail je proveden u okapu dvouplášťové sedlové střechy se sklonem 20°. 

Konstrukce střechy je těžká a od venkovního prostředí odděluje prostor 

nad podhledem v 2.NP, který je využíván pouze pro rozvody VZT, chlazení 

a elektrických instalací. 

Detail řeší skladbu dvouplášťové šikmé střechy, kde nosná konstrukce 

je obdobná jako konstrukce stropů. Rozdíl je jen v pórobetonových vložkách, které 

jsou pro střechu s šikmými stěnami a vysoké 250 mm, není tudíž potřeba vytvářet 

nadbetonávku a bude zalit pouze prostor mezi vložkami a nosníky a ztužující věnce. 

Každá pátá vložka je navíc snížena na 100 mm, aby došlo k většímu ztužení střešní 

konstrukce. Na nosnou konstrukci jsou ve 2 vrstvách nalepeny tepelně izolační 

minerální bezvláknité desky v celkové tloušťce 350 mm na lehkou minerální lepící 

maltu. Na desky je pomocí sponek a přelepení spojů přidělána doplňková 

hydroizolační vrstva, kterou tvoří difúzně propustná fólie lehkého typu. Na DHV jsou 

položeny kontralatě, které ponesou podkladní vrstvu pro střešní krytinu a zároveň 

vytváří větranou vzduchovou mezeru šířky 60 mm. Kontralatě jsou kotveny do nosné 

konstrukce stropu pomocí systémových šroubů TWIN UD. Podkladní vrstvu 

pro střešní krytinu tvoří dřevěné bednění z prken tl. 25 mm, na které bude sponkami 

přidělána fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží z PP vláken. 

Rohož plní funkci separační, kde omezuje kontakt plechové krytiny s vodou 

proniklou skrz krytinu nebo vodou zkondenzovanou na jejím spodním povrchu a tím 

přispívá k ochraně krytiny před korozí a také plní funkci mikroventilační, umožňující 

vyrovnávání rozdílů tlaků vodní páry mezi daným místem ve skladbě střešního 

pláště a vnějším prostředím. Střešní krytina je zvolena z falcovaných střešních 

panelů šedé barvy v systému Prefa, způsob zabudování je pomocí pevných 

a posuvných příponek. Střešní krytina je u okraje střechy opatřena systémovými 

sněhovými zábranami. 

Dále detail řeší vzájemné napojení stěny ke střeše. Skladba obvodové stěny 

je stejná jako u prvního detailu. Minerální izolace proběhne až k okraji střechy, kde 

bude seříznuta podle tvaru střechy. Nosná část okraje střechy je tvořena dřevěným 

bedněním z prken tl. 25 mm, které je pomocí přířezu kontralatě kotveno do svislého 

pomocného bednění, které je přes ocelovou pásovinu kotveno do obvodového 

zdiva. Na vodorovné dřevěné bednění je kotvena okapnice v systému střešní krytiny, 

přes kterou bude přetažena DHV. Půlkulatý okapový žlab je usazen do žlabového 

háku, který je přes dřevěné bednění kotven do kontralatí. Střešní krytina musí 

proběhnout více jak do 1/3 šířky žlabu a mezi krytinou a horním okrajem okapního 

žlabu musí být mezera minimálně 10 mm. 
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Detail také řeší skladbu podhledu nad kmenovou učebnou v základní škole. 

Podhled je zvolen SDK akustický lamelový demontovatelný bez zavěšení. Nosnou 

část podhledu tvoří obvodový W profil a hlavní nosný zesílený profil T24, díky 

kterému není pro podhled omezena šířka místnosti a je tak velmi vhodný 

do školských a vzdělávacích institucí. Podhled je opatřen akustickou izolací ze skelné 

plsti tl. 80 mm, vhodné pro nezatížené izolace podhledů. 

3.3 Tepelně technické posouzení 
3.3.1 Teoretická část 

Tepelně technické posouzení jednotlivých detailů je provedeno v software 

Deksoft – Tepelná technika 2D, který nabízí stacionární výpočet vedení tepla, 

což znamená, že teplotní rozdíl mezi jednotlivými částmi konstrukce se v čase 

nemění. Výpočtem dosáhneme přehledného zobrazení, zda v kritických částech 

konstrukce nedochází k tepelnému mostu a zda jsou splněny podmínky dané podle 

charakteristiky obývané místnosti. Tepelný most definuje část dané stavební 

konstrukce, kde se její tepelný odpor místně významně mění. Výpočet se hodnotí 

dvě kritéria, a to teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi a lineární činitel prostupu 

tepla Ψ.  

Teplotní faktor vnitřního povrchu slouží k poměrnému vyjádření vnitřních 

povrchových teplot dle ČSN 73 0540-2. Požadavky vychází z podmínky zachování 

současné úrovně normových požadavků na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu 

θsi,min. Vnitřní povrchová teplota se hodnotí v poměrném tvaru jako teplotní faktor 

vnitřního povrchu fRsi. Konstrukce a styky konstrukcí v prostorech s návrhovou 

relativní vlhkostí vnitřního vzduchu ϕi ≤ 60 % musí v zimním období za normových 

podmínek vykazovat v každém místě takovou vnitřní povrchovou teplotu, aby 

odpovídající teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi [-], splňoval podmínku: 

fRsi ≥ fRsi,N 

kde 

fRsi,N je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktor u vnitřního povrchu, 

stanovena ze vztahu: 

fRsi,N = fRsi,cr 

kde 

fRsi,cr je kritický teplotní faktor vnitřního povrchu. 
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Lineární činitel prostupu tepla vyjadřuje vliv lineárního tepelného mostu 

na lineární tepelnou propustnost L2D, je přídavným tepelným tokem 

charakterizujícím vliv lineárního tepelného mostu délky l na tepelnou 

vodivost – lineární tepelnou propustnost. Požadavky na lineární činitel prostupu 

tepla uvádí ČSN 730540-2 v čl. 5.4. Pro každou tepelnou vazbu mezi konstrukcemi 

musí být splněna podmínka: 

Ψ ≤ ΨN,  [W/(m.K)] 

kde Ψ je vypočtený lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby mezi konstrukcemi 

a ΨN je jeho normou požadovaná hodnota ve W/(m.K). 

Lineární činitel prostupu tepla lze vypočítat pro detaily, na které působí pouze dvě 

okrajové teploty ze vztahu: 

Ψ = L – ΣUi . bi,  [W/(m.K)] 

kde L je vypočtená tepelná propustnost hodnoceným detailem ve W/(m.K), Ui 

je součinitel prostupu tepla i-té dílčí plošné konstrukce ve W/(m2.K) a bi je šířka i-té 

konstrukce v m. 

Výpočet se mění pro tepelné vazby mezi stěnou a podlahou na zemině. Pro tento 

případ se lineární činitel stanoví ze vztahu: 

Ψ = L – Uw . bw – Lg . (bf,e/bf,j),  [W/(m.K)] 

kde L je tepelná propustnost celým detailem ve W/(m.K), Uw je součinitel prostupu 

tepla stěny ve W/(m2.K), bw je výška stěny měřený z vnější strany v m, Lg je tepelná 

propustnost podlahou včetně vlivu zeminy ve W/.(m.K), bf,e je vodorovný rozměr 

podlahy měřený z vnější strany v m a bf,j je vodorovný rozměr podlahy měřený 

z vnitřní strany v m. 

3.3.2 Geometrie jednotlivých detailů 

Geometrie stavebního detailu na výslednou kvalitu stavební konstrukce 

je zcela rozhodující. Pro detail č. 1 – Detail základové konstrukce musí být jiná 

geometrie pro výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu a pro lineární činitel 

prostupu tepla. Liší se zejména rozsah zeminy v exteriéru a délka podlahy na zemině 

v interiéru. 
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Pro výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu se geometrie musí řídit 

následujícími rozměry dle Tab.1: 

Tab. 1: rozměry jednotlivých částí detailu ve styku konstrukcí podlahy a stěny se zeminou pro fRsi 

Směr Vzdálenost k centrálnímu prvku 
Vodorovná vzdálenost ke svislé rovině, 
uvnitř budovy 

Nejméně trojnásobek tloušťky stěny 

Vodorovná vzdálenost ke svislé rovině, 
vně budovy 

Nejméně trojnásobek tloušťky stěny 

Svislá vzdálenost k vodorovné rovině pod 
úrovní terénu 

Nejméně 3 m 

Svislá vzdálenost k vodorovné rovině pod 
úrovní podlahy 

Nejméně 1 m 

 

 
Obr. 1 Grafické zobrazení rozměrů jednotlivých konstrukcí [zdroj: Tepelná technika 2D] 
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Pro výpočet teplotního lineárního činitele prostupu tepla se geometrie musí 

řídit následujícími rozměry dle Tab.2: 

Tab. 2: rozměry jednotlivých částí detailu ve styku konstrukcí podlahy a stěny se zeminou pro Ψ 

Směr Vzdálenost k centrálnímu prvku 
Vodorovná vzdálenost ke svislé rovině, 
uvnitř budovy 

0,5 . charakteristický rozměr podlahy 
(max. 4 m) 

Vodorovná vzdálenost ke svislé rovině, 
vně budovy 

2,5 . charakteristický rozměr podlahy 
(max. 20 m) 

Svislá vzdálenost k vodorovné rovině pod 
úrovní terénu 

2,5 . charakteristický rozměr podlahy 
(max. 20 m) 

Svislá vzdálenost k vodorovné rovině pod 
úrovní podlahy 

2,5 . charakteristický rozměr podlahy 
(max. 20 m) 

 
Obr. 2 Grafické zobrazení rozměrů jednotlivých konstrukcí [zdroj: Tepelná technika 2D] 
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3.3.3 Výpočtová část 

V následujících tabulkách je přehled zpracovaných výsledků z výpočetního 

programu v porovnání s požadovanými hodnotami. 

Tab. 3 vyhodnocení výsledků nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu 

KONSTRUKCE TEPLOTNÍ FAKTOR 
 
HODNOCENÍ 

 
OZN 

 
NÁZEV 

Vypočtená 
hodnota 
fRsi [ - ] 

Požadovaná 
hodnota 
fRsi,N [ - ] 

DET.1 Detail základové konstrukce 0,876 0,754 SPLNĚNO 

DET.2 
Detail napojení ploché střechy na 
obvodovou stěnu 

0,962 0,754 SPLNĚNO 

DET.3 
Detail šikmé dvouplášťové střechy 
u okapu 

0,916 0,754 SPLNĚNO 

Tab. 4 vyhodnocení výsledků lineárního činitele prostupu 

KONSTRUKCE LINEÁRNÍ ČINITEL PROSTUPU TEPLA 
 
HODNOCENÍ 

 
OZN 

 
NÁZEV 

Vypočtená 
hodnota Ψ 
[W/(m.K)] 

Požadovaná 
hodnota Ψ 
[W/(m.K)] 

Doporučená 
hodnota Ψ 
[W/(m.K)] 

Doporučená 
pro pasiv Ψ 
[W/(m.K)] 

DET.1 
Detail základové 
konstrukce 

-0,264 0,2 0,1 0,05 SPLNĚNO 

DET.2 
Detail napojení 
ploché střechy na 
obvodovou stěnu 

-0,148 0,2 0,1 0,05 SPLNĚNO 

DET.3 
Detail šikmé 
dvouplášťové 
střechy u okapu 

0,0146 0,2 0,1 0,05 SPLNĚNO 

Podrobné výsledky včetně uvedení okrajových podmínek jsou uvedeny 

v protokolech výpočtů v příloze C. 
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3.3.4 Grafické výstupy 

Detail základové konstrukce 

 
Obr. 3 Geometrie DET.1 pro výpočet fRsi 

 
Obr. 4 Geometrie DET.1 pro výpočet Ψ 
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Obr. 5 Grafické zobrazení teplotního pole DET.1 

 
Obr. 6 Izotermy kritické (oranžově) a minimální povrchové teploty (červeně) DET.1 
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Detail napojení ploché střechy na obvodovou stěnu 

Geometrie detailu je v tomto případě oproti výkresové části zjednodušena kvůli 

výpočetní náročnosti. 

 
Obr. 7 Geometrie DET.2 

 
Obr. 8 Grafické zobrazení teplotního pole DET.2 
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Obr. 9 Izotermy kritické (oranžově) a minimální povrchové teploty (červeně) DET.2 

Detail šikmé dvouplášťové střechy u okapu 

 
Obr. 10 Geometrie DET.3 
  



32 
 

 
Obr. 11 Grafické zobrazení teplotního pole DET.3 

 
Obr. 12 Izotermy kritické (oranžově) a minimální povrchové teploty (červeně) DET.3 

Podrobné legendy materiálů a okrajových jsou uvedeny v protokolech výpočtů 

v příloze C. 
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3.3.5 Vyhodnocení 

Dle výpočtů nebyl v žádném místě konstrukcí shledán výskyt tepelného 

mostu. Všechny hodnocené detaily splňují požadavky na teplotní faktor vnitřního 

povrchu dle ČSN 73 0540-2:2011. 

Lineární činitel prostupu tepla u všech hodnocených detailů splňuje 

doporučení pro pasivní domy dle ČSN 73 0540-2:2011. 

Výpočtové hodnoty lze hodnotit pozitivně, řešené detaily a jejich materiály 

jsou vhodně navrženy. 

3.4 3D modely řešených detailů 
Jako podklad pro modelování slouží výkresy řešených konstrukčních detailů.  

Detaily jsou řešeny pomocí BIM modelu v softwaru Revit. Nejprve bylo nutné 

vynést jednotlivé vrstvy a přiřadit jim vhodný materiál. Připravené BIM modely byly 

následně graficky upraveny ve vizualizačním programu Lumion. 

Cílem této části je představit detaily tak, aby bylo zakreslení přehledné 

a smysluplné, kde jednotlivé vrstvy musejí být zobrazeny tak, aby bylo pochopeno 

konstrukční a technologické řešení celého detailu. Zpracované detaily by se měly 

co nejvíce přibližovat realitě, což v praxi velmi ocení jak investor stavby, tak širší 

veřejnost (např. ve stavebních katalozích), kteří si tak dokážou lépe představit řešení 

daného detailu. 

Nakonec byly detaily řádně označeny a popsány. Celé výstupy 3D detailů jsou 

obsaženy v příloze C. 
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3.4.1 Grafické výstupy 

 
Obr. 13 3D detail základové konstrukce 
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Obr. 14 3D detail napojení ploché střechy na obvodovou stěnu 

 
Obr. 15 3D detail šikmé dvouplášťové střechy u okapu 
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ZÁVĚR 
Tato diplomová práce řeší tři hlavní části – dokumentaci pro stavební povolení 

mateřské a základní školy, návrh zdrojů technických zařízení včetně jejich rozměrů 

a výkonnostních parametrů a část zabývající se konstrukčním řešením, tepelně 

technickým posouzením a 3D modelem vybraných detailů na hranici obálky budovy. 

Práce je zpracována v rozsahu zadání a jsou splněny všechny podmínky 

a zásady vypracování diplomové práce. Jsou dodrženy veškeré platné právní 

předpisy, zákony, vyhlášky, normy. Diplomovou práci jsem zpracoval na základě 

znalostí získaných studiem. 

Během zpracování diplomové práce jsem si prohloubil své znalosti v oblasti 

stavebních řešení, techniky prostředí staveb a energetické náročnosti budovy. Také 

jsem dostál lepšímu pohledu na budovy z hlediska environmentálního a jaký může 

mít jejich návrh dopad na životní prostředí a společnost jako celek. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
MŠ  mateřská škola 
ZŠ  základní škola 
SO   stavební objekt  
NP   nadzemní podlaží  
p.č.   parcelní číslo  
k.ú.   katastrální území  
mm  milimetr 
m  metr 
m2   metr čtvereční  
m3   metr krychlový  
ZPF   zemědělský půdní fond  
ŽB   železobeton  
PB   prostý beton  
NN   nízké napětí  
RŠ   revizní šachta  
PS   pojistková skříň  
AN   akumulační nádrž na dešťovou vodu 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
PB   požární bezpečnost  
PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 
p.ú.   požární úsek  
SPB   stupeň požární bezpečnosti  
TPS  technika prostředí stavby 
TI   tepelná izolace  
EPS   expandovaný polystyren  
XPS   extrudovaný polystyren  
HI   hydroizolace  
PE   polyetylen  
PP  polypropylen 
PUR   polyuretan  
PVC  polyvinylchlorid 
m n.m.  metry nad mořem  
Bpv   Balt po vyrovnání (výškový systém)  
S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém)  
PB   polohový bod 
VZT  vzduchotechnika 
ZTI  zdravotechnika 
DN  jmenovitý průměr potrubí 
tl.  tloušťka 
Sb.  sbírky 
Zák.  zákona 
Vyhl.  vyhlášky 
PD  projektová dokumentace 
SDK  sádrokarton 
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U   součinitel prostupu tepla 
UN,20   požadovaný součinitel prostupu tepla 
Urec,20   doporučený součinitel prostupu tepla 
ČSN   česká technická norma 
kN   kilonewton 
q   nahodilé zatížení 
g   stále zatížení 
dB   decibel 
°K   stupňů Kelvin 
°C   stupňů Celsia 
W   watt 
Σ   suma 
λ  součinitel tepelné vodivosti 
pv   výpočtové požární zatížení 
Rdt   návrhová únosnost zeminy 
CHÚC  chráněná úniková cesta 
NÚC   nechráněná úniková cesta 
PHP   přenosný hasící přístroj 
ϴai   návrhová teplota interiéru 
ϴe   návrhová teplota exteriéru 
Ɵsi;min   minimální teplota na konstrukci v interiéru 
φi   vlhkost v interiéru 
δ   difúzní součinitel 
fRsi   teplotní faktor 
fr;si,cr   teplotní faktor kritický 
ξRsiK   poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu 
Ψ  lineární činitel prostupu tepla 
HT   měrná ztráta prostupem tepla 
Uem   průměrný součinitel prostupu tepla 
Uem,rc   doporučený součinitel prostupu tepla 
Uem,rq   požadovaný součinitel prostupu tepla 
bi   činitel teplotní redukce 
s  sekunda 
kPa  kilopascal 
MPa  megapascal 
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