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ABSTRAKT  
Cílem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v Brně-Žebětín. 
Projekt má tři části: návrh budovy, technického zařízení budovy a simulace 
vnitřního prostředí mateřské školy. Budova je ve tvaru písmene L. Má tři nad-
zemní podlaží a plochou zelenou střechu. K budově náleží parkoviště a dětské 
hřiště. Budova zahrnuje mateřskou školu a byty. První nadzemní podlaží je 
rozděleno do dvou částí. První část zahrnuje mateřskou školu, druhá vstupní 
halu a technické zázemí pro byty ve druhém a třetím nadzemním podlaží. 
Obě části mají vlastní vchod. Vertikální nosné konstrukce jsou navrženy z ke-
ramických tvárnic Porotherm a horizontální nosné konstrukce ze železo-
betonového stropu.  Jako zdroj tepla jsou navrženy plynové kondenzační ko-
tle, na střeše je umístěna fotovoltaika. Simulace a analýza vnitřního prostředí 
mateřské školy je provedena v DesignBuilderu. Diplomová práce je zpraco-
vána v AutoCADu, Revitu, Deksoftu, BuildingDesignu a DesignBuilderu.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
mateřská škola, polyfunkční objekt, byty, Porotherm, požární bezpečnost 
stavby, plochá zelená střecha, technická zařízení budov, DesignBuilder, vzdu-
chotechnika, simulace  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  
The aim of the master project is to design a mixed- use building in Brno – 
Žebětín. The project has three parts: architectural design of the building, 
HVAC design and HVAC performance simulation of kindergarten. The build-
ing is in shape of letter L. It has three floors and flat green roof. The building 
site includes a car park and playground.The building includes a kindergarten 
and flats. The ground floor is separated into two parts. First part includes the 
kindergarten, while the second includes entrance hall and the technical facil-
ities for the flats in second and third floor. Both parts have separate entries. 
The vertical load-bearing structures are designed from Porotherm ceramic 
blocks and the horizontal load-bearing structures from reinforced concrete 
slab. The HVAC includes gas condensing boilers as heat source and photovol-
taics for electricity supply on the roof. The HVAC performance simulation of 
kindergarten is created in DesignBuilder software and includes analyses of 
internal environment.The project is elaborated in AutoCAD, Revit, Deksoft, 
BuildingDesign and DesignBuilder.  

KEYWORDS  
kindergarten, mixed-use building, flats, Porotherm, fire safety of building, flat 
green roof, HVAC, DesignBuilder, mechanical ventilation, simulation  
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ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je komplexní návrh polyfunkčního objektu 

s vhodnou konstrukční soustavou a nosným systémem na základě zvolených 

materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu 

s respektováním okolní zástavby. Také koncepční řešení technických systémů 

budovy a klasifikace její energetické náročnosti.  

Práce je zaměřena na komplexní návrh polyfunkčního objektu  

ve smyslu vhledu na tuto problematiku jako celku. Práce je členěna  

na část architektonicko-stavební, která se zabývá návrhem objektu, jeho za-

sazením do terénu a návazností na okolí, také stavebně-fyzikálním posouzení 

objektu a jeho konstrukcí. Pro objekt je zpracován průkaz energetické nároč-

nosti budovy.  

V části technika prostředí budov jsou zpracovány koncepční studie  

relevantních systémů technického zařízení budovy s vazbou na výrobu a užití 

energie a hospodaření s vodou, schéma zapojení energetických zdrojů, výpo-

čet výkonových parametrů, zjednodušené schéma řízení  

a dispoziční umístění zdrojů.  

Ve volitelné části je provedena CFD simulace v softwaru DesignBuilder a ana-

lýza vnitřního prostředí mateřské školy, které bylo navrženo v předchozích 

částech diplomové práce.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Akce: NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍ BUDOVY 

KŘIVÁNEK NA PARC. Č. 775/1 A 774/1, 
k. ú. ŽEBĚTÍN (BRNO – MĚSTO) 

Investor: Ing. Karel Mikulica 
Bořetice 475 
691 08 Bořetice 

Zodp. projektant: Bc. Monika Kajzarová 
Boženy Němcové 482 
739 61 Třinec 

Projektant: Bc. Monika Kajzarová 
Boženy Němcové 482 
739 61 Třinec 

Stupeň: Dokumentace pro vydání společného povo-
lení (DSP) 

Datum: 01/2021 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 
NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍ BUDOVY KŘIVÁNEK NA PARC. Č. 775/1 A 774/1  
k.ú. ŽEBĚTÍN (BRNO – MĚSTO) 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla po-
zemků) 
Žebětín (Brno – město) [795674] 
parc. č. 775/1 – zahrada 
parc. č. 774/1 – zahrada 

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené 
stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 
Projektová dokumentace řeší novostavbu Polyfunkční budovy Křivánek  
na parc. č. 775/1 – zahrada a 774/1 – zahrada, k.ú. Žebětín (Brno – město) 
[795674], včetně zpevněných ploch, vodovodních přípojek, vnějších domov-
ních vodovodů, vnějších dešťových a současně splaškových kanalizací, a vněj-
ších domovních elektro vedení. 
Projektová dokumentace je řešena v rozsahu pro vydání společného povo-
lení. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (práv-
nická osoba). 
Ing. Karel Mikulica 
Bořetice 475 
691 08 Bořetice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační 
číslo osob, adresa sídla (právnická osoba) 
Bc. Monika Kajzarová 
Boženy Němcové 482 
739 61 Třinec 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým  
je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou archi-
tektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací  
jeho autorizace 
Bc. Monika Kajzarová 
Boženy Němcové 482 
739 61 Třinec 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumen-
tace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
Bc. Monika Kajzarová 
Boženy Němcové 482 
739 61 Třinec 

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

Stavba je členěna na tyto objekty a technická a technologická zařízení: 

SO 01 Polyfunkční dům Křivánek 
SO 02 Venkovní parkoviště a komunikace 
SO 03 Chodníky 
SO 04 Přípojka plynovodu 
SO 05 Přípojka elektrické sítě 
SO 06 Přípojka splaškové sítě 
SO 07 Přípojka vodovodu 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě 
byla stavba povolena (označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

Pověřený stavební úřad: ÚMČ Žebětín, Brno – město 
Adresa: Úřad městské části města Brna, Brno-Žebětín 

Křivánkovo náměstí 43/35 
641 00 Brno 
(Katolický dům, vchod z průchodu) 
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b) další podklady 
 Platný Územní plán ÚMČ Žebětín, Brno – město  

 Katastrální mapa 

 Architektonické studie 

 Platné normy, vyhlášky a předpisy 

 Technické listy výrobců 

Fotodokumentace a osobní průzkum 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Akce: NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍ BUDOVY 
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Investor: Ing. Karel Mikulica 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území 
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území. 
Řešená novostavba Polyfunkční budovy Křivánek bude prováděna 
na parc. č. 775/1 – zahrada a 774/1 – zahrada, k.ú. Žebětín (Brno –
město) [795674]. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. 
Budou provedeny nové vodovodní přípojky, nové elektro přípojky, na-
pojení splaškové kanalizace, a napojení dešťové kanalizace do retenční 
nádrže.  
Parc. č. 770/2 – ostatní plocha, toho času obecní betonová plocha ur-
čena k parkování bude dotčena novými přípojkami, je ve vlastnictví ÚMČ 
Žebětín (Brno – město). 
Pozemek se nachází v střední části obce Žebětín (Brno – město). Poze-
mek  
má mírný svahovitý charakter. Pozemek je částečně oplocen přilehlými 
zahradami. V okolí stavebního pozemku se nachází stávající zástavba 
s  rodinnými domy, hasičská zbrojnice, parkoviště a ÚMČ Žebětín (Brno 
– město). 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací do-
kumentaci. 
Objekt novostavby Polyfunkční budovy Křivánek není v rozporu s plat-
nou územně plánovací dokumentací ÚMČ Žebětín (Brno – město). 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území. 
Stavba neuvažuje s výjimkami z obecných požadavků na využívání 
území. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obec-
ných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohled-
něny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 
Investor a dodavatel stavby bude respektovat vyjádření a stanoviska do-
tčených orgánů, která jsou rovněž zapracována do projektové doku-
mentace. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický prů-
zkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
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Byl proveden vizuální průzkum pozemku, byly zjištěny vedení jednotli-
vých inženýrských sítí. 

Geologický průzkum: 
Z dostupných podkladů geologického průzkumu byla zjistěna na řeše-
ném pozemku zemina, a to hlína-písčitá (ID: 12), nezpevněný sediment. 
Zemina má propustný charakter. 

Hydrogeologický průzkum: 
Hladina podzemní vody byla zjištěna pod úrovní základové spáry. Cel-
kové srážky, které se budou odvádět z objektu, byly spočítány na půdo-
rysnou plochu střechy bytového domu a zpevněné plochy (chodníky a 
parkoviště). Zachycené dešťové vody odpovídají svojí jakostí přirozeným 
infiltračním vodám zájmového území. Dešťové odpadní vody budou za-
chycené  
do retenční nádrže a mohou být poté užívány jako voda užitková. 

Radonový průzkum: 
Podle dostupných podkladů a průzkumů je v místech dané lokality vý-
skyt radonu nízký až střední. Není nutné zde speciálních ochranných 
opatření. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 
2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bez-
pečnostní pásma apod. 
Požadavky z jiných právních předpisů se zde nevyskytují. 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště 
chráněném, záplavovém nebo poddolovaném území, v lokalitě soustavy 
Natura 2000. 
Při výstavbě budou dodržena ochranná pásma správců inženýrských 
sítí. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 
Stavba se nenachází v aktivní zóně záplavového území nebo poddolova-
ném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území. 
Stavba nebude negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby. 
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Území dotčeného pozemku je mírně svažité. Realizací stavby a souvise-
jících terénních úprav nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
Stavba nevyvolá žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půd-
ního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Řešená stavba se nachází na parc. č. 775/1 – zahrada a 774/1 – zahrada, 
k.ú. Žebětín (Brno – město) [795674] dojde stavbou k záboru zeměděl-
ského půdního fondu o rozloze 449,9 m2 (zastavěná plocha polyfunkční 
budovy Křivánek). Vlastníkem je žadatel. Skrývka ornice bude prove-
dena po celé ploše záboru zemědělského půdního fondu, hloubka 300 
mm. Vytěžená ornice se bude deponovat na pozemku a bude poté po-
užita k terénním úpravám. Zábory pozemků určených k plnění funkce 
lesa nejsou stavbou vyvolány. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového pří-
stupu  
k navrhované stavbě. Pozemek parc. č. 775/1 a 774/1 bude napojen no-
vými sjezdy na jihovýchodní straně pozemku na místní účelovou komu-
nikaci nacházející se na parc. č. 770/2. 
V blízkosti objektu se nachází stávající vedení NN, sítě elektronických ko-
munikací, vodovod, a splašková kanalizace. 
Novostavba bude napojena novými přípojkami na vedení NN. Zdrojem 
pitné vody budou nové přípojky na stávající vodovod. Splaškové vody 
budou odváděny do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou vedeny do 
retenční nádrže, umístěného na pozemku parc. č. 774/1. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související inves-
tice. 
Stavba nepodléhá souvisejícím, vyvolaným nebo podmiňujícím investi-
cím. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí. 
k.ú. Žebětín (Brno – město) [795674] parc. č. 775/1 – zahrada  
k.ú. Žebětín (Brno – město) [795674] parc. č. 774/1 – zahrada 

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

 

 

 

 

 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

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

b) účel užívání stavby. 
Polyfunkční objekt, objekt víceúčelový. 

c) trvalá nebo dočasná stavba. 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbari-
érové užívání stavby.  
Novostavba polyfunkční budovy nepodléhá výjimce z technických poža-
davků na stavby nebo technických požadavků zabezpečujících bezbari-
érové užívání stavby. 
V projektu byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu 
dle vyhlášky č.268/2009 Sb. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohled-
něny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 
Investor a dodavatel stavby bude respektovat vyjádření a stanoviska do-
tčených orgánů, která jsou rovněž zapracována do projektové doku-
mentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka 
apod. 
Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný pro-
stor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Celková plocha parc. č. 775/1 a 774/1: 1663,1+ 1014,3 = 2677,4 
m2  

Zastavěná plocha: 449,9 m2 
Obestavěný prostor: 5376,3 m3 
Zpevněné plochy na parc. č. 775/1 a 
774/1: 

- chodníky 105,51 m2 

- parkoviště a komunikace 
    756,83 m2 
- zeleň 1365,75 m2 

 
Výpočet procenta zastavěné plochy na parc. č. 775/1 a 774/1: 
- procento zastavěné plochy = (449,9 / 2677,4) * 100 = 16,8 % 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospoda-
ření  
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

1. Bilance potřeby vody 

Potřeba vody a tepla pro přípravu TV je stanovena z předpokladu den-
ního užívání 24 uživatelů bytových jednotek a 30 uživatelů MŠ v objektu.

Postup výpočtu: 

Průměrná denní potřeba vody Qdp  [l/den] se stanoví dle vyhlášky č. 
120/2011 Sb.: 

Qdp = qs × n  
Qdp = 100 × 24 + 60 × 30  
Qdp = 4200 l/den 

qs  je specifická denní potřeba vody na měrnou jednotku (obyvatele,
           zaměstnance, lůžko) [l/den] 
n počet měrných jednotek [obyvatel, zaměstnanců, lůžek] 

 

Maximální denní potřeba vody Qdmax [l/den] se stanoví: 

Qdmax =  Qdp × kd  

Qdmax =  4200 × 1,5  
Qdmax = 6300 l/den 

Qdp  je průměrná denní potřeba vody 
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kd součinitel denní nerovnoměrnosti (pro jednotlivě budovy kd = 1,5) 

 
Maximální hodinová potřeba vody Qhmax [l/h] se stanoví: 

Qhmax = (Qdmax / t)× kh 

Qhmax = (6300 / 24) × 2,2 
Qhmax = 577,5 l/h 

Qdmax  Maximální denní potřeba vody [l/den] 
t doba provozu budovy během dne [h], u obytných budov t = 24 h 
kh součinitel hodinové nerovnoměrnosti, který má hodnotu kh = 1,8, 
           pro obytné budovy se uvažuje kh = 2,1 až 2,3 

 
Roční potřeba vody:  
Qrok = qrok × n 
Qrok = 35 × 24 + 16 × 30 
Qrok = 1320 m3/rok 
 
qrok  směrné číslo roční potřeby vody na měrnou jednotku (obyvatele,
           zaměstnance, lůžko) [m3/den] 
n počet měrných jednotek (obyvatele, zaměstnance, lůžko) 

 
Potřeba nepitné vody a dimenzování nádrže:  
DN,d = Dp,d × n + Df,d 

DN,d = 24 × 24 + 6 × 30 + 547 

DN,d = 948 + 547 [l/den] 
DN,d = 1495 l/den 
 
Dp,d  denní potřeba nepitné vody souvisící s osobami [l/osoba×den] (může 
            se jednat i o součet potřeb vody pro WC a pračku) 
n počet osob v budově 
Df,d maximální denní potřeby nepitné vody nesouvisící s osobami, 
           např. pro zalévání kropení [l/den] 

 

Maximální denní potřeby nepitné vody nesouvisící s osobami,
např. pro zalévání kropení [l/den]: 
Df,d = qzal  × S  
Df,d = 1,0 × 547 
Df,d = 547 l/den 
 
qzal je potřeba nepitné vody pro zalévání kropení [l/den] 
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S  plocha, která se zalévá nebo kropí [m2] 
 
Roční potřeba nepitné vody 

Celková roční potřeba nepitné srážkové vody Dt,a [l/rok]: 
Dt,a = Dp,d  × n × da + Df,a × S  
Dt,a = ((24 × 24) × 365 + (6 × 30) × 239)) + 547 
Dt,a = 253,8 m3/rok 

Dp,d   je denní potřeba nepitné vody související s osobami [l/osoba*den] 
n  počet osob v budově 
da počet dnů v roce, kdy se nepitná voda využívá (v bytech 365 dnů,
           v ostatních budovách, např. v pracovních dnech apod.) 
Df,a roční potřeba nepitné vody pro zalévání nebo kropení [l/m2*rok] 
S plocha, která se zalévá nebo kropí [m2] 

 
Roční nátok srážkové vody [l/rok]: 
YR = ƩA × h × e × ɳ  
YR = 420 × 559 × 0,5 × 0,9 
YR = 105,651 m3/rok 

A  je půdorysný průmět sběrné (odvodňované) plochy střechy [m2] 
h dlouhodobý srážkový normál [mm] 
e součinitel výtěžnosti sběrné plochy střechy  
ɳ hydraulická účinnost mechanického čištění srážkové vody 
 
POSOUZENÍ VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY: 
 
Využití srážkové vody je optimální pokud platí vztah: 
YR  ≥ Dt,a  

                      105,651 m3/rok  < 253,8 m3/rok 

YR  je průměrný roční nátok srážkové povrchové vody [l/rok] 
Dt,a  celková roční potřeba nepitné srážkové vody Dt,a [l/rok] 
 

2. Bilance potřeby tepla pro přípravu TV 

Řešeno v příloze koncepční studie zdroje tepla 
Energetická náročnost budovy viz. Energetický štítek obálky budovy. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, čle-
nění  
na etapy. 
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Předpokládané zahájení stavby: 05/2022 
Předpokládané dokončení 
stavby: 

11/2023 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby. 
Orientační náklady stavby jsou 35 mil. Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešená novostavba prováděna na parc. č. 775/1 – zahrada a 774/1 – za-
hrada, k.ú. Žebětín (Brno – město) [795674], Pozemek je ve vlastnictví 
stavebníka. 
Budou provedeny nové vodovodní přípojky, nové elektro přípojky, na-
pojení splaškové kanalizace, a napojení dešťové kanalizace do retenční 
nádrže.  
Parc. č. 770/2 – ostatní plochy, dotčená novými přípojkami je ve vlastnic-
tví ÚMČ Žebětín (Brno – město). 
ÚMČ Žebětín (Brno – město) jakožto vlastník dotčeného pozemku sou-
hlasí  
s danou stavební činnosti, viz dokladová část. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 
a barevné řešení 
Objekt polyfunkční budovy Křivánek SO 01. Objekt je třípodlažní 
bez podzemního podlaží. Objekt tvoří MŠ v přízemí objektu a dále by-
tové jednotky s příslušenstvím ve zbytku objektu. 
Objekt je o celkovém půdorysném rozměru SO 01 449,9 m2. Objekt 
je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Výška objektu je od 
úrovně terénu 11,95 m. 
Materiálové řešení je specifikováno v technické zprávě. Barevné řešení 
není součástí projektu. Osazení objektu na pozemek (výškové osazení, 
připojení na inženýrské sítě, vzdálenost od hranice parcely apod.) je pa-
trno  
z koordinační situace. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Příjezd k objektu je z jihovýchodní strany z místní komunikace. Hlavní 
vstup do objektu MŠ i bytových jednotek z východní strany objektu. Ob-
jekt SO 01 
je tvořen dvěma částmi první je MŠ a druhá je soubor bytových jedno-
tek. V 1NP se nachází MŠ, technické zázemí a skladovací prostory. V 2NP 
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a 3NP 
se nachází bytové jednotky vždy v počtu dvou bytových jednotek o veli-
kosti 1+kk a po jedné bytové jednotce o velikosti 2+kk a 3+. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schop-
ností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob 
se zdravotním postižením. 
Stavba podléhá požadavkům Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných tech-
nických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dle 
§2, tento požadavek je požadován investorem, a tudíž jsou navrženy 
speciální konstrukce a úpravy z hlediska užívání a přístupnosti pohy-
bově a zrakově postižených. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. v platném znění. 
Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby odolávaly zatížení stanove-
nému dle ČSN EN 1991-1 (Eurokód 1), aby toto zatížení přenesly trvale 
bez poškození a nadlimitních deformací. Ve stavbě budou použity pod-
lahové krytiny v souladu s funkcí využití místnosti, nebo prostoru. 
Min. BGR 181 pro protiskluznou úpravu podlah. 
Minimální součinitel smykového tření v obytné místnosti musí být větší, 
nebo roven 0,3. 
Veškeré elektro rozvody jsou navrženy tak, aby bylo zabráněno úrazem 
proudem, a to přepěťovou ochranou. 
Stavba je navržena v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby, 
které je samostatnou přílohou PD a bude provedena tak, aby nedošlo k 
šíření požáru, bylo v co největší míře zabráněno úrazy popálením a byl 
zajištěn únik a účinný zásah. Veškeré materiály a stavební prvky budou 
použity  
dle technologických norem a předpisů výrobce či dovozce. Stavba bude 
provedena dle platných norem a předpisů. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt polyfunkční budovy je řešen jako zděná stavba z keramických 
bloků, je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Stavba je zalo-
žena  
na monolitické železobetonové desce z betonu C20/25, tl. 200 mm. 
Použitá ocel B550B 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Stavba je navržena jako zděná stavba. Obvodové stěny ve všech patrech 
a vnitřní nosné zdivo jsou vyzděné z keramických bloků tl. 300 mm. 
Vnitřní příčky jsou z keramických bloků tl. 140 mm. Základová kon-
strukce je založena na monolitické železobetonové desce z betonu 
C20/25, tl. 200 mm. Použitá ocel B550B, základová spára bude mini-
málně 0,95 m pod upraveným terénem. Stropní konstrukce nad 1NP, 
2NP a 3NP je tvořena ze železobetonu. Tloušťka stropu je 250 mm. 
Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová vegetační plochá stře-
cha. Klempířské výrobky jsou z poplastovaného plechu. Vnější  výplně 
otvorů jsou navrženy jako plastové s izolačním dvojsklem. Vnitřní výplně 
otvorů jsou navrženy dřevěné. Podlaha na terénu bude zateplena v tl. 
150 mm. Na stropní konstrukci ve 2NP a 3NP bude zvuková (kročejová) 
izolace tl. 50 mm. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a bude provedena v souladu s normovými hodno-
tami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vy-
stavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, 
nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruk-
tivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby, nepřípustné 
přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, 
mechanickou odolnost 
a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení 
trvanlivosti stavby, poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připo-
jených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce. 
Projekt obsahuje statický výpočet, který prokazuje mechanickou odol-
nost  
a stabilitu objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za-
řízení 

a) technické řešení 

Stručný základní popis systémů TZB 

Kanalizace: 

Nová vnitřní kanalizace bude odvádět splaškové vody z hygienického zá-
zemí, technické místnosti a kuchyně v 1NP a dále z kuchyní a hygienic-
kých zařízení bytových jednotek ve 2NP a 3NP. Odpadní vody budou sve-
deny přípojným 
a odpadním odvětraným potrubím do stávající splaškové kanalizace. 
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Připojovací potrubí se navrhuje z trub PPs - HT, ležaté potrubí z trub 
PVC-KG. 
Dešťové vody budou odváděny do nové retenční nádrže o objemu 12 
m3, umístěného na pozemku parc. č. 774/1 a dále do vsakovacího zaří-
zení. Odpadní a ležaté potrubí se navrhuje z trub PVC-KG. 
Voda z retenční nádrže bude využívána pro zálivku. 
 
Vodovod: 

Vnitřní vodovod k jednotlivým odběrným místům bude proveden z trub 
plastových PPR a bude veden v podlahách a ve stěnách. Potrubí bude 
izolováno pěnovou izolací. Příprava teplé vody bude realizována jako 
centrální v technické místnosti, kde je umístěn 2x zavěšený plynový kon-
denzační kotel VU ecoTEC plus s celkovým minimálním výkonem 74 kW 
a dva zásobníkové ohřívače OKC NTR BP o objemu 200 l a 250 l. 
Objekt bude napojen novou přípojkou na hlavní vodovod. 
 
Vytápění: 

Pro objekt je jako hlavní zdroj vytápění a ohřevu teplé vody navržen 
2x zavěšený plynový kondenzační kotel o tepelném výkonu minimálně 
74 kW a zásobníkový ohřívač OKC NTR BP o objemu 200 l a 250 l umís-
těné v 1NP 
v technické místnosti objektu. 
Vypočtené celkové ztráty 13,595 kW. 
Plynový kotel bude napojen na teplovodní podlahové vytápění, a záro-
veň bude zdrojem pro ohřev TV. Podrobný návrh viz. Příloha B Technika 
prostředí staveb, zdroj tepla. 
 
 

 

Větrání: 

Nuceným větráním bude v objektu odvětráván pouze prostory MŠ, zby-
tek objektu bude větrán přirozeně. Jednotka vzduchotechniky pro MŠ 
bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1NP. 
Pro prostory MŠ včetně jejího hygienického zázemí a kuchyně byly navr-
ženy distribuční prvky, anemostaty a talířové ventily. Navržená VZT jed-
notka DUPLEX 2500 Multi Eco pro vzduchový výkon na přívodu a odvodu 
2150 m3/h. Příkon pro přívod 2,5 kW a pro odvod 2,5 kW, topný výkon 
na přívodu 4,2 kW. Podrobný návrh viz. Příloha B Technika prostředí sta-
veb, nucené větrání. 
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Chlazení: 

Chladící soustava je navržena jako dvoutrubková, protiproudá, s nuce-
ným oběhem chladící vody s teplotním spádem 7/12°C. Okruh chladící 
soustavy bude tvořit pouze 1 větev. 
Vypočtená tepelná zátěž celkem 13,595 kW. 
Pro chlazení je navržen systém multisplit s venkovní jednotkou LG 
FM48AH  
s chladícím výkonem 14 kW a příkonem 5,1 kW. 
Výpočty a návrh viz. Příloha B Technika prostředí staveb, chlazení. 
 
Měření a regulace: 

VZT zařízení s časovým režimem + vybrané místnosti s regulací CO2. 
Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel pro VZT jednotku. Vytápění 
je tvořeno dvěma kondenzačními plynovými kotli do kaskády, ekvi-
termní regulace plynového kotle pro vytápění, nízkoteplotní soustava 
s OT a podlahovým vytápěním, časový režim dle provozu budovy. 
Chlazení – systém multisplit s venkovní jednotkou LG FM48AH. 
Osvětlení – Regulace na konstantní osvětlenost nebo ruční ovládání 
podle využití místnosti. 
Stínící technika – Exteriérové žaluzie přítomny v Herně MŠ s automatic-
kým nastavením polohy dle oslunění a teploty v místnosti / ruční ovlá-
dání. 
 
Fotovoltaika – hybridní FVE 

Akumulace dešťové vody a zavlažování – monitoring hladiny a automa-
tické zavlažování dle aktuálního počasí a stavu vody v nádrži. 
 
Fotovoltaické panely: 

Fotovoltaické panely budou v počtu 42, budou umístěny na střešní kon-
strukci nad 3NP. Jedná se o fotovoltaický panel Amerisolar 285Wp s po-
lykrystalickým článkem s výkonem 210 W. Kompletní návrh a výpočet je 
řešen v Příloze B Technika prostředí staveb, fotovoltaika. 
Okrajové podmínky: 

Interiérové: 
Návrhová vnitřní tep-
lota: 

θi = 20°C 

Relativní vlhkost: φi  = 50% 
 
Exteriérové: 
Pro město Brno 
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Teplotní oblast v zimním období v místě bu-
dovy: 

2 

Nadmořská výška budovy (terénu): 312,4 m. n. m. 
Základní návrhová teplota venkovního vzdu-
chu: 

θe,100 = -15 °C 

 
b) výčet technických a technologických zařízení 

Stavba bude obsahovat tyto technické a technologické zařízení: 
- vnitřní a vnější vodovodní a kanalizační přípojky a elektro instalace 
- jako zdroj vytápění a ohřev teplé vody je navržen 2x zavěšený plynový 
kondenzační kotel o tepelném výkonu minimálně 74 kW a zásobníkové 
ohřívače OKC NTR BP o objemu 200 l a 250 l umístěné v 1NP v technické 
místnosti objektu. 
- pro vzduchotechniku je navržena 1 vzduchotechnická jednotka umís-
těná  
ve strojovně v 1NP 
- pro chlazení objektu je navržen systém multisplit s venkovní jednotkou 
LG FM48AH s chladícím výkonem 14 kW a příkonem 5,1 kW 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Projekt je řešen po stránce požární bezpečnosti v souladu s požadavky 
Zákona č. 225/2017Sb., Vyhlášky č. 268/2009 Sb., Vyhlášky č. 268/2011 
Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 0821, ČSN 73 0810, ČSN 73 0873. 
Podrobně viz samostatná příloha. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Objekt se nachází v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou te = -15 °C. 
Budova je nechráněná, osaměle stojící, provoz budovy se předpokládá 
jako nepřerušovaný. 
Dle ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, část 2- Požadavky, čl. 5.2 
musí mít konstrukce vytápěných budov v prostorech s návrhovou rela-
tivní vlhkostí 
φi ≤ 60% součinitel prostupu tepla U takový, aby splňoval podmínku: 

U ≤ UN 

kde UN [W/(m2.K)] je požadovaná normová hodnota součinitele pro-
stupu tepla. Požadovaná hodnota UN se stanoví pro budovy s převažující 
návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 18 – 22 °C včetně a pro všechny 
návrhové teploty podle tabulky 3.: 

 UN 
požadovaný 

UN 
doporučený 
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 [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] 
Stěna vnější 0,30 0,25 
Střecha plochá a šikmá (do 45 °) 0,24 0,16 
Podlaha vytápěných prostorů při-
lehlá  
k zemině 0,42 0,30 
Výplně otvoru ve vnější stěně 1,5 1,2 
Dveřní výplň otvoru 1,7 1,2 
Výplně otvoru ve střeše 1,5 1,2 

Nově navržené stavební konstrukce a výplně otvorů splňují tepelně 
technické vlastnosti v hodnotách požadovaných současně platnou nor-
mou. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby – vě-
trání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
apod. 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vy-
hláškou o obecných technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaz-
nými normami ČSN 
a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle od-
dílu 3 výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. Dokumentace splňuje pří-
slušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro 
vliv stavby 
na životní prostředí. 
Pro stavbu bude použito atestovaných stavebních materiálů. 

Větrání: 
Větrání objektu v prostorách MŠ bude nucené vzduchotechnickou jed-
notkou, ve zbytku objektu pak bude větrání přirozené. 

Osvětlení: 
Obytné místnosti budou přirozeně osvětleny okny v kombinaci s umě-
lým osvětlením. Umělé osvětlení bude dostatečné a bude provedeno v 
souladu  
s ČSN 73 4301. 

Vytápění: 
Jako hlavní zdroj vytápění bude 2x plynový kondenzační kotel umístěný 
v technické místnosti objektu. 
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Zásobování pitnou vodou: 
Objekt bude napojen novou přípojkou na hlavní vodovod. 

Likvidace odpadních vod: 
Odpadní vody budou svedeny novou přípojkou do stávající splaškové 
veřejné kanalizace. Dešťové vody budou odváděny do nové retenční ná-
drže o objemu 12 m3, umístěného na pozemku parc. č. 774/1. 

Nakládání s odpady: 
U objektu bude vyhrazeno místo v blízkosti přilehlé komunikace pro ná-
dobu na směsný odpad. Odpady vzniklé provozem objektu budou likvi-
dovány smluvně odvozem oprávněnou organizací k likvidaci těchto od-
padů. 

Vibrace, hluk, prašnost apod.: 
Provoz objektu nebude zdrojem nadměrného hluku, exhalací a ani ji-
ných látek způsobujících znečištění ovzduší, půdy a povrchových vod. 
Pro budoucí provoz nebudou užívány jedy, ani jiné žádné jiné karcino-
genní látky. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jako ochrana před pronikáním radonu z podloží se navrhuje 2x asfaltový 
SBS modifikovaný pás min tl. 4mm se skleněnou vložkou, který bude 
sloužit rovněž jako hydroizolace. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Stavba je ohrožena minimálně, nejsou navržena žádná opatření. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
V daném území není známa, nejsou navržena žádná opatření. 

d) ochrana před hlukem 
V okolí stavby se nenachází žádný potenciální zdroj hluku (trasa nové 
pozemní komunikace, apod.), což je patrné ze situace širších vztahů. 
V navrhovaném objektu ani v okolí se nevyskytují zdroje nadměrného 
hluku – nejsou nutná zvláštní opatření. Navržené stavební konstrukce, 
resp. jejich materiály splňují požadavky na neprůzvučnost stavebních 
konstrukcí  
v prostorách dle účelu užívání stavby. 

e) protipovodňová opatření 
Není nutné, objekt se nenachází v záplavovém území, ani v blízkosti žád-
ného vodního toku. 
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
V daném území nejsou známé, nejsou navržena žádná opatření. 

 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Novostavba bude napojena odběrným zařízením NN na hlavní vedení 
NN, splaškové vody budou odváděny do stávající splaškové kanalizace. 
Zdrojem pitné vody bude nová přípojka na vodovodní řád, Objekt bude 
napojen  
na stávající plynovod. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Nový vnější domovní vodovod PE 100 RC DN25. Nová vnější dešťová ka-
nalizace PVC KG DN 125 je nová vnější splašková kanalizace PVC KG DN 
150. Nové vnější domovní vedení elektra CYKY-J 4x10mm². 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístup-
nost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo ori-
entace 
Dopravně bude objekt napojen novým sjezdem na místní komunikaci 
na parc. č. 770/2. Stavba podléhá požadavkům Vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové uží-
vání staveb, dle §2, tento požadavek je požadován investorem, a tudíž 
jsou navrženy speciální konstrukce a úpravy z hlediska užívání a přístup-
nosti pohybově a zrakově postižených. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek parc. č. 775/1 a 774/1 bude napojen novým sjezdem na místní 
komunikaci parc. č. 770/2. 

c) doprava v klidu 
Pro dopravu v klidu slouží parkovací stání na zpevněných plochách před 
objektem na pozemku parc. č. 775/1 a 774/1. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Neřeší se. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) terénní úpravy. 
Zpevněné plochy v okolí domu (přístupová cesta) jsou ze zámkové 
dlažby ohraničené obrubníky. Ostatní terén v okolí stavby bude uveden 
do původního stavu. 

b) použité vegetační prvky 
Pozemek bude zatravněn. Vegetační úpravy se nenavrhují, případné ve-
getační úpravy budou provedeny dle požadavků investora. 

c) biotechnická opatření 
Bez navržených biotechnických opatření. 

 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

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

Posouzení z hlediska ochrany ovzduší 
Při provozu objektů nebudou do ovzduší unikat žádné nebezpečné 
látky. 

Posouzení z hlediska zatížení okolí hlukem 
Při užívání objektů nedojde k nadměrnému zatížení okolí hlukem. V 
rámci užívání nedojde k překročení limitů dle nařízení vlády 272/2011 
Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Posouzení z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod 
Odpadní vody budou svedeny novou přípojkou splaškové kanalizace 
do stávající veřejné kanalizace. 
Dešťové vody budou odváděny do nové retenční nádrže o objemu 12 
m3 umístěného na pozemku parc. č. 774/1. 

Posouzení z hlediska odpadového hospodářství 
Provozem objektu budou vznikat komunální odpady (odpady z domác-
ností  
a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně 
složek z odděleného sběru. Podrobný seznam odpadů této skupiny je 
uveden ve vyhlášce č. 93/2016 Sb. 
Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovány smluvně odvozem 
oprávněnou organizací k likvidaci těchto odpadů. 
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b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a va-
zeb v krajině apod. 
Stavba nevyvolá nutnost ochrany dřevin, památkových stromů apod. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – sou-
stavy NATURA 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Stavba nepodléhá dle příloh k zákonu č. 100/ 2001 Sb. O posuzování 
vlivů  
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí) stanovisku EIA. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované pre-
venci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostup-
ných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a pod-
mínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Investor a dodavatel stavby bude respektovat vyjádření a stanoviska do-
tčených orgánů, která jsou rovněž zapracována do projektové doku-
mentace. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatel-
stva 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. v platném znění 
tak, aby splňovala všeobecné požadavky na výstavbu. 
Na stavbě budou použity materiály splňující zákonné a normové poža-
davky – bude prokázáno protokolem o shodě, případně obdobným 
právním dokladem. Stavba není zdrojem nadlimitní zátěže na okolí. 
Látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat (jedy, těžké kovy 
apod.) – veškeré použité materiály s hygienickým atestem. 
Není zdrojem emisí nebezpečných látek do ovzduší nebezpečných pro 
zdraví a životy osob a zvířat (karcinogenů, oxidů sýry těžkých kovů 
apod.) - veškeré použité materiály s hygienickým atestem. 
Není zdrojem emisí nebezpečných záření. 
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Není zdrojem elektromagnetického záření – ve stavbě není umístěna 
žádná technologie produkující elektromagnetické záření. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude napojeno na předem vybudovanou přípojku elektřiny 
a přípojku vody. 

b) odvodnění staveniště 
U stavebního objektu, bude při výkopu základů pro 1NP, výkop spádo-
ván  
do jímky, odkud bude voda v případě větších dešťů vyčerpána pomocí 
kalového čerpadla. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Staveniště 
bude napojeno jedním nově vybudovaným sjezdem na přilehlou místní 
komunikaci. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v 
čistotě dle silničního zákona. 
Staveniště bude napojeno na předem vybudovanou přípojku elektřiny 
a vody. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Negativní vlivy na okolní pozemky a stavby v průběhu provádění stavby 
je potřeba minimalizovat vhodnou organizací práce a minimalizací pro-
vozu hlučných stavebních strojů. Během výstavby je nutno dodržet hy-
gienické limity ekvivalentních hlukových hladin v okolí výstavby (dle vyhl. 
č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vib-
rací). Stavební práce budou prováděny v denní době od 7.00 do 21.00 
hodin, hluk nepřesáhne přípustnou hodnotu akustického tlaku A ze sta-
vební činnosti LAeq,s = 65 dB 
ve vzdálenosti 2,00 m od fasády obytných budov. 
Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle sil-
ničního zákona. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demo-
lice, kácení dřevin 
Staveniště bude během prací oploceno stávajícím oplocením v kombi-
naci  
s mobilním. Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím 
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odpovědných pracovníků dodavatele nebo investora a v jejich dopro-
vodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny ochrannými pomůckami 
dle platných předpisů. 
Dodavatel je povinen vymezit prostor zařízení staveniště̌ a vyloučit pří-
stup osob do prostoru, kde by mohlo dojít k jejich zranění. 
U všech vstupů na staveniště musí být umístěny informační a výstražné 
tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob. 
Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin nejsou stav-
bou vyvolány. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Zařízení staveniště bude umístěno na parc. č. 775/1 – zahrada. Žebětín
 (Brno – město) [795674]. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Neřeší se. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při vý-
stavbě, jejich likvidace 

Nakládání s odpady: 
Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji 
může smluvně přenést na dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabýva-
jící se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí být výslovně 
uvedeny názvy 
a kódy likvidovaných odpadů. Při stavbě bude vznikat běžný odpad, 
který bude pověřenou firmou s oprávněním roztříděn, odvezen a ekolo-
gicky uložen na skládce. 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizo-
vané firmy. 

Odpady vznikající v období výstavby: 
Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z 
jejich obalů, dřevo z tesařských prací, kabely z elektroinstalací, umělé 
hmoty  
a podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné ko-
munálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení. 
Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektu nelze stanovit, 
protože je do určité míry ovlivněno stavebně-technickými a technologic-
kými podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních a montážních 
firem. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s od-
pady  
dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů přede-
vším jejich minimalizace. 
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V rámci výstavby se předpokládají následující druhy odpadů zatříděné 
dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb.): 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla nebo 
jiné neb. látky 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramic-

kých výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 03 02 Asfaltové směsi 
17 04 05 Železo, ocel 
17 04 11 Kabely 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

Způsob shromažďování, třídění a zabezpečení odpadů na staveništi: 
Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné ka-
tegorie. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb.,  
o odpadech. Pro shromažďování odpadů vzniklých v průběhu stavby 
bude vyčleněn prostor, ve kterém budou umístěny odpadové kontej-
nery, přičemž jejich množství a kapacita budou uzpůsobeny množství a 
druhu produkovaných odpadů. 
Odpady budou důsledně tříděny dle druhu – samostatně budou uklá-
dány odpady určené k recyklaci (plast, beton) a samostatně odpady ur-
čené  
do sběrných surovin (kovy). 
Kontejnery budou zabezpečeny proti úniku odpadů (např. rozfoukání 
větrem) zakrytím 
plachtami. 
Odpady ze stavby budou odvezeny na nejbližší skládku, odpady určené 
pro sběrné suroviny budou odvezeny do nejbližší sběrny sběrných su-
rovin (výběr sběrny dle uvážení dodavatele – v co možná nejbližší vzdá-
lenosti  
od staveniště). 

Původce je povinen dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů: 
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- zařadit vzniklé odpady dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu 
s vyhláškou č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších před-
pisů, 
- odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se záko-
nem  
o odpadech a provádějícími právními předpisy, převést do vlastnictví 
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o 
odpadech, 
- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů dle ust. § 6 odst. 4 zákona 
o odpadech a nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností, 
- shromažďovat odpady utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, 
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, 
- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 
tun ostatních odpadů za rok, zašle roční hlášení o produkci odpadů a 
způsobech nakládání s nimi dotčenému správnímu orgánu, a to do 15. 
února následujícího roku, 
- při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas 
od příslušného orgánu státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpa-
dech, 
- na vyžádání správního orgánu předložit průběžnou evidenci o odpa-
dech  
a způsobech nakládání s nimi, doklady o materiálovém využití odpadů 
o uložení odpadů na skládkách a o předání odpadů oprávněným oso-
bám  
k jejich zneškodnění, 
- pokud v posledních 2 letech nakládal s nebezpečnými odpady v množ-
ství větším než 100 t za rok, zajistit odborné nakládání s odpady pro-
střednictvím odborně způsobilé osoby („odpadový hospodář"), 
- pokud produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více 
než 1000 t ostatního odpadu, zpracovat plán odpadového hospodářství 
původce odpadů. 
- Zařízení, kde budou odpady předány k využití, odstranění, příp. ke 
sběru nebo výkupu. 
- Stavební suť, kromě materiálu určeného k recyklaci, a směsný stavební 
odpad budou uloženy na skládkách k tomu určených – dle možností do-
davatelské firmy. Plasty, sklo, beton a ocel budou přednostně předány 
k druhotnému zpracování. Železo a ocel, vzácné kovy (měď …) popř. ma-
teriály, které je možno vykupovat v zařízeních k tomu určených (papír, 
dřevo…) bude odvezeno do sběrných surovin k výkupu. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
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Vyhloubená zemina bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště 
na parc. č. 775/1 a na parc. č. 774/1 a použita ke zpětným zásypům. 
Orniční skrývka bude umístěna na mezideponii na pozemku parc. č. 
775/1. Po ukončení stavebních  prací bude rozprostřena na pozemku  
parc. č. 775/1  a 774/1, dále použita k dosvahování pozemku. Přebytečné 
množství bude odvezeno. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavební práce nebudou mít výrazný negativní vliv na životní prostředí. 
Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu od-
padu dle vyhl. 93/2016 Sb. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto 
odpadem  
dle platných předpisů. Zabudovávané materiály budou přiváženy v ba-
lení  
na paletách, způsobilých pro přepravu a další manipulaci. Se všemi od-
pady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů. 
Vzniklé odpady budou skladovány na staveništi a posléze odváženy 
na řízenou skládku. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Za pracovníky zodpovídá příslušný zaměstnavatel. Budou respektovány 
podmínky BZOP. Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu 
s platnými technickými, technologickými a bezpečnostními předpisy 
a ustanoveními ČSN, technologické a montážní předpisy použitých kon-
strukčních systémů, dále budou dodrženy podmínky dotčených sub-
jektů a orgánů státní správy dle jejich vyjádření a podmínky stavebního 
povolení. 
Mezi základní patří předpis č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci 
na staveništích. 
Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bez-
pečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpeč-
nosti práce a technických zařízení (ve smyslu aktualizovaného znění 
324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb. a 192/2005 Sb.). 
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pra-
covníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném praco-
višti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel 
stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele 
s riziky stavební činnosti. 
Velkou pozornost z  hlediska  bezpečnosti  práce je  nutné  věnovat  sta-
vebním pracím v nebezpečném prostředí a nebezpečném prostoru a 
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dále při práci ve výšce (ochrana dělníků). Pracovníci budou vybaveni 
ochrannými prostředky (přilby, rukavice, obuv atd.). 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Úpravy pro bezbariérové užívání se nenavrhují. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Dopravně inženýrské opatření nejsou zapotřebí. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při vý-
stavbě apod. 
Speciální podmínky pro provádění stavby se nestanovují. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavební úřad bude vyzván ke kontrole před zakrytím důležitých staveb-
ních částí a po ukončení jednotlivých etap. Kontrolní dny ze stavebního 
úřadu budou upřesněny po výběru dodavatelské firmy a po zpracování 
podrobného harmonogramu postupu stavebních prací. 

Předpokládané zahájení stavby: 05/2022 
Předpokládané dokončení 
stavby: 

11/2023 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Splaškové vody: 
Objekt bude mít odpadní vody svedeny novou přípojkou splaškové ka-
nalizace do stávající splaškové kanalizace. 

Dešťové vody: 
Dešťové vody ze střechy, budou svedeny do nové retenční nádrže o ob-
jemu 12 m3 a dále do vsakovacího zařízení. 

Zdroj pitné vody: 
Zdrojem pitné vody bude pro objekt vlastní nová přípojka ke stávajícímu 
vodovodnímu řadu DN 50 PE v zeleném pasu, vedle komunikace 
na parc. č. 770/2. 
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ZÁVĚR 

Zhotovená projektová dokumentace odpovídá obsahově požadavkům 
zadání diplomové práce. Cílem práce bylo zpracování novostavby poly-
funkční budovy Křivánek, kde v 1NP se nacházejí prostory MŠ a zázemí 
bytových jednotek vybudovaných ve 2NP a 3NP. 

Novostavba polyfunkční budovy je umístěna na skutečných, nezastavě-
ných parcelách v samém středu městské části Brna – města Žebětíně. 

Řešený objekt má tři nadzemní podlaží. 

Navržený objekt polyfunkční budovy Křivánek svým vzhledem a použi-
tými materiály zapadá do stávajícího prostředí. 

Vypracování je v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami, 
které se týkají jednotlivých částí dokumentace a technických listů použi-
tých výrobků. 
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1 ÚVOD  

Tato část diplomové práce se věnuje problematice vnitřního prostředí 

ve vybrané části objektu a to v mateřské škole. TZB systémy aplikované 

v simulaci byly navrženy v části Technické prostředí budov této diplo-

mové práce. Takže se dá říci, že jde o ověření správnosti návrhu TZB 

systémů a jejich následnou analýzu, případně optimalizaci návrhu.  

Na vybranou místnost mateřské školy byla provedena simulace v pro-

gramu DesignBuilder a následně byla provedena analýza výstupů této 

simulace.  

Na úvod je představena problematika CFD simulací a jednotlivé druhy 

metod modelování turbulentního proudění.  

2 CFD 

CFD se v dnešní době hojně využívá. Existuje značné množství pro-

gramů, které je možné využít k CFD simulacím. To znamená, že přístup 

k nástrojům CFD je relativně snadný a přístupný, ale nezaručuje to zís-

kání správných a fyzikálně smysluplných výstupů.  

CFD je nástrojem k modelování vnitřního prostředí, může sloužit k opti-

malizaci technologických procesů, energetických systémů v budově, TZB 

systémů. Simulace CFD lze využít k predikci chování TZB systémů ve kte-

rých dochází ke sdílení tepla nebo proudění tekutin, predikci tepelného 

komfortu, které určují kritéria tepelného komfortu. Kritéria jsou určena 

osobními faktory jako oblečení, hodnota metabolismu, časová variace, 

prostorové uspořádání, dále fyzické faktory jako teplota vzduchu a jeho 

rychlost, relativní vlhkost a také střední radiační teplota.  
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Těmito kritérii tepelného komfortu můžeme určit ukazatele PMV  

a PPD. Ukazatel PPD vyjadřuje předpokládané procento nespokojenosti, 

poskytuje odhad, kolik uživatelů by se cítilo nespokojeně s tepelným 

komfortem, podle známých standardů (ANSI/ASHRAE Standard 55  

a ČSN EN ISO 7730 - Ergonomie tepelného prostředí), hodnota PPD  

je dána v procentech. Ukazatel PMV predikuje střední tepelný pocit uži-

vatelů na sedmi bodové stupnici tepelného pocitu na škále od -3  

do +3.  

2.1 Teorie  

Vedle laminárního proudění, které je určeno pomocí souřadnic x, y, z  

a času, je v laminárním proudění difuze zanedbatelná a ztráty disipací 

také jako např. tlakové ztráty. Za to v turbulentním proudění jsou  

naopak ztráty disipací a difuze nezanedbatelné. Rozdíl mezi laminárním 

a turbulentním prouděním definuje Reynoldsovo číslo, které  

je samo definováno rychlostí kapaliny, geometrickými rozměry a vlast-

nostmi kapaliny. Reynoldsovo číslo je dáno poměrem setrvačných  

a viskozních sil.  (1)  

 

Obrázek 1 Reynoldsovo číslo (1)  

První část vzorečku se používá u stlačitelných tekutin jako např. vzduch, 

další část v případě, že je hustota konstantní.  

Jako hranici mezi laminárním a turbulentním prouděním byla stanovena 

hodnota Rek=2320, ale ani ta není jednoznačná, platí jen v určitém pří-

padě. Hodnota Reynoldsova čísla je podmíněna na určitých podmín-

kách.  
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2.2 Turbulence 

Proudění je tvořeno strukturami, kterým říkáme turbulentní víry. Tyto 

víry posuzujeme podle měřítek na základě jejich velikosti podle  

tzv. délkového makroměřítka víru pro velké víry a podle tzv. délkového 

mikroměřítka. Velikost vírů je určena oblastí, ve které se vyskytuje teku-

tina, víry se postupně rozpadají na menší, až dojde k disipaci energie  

na teplo. Životnost vírů je určena hodnotou Re. Stručněji řečeno, nelze 

jednoznačně určit laminární a turbulentní proudění, jelikož existují  

čtyři druhy proudění. 

2.2.1 Charakteristika turbulence 

Náhodnost 

Rychlost u, tlak p, teplota T a další se vyznačují náhodným charakterem 

avšak v závislosti na čase t a prostoru daným souřadnicemi x, y, z.  

Disipace 

Je dokázána experimentálně a tak stále čeká i na svůj teoretický důkaz. 

Jedná se o nezvratný proces. Disipace je přeměna uspořádaného  

pohybu tekutiny na neorganizovaný pohyb – na teplo. Jedním z para-

doxů turbulence je, že tento proces je zcela nezávislý na viskozitě kapa-

liny. Než k tomuto procesu dojde, víry musí dosáhnout svého minimál-

ního rozměru.  

Vířivost 

Jelikož proudění je tvořeno víry, které víří rychlostí u, dochází k jejich ro-

taci. Velikost vírů je úměrná jejich rotaci, v případě jejich rozpadu  

se ještě zvětšuje.  
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Nelinearita 

Nelinearita je zodpovědná za způsobené odchylky směřující k chaosu. 

Také je důležitá pro turbulenci z důvodu stálé intenzity. Důsledkem ne-

linearity je kaskádní přenos energie z velkých vírů do malých vírů.  

Difuzní efekt 

Difúze je zodpovědná za zvýšení toku energie a hmoty, dochází k trans-

portu u objemu tekutiny do okolních objemů.  

2.3 Druhy proudění 

 

Obrázek 2 Druhy proudění (1) 

Proudění v prostoru je určeno pomocí prostorových souřadnic x, y, z. 

V závislosti na čase probíhá nestacionární proudění, jehož veličiny jsou 

na něm závislé. Naopak proudění ustálené je na čase naprosto nezá-

vislé. 

2.4 Rovnice proudění 

Tyto rovnice používají zákony zachování a to ty základní. Zahrnuje  

to zákon o energii, zachování hmoty a hybnosti. Pro přenos proudění je 

využívána rovnice zachování hybnosti a rovnice kontinuity.  Další použití 
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rovnic je možné, pokud dochází k přenosu tepla nebo směšování, ho-

ření nebo chemickým reakcím.  

2.4.1 Rovnice kontinuity 

Pro přenos proudění je využívána rovnice zachování hybnosti a rovnice 

kontinuity.   

Rovnice kontinuity – zákon zachování hmoty 

∂ρ / ∂t + ∇ ∙ (ρv⃗ ) = Sm  (2)  

Sm  je zdroj hmoty přidané do spojité fáze z dispergované druhé fáze 

(např. odpaření kapek) nebo je jinak uživatelsky definovaná  

2.4.2 Rovnice zachování hybnosti – Cauchyho rovnice  

 

∂ρ/∂t (ρv⃗ ) + ∇ ∙ (ρv⃗ v⃗ ) = −∇p + ∇ ∙ τ⃗ ⃗ + ρ⃗g + F⃗ (2) 

p  je statický tlak  

τ⃗ ⃗ je tenzor smykových napětí 

ρ⃗g jsou gravitační objemové síly 

F⃗ jsou vnější objemové síly 

 

2.5 Modely turbulence 

2.5.1 Základní metody  

Modelování turbulence se neustále vyvíjí a vzhledem k náročnosti této 

problematiky jsou využívány zjednodušené modely, které stojí na zcela 

empirických základech. Každý z jednotlivých modelů má využití  
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pro různorodé případy, jelikož neexistuje jeden unikátní, který by mohl 

být všeobecně použitelný za každých podmínek.  

2.5.2 Přímá numerická simulace DNS 

Náročná pro výpočetní techniku, vyžaduje velmi jemnou síť. Teoreticky 

by se jí dalo řešit obrovské spektrum fluktuací, Velké množství dat, velmi 

jemná sít a krátký časový krok vede k nereálnému použití  

pro praktické příklady a jeho vysokou náročnost. Avšak výsledky  

ze správně provedené DNS simulace jsou považovány za odpovídající 

experimentům. Používá se spíše pro vědecké účely. 

2.5.3 Metoda velkých vírů LES 

Hybnost, hmota, energie jsou většinou přenášeny velkými víry. (2)  

A proto je v této metodě možné použít hrubší síť a delší časový krok. 

Naproti tomu nevýhodou LES metody je použití jemné sítě ve třech smě-

rech, ale stále se tato metoda dá řešit současnou výpočetní  

technikou.  

2.5.4 Metoda časového středování RANS 

Momentálně nejpoužívanější, také nejekonomičtější řešení oproti před-

chozím dvěma zmiňovaným metodám. Založena na časovém středování 

turbulentního proudění a časovém středování rovnic  

(modelují se všechny velikosti vírů. Prakticky spočívá v užití statistických 

metod. Je ideálním kompromisem, ve srovnání získaných dat  

a náročnosti na výpočetní techniku. Avšak i tak by získané výsledky touto 

metodou měly být ověřeny dalším experimentem. 

2.6  SW 

Na výběr je několik možností. Pro CFD simulace je možné použít např. 

ANSYS, OpenFOAM, často užívaný FLUENT nebo také ParaView. 
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Každý z těchto programů má svá pro a proti, nabízejí různorodou  

validaci výsledků, také náročnost na výpočetní techniku a zejména  

dostupnost. 

DesignBuilder nabízí komplexní dynamické simulace budov pomocí vý-

početního jádra EnergyPlus, snadno porovnávat různé alternativní ná-

vrhy, hodnocení tepelné pohody, CFD analýzu vnitřních i vnějších pro-

stor. Umožňuje snadno porovnávat různé alternativní návrhy,  

celkem rychle modelovat, ale nezřídka je nutné se obrnit pevnými  

nervy k obdržení daných výstupů. 

2.7 Základní pojmy a teze 

Model je výsledkem procesu modelování, který zohledňuje strukturu, 

funkci a chování. Numerické řešení má několik přístupů a to: matema-

tický (kybernetický), rovnice nemající fyzikální význam a matematicko-

fyzikální (rovnice s fyzikálním významem). Třetí možnost je samotný 

hmotný model.  

Simulace využívá model k analýze systému, porovnání variant řešení, vy-

číslení modelu (s okrajovými podmínkami) a je možné i provést  

i bez použití počítače.  

2.8 Výhody  

Pomocí těchto procesů je možné provádět a studovat chování objektů, 

soustav TZB, které jsou pouze virtuální a které by jinak bylo časové  

náročné.  

3 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Existuje nespočet studií, které nejen v České republice, ale i v zahraničí 

upozorňují na problematiku nedostatečného větrání, zhoršenou  
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kvalitou vnitřního prostředí v budovách a tím i ovlivnění tepelného  

komfortu. 

Špatné mikroklima bývá často důsledkem nedostatečné výměny vzdu-

chu přirozeným větráním, ke kterému nedochází nejen při modernizaci 

budov, ale i u budov nově navržených. V dnešní době, kdy je kladen dů-

raz na maximální těsnost obálky budovy a také úspory energií,  

zajištěním přidáním značné tloušťky tepelné izolace a okny s výbornými 

tepelně-technickými vlastnostmi je výměna vzduchu  

přirozeným větráním nedostatečná. Častým důsledkem špatného vnitř-

ního prostředí v budovách bývá nespokojenost uživatelů, špatná kon-

centrace, nutkání větrat otevřením oken, což značně ovlivňuje  

tepelný komfort uživatelů. A tímto je užití nuceného větrání v budovách 

zcela na místě.  

Cílem práce je provést analýzu vnitřního prostředí mateřské školy  

a ověřit účinnost navržených TZB systémů v daném příkladu a tj. zda 

dochází k dostatečné výměně vzduchu a jeho proudění a také vyhodno-

cení tepelného komfortu. 

 

Jako program pro provedení dané simulace byl zvolen DesignBuilder 

verze 6.1.7, pro prostor herny v mateřské škole.  

4 OBJEKT 

Polyfunkční objekt Křivánek je navržena v městské části Brno-Žebětín. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází mateřská škola, která  

je tvořena jednou třídou, která je předmětem této simulace.  
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Obrázek 3 Prostor MŠ 

Nucené větrání je navrženo v celém prostoru, mimo vstup a sklad  

hraček. Byla navrženo jedno VZT zařízení, které je umístěno v technické 

místnosti budovy. Nucené větrání je navrženo jako rovnotlaké. V prosto-

rách koupelny, výlevky, WC a skladu prádla je vzduch odváděn a do obyt-

ných místností, včetně šatny a výdejny jídla přiváděn.   

4.1 Rovnotlaké větrání  
Navržený VZT systém zajišťuje rovnotlaké větrání se ZZT, zajišťuje  
výměnu vzduchu s rekuperací odpadního tepla v objektu. Patří mezi 
ekonomické řešení a nejpoužívanější systémy. Takto je zajištěno  
rovnoměrné větrání bez nutnosti větrání okny, takže dochází i ke snížení 
tepelných ztrát a úspoře energií.  

Takto je možno přiváděný vzduch upravovat ohřevem, filtrací nebo zvlh-
čením. Při použití VZT jednotky je třeba zvážit její umístění, aby nedošlo 
k překročení hlukových limitů, spolu s provozem VZT je spojena  
i nutná údržba jako výměna filtrů, servis. 
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4.2 Návrh VZT jednotky  
Je podrobněji řešen v části Technické prostředí budov této diplomové 
části. 

Jednotka je navržena podle počtu osob v zóně, to znamená, že na osobu 
připadá 25 m3/h. Počet žáků v herně je stanoven na 25, což v součtu je 
625 m3/h.  

Navržená VZT jednotka je DUPLEX 2500 Multi Eco pomocí software 
ATREA, technický list jednotky je v projektové dokumentaci.  

4.2.1 Distribuční prvky  
Navržené distribuční elementy pro přívod i odvod vzduchu jsou navr-
žené anemostaty lamelové instalované v podhledu velikosti 400×400 
mm od firmy Mandik. 

4.3 Pre-processing 

V této části to znamená vytvoření geometrie modelu, pro následnou si-
mulaci. V programu DesignBuilder lze snadno vytvořit model, v tomto 
případě je model herny pouze jedna zona, v které se později určí  
stavebně fyzikální vlastnosti konstrukcí, otvorů, nastaví  
se jemnost/hustota výpočetní sítě a okrajové podmínky. Nastavení  
výpočetní sítě a její zjemňování je samo o sobě v DesignBuilderu  
problematické, lze snadno překročit kapacitu nastavení a následná CFD 
simulace je neproveditelná. Tudíž nastavení výpočetní sítě neproběhlo 
do takové míry, jak bylo původně zamýšleno.  
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Obr.1 Vizualizace   

Zadaná oblast/klimatická data: Brno – Tuřany  

Budova: Polyfunkční objekt Křivánek  

Místnost: herna MŠ 

Rozměry místnosti (š×d×v): 15,915 × 6,3 × 3,2 (m)  

Plocha: 100, 3 m2 

Objem: 320, 85 m3 

Otvory jsou orientovány na severní a západní stranu, na severní mají 

rozměry 2,1×2,0 (m) celkem čtyři otvory, na západní je pouze jeden  

a to o rozměrech 4,0×2,5 (m). Dále je na západní fasádě umístěn  

východ na zahradu o rozměrech 1,0×2,02 (m). 

Konstrukce:  

U stěny – 0,176 W/m2K 

U stropu – 0,471 
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U vnitřní stěna – 0,464 W/m2K 

U podlaha na zemině – 0,24 W/m2K 

U oken – 0,9 W/m2K 

U dveří -  0, 95 W/m2K 

Skladby konstrukcí jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

Vlastnosti konstrukcí lze buďto vybrat z předdefinovaných profilů nebo 
před samotným spuštěním CFD simulace je ručně zadat.  

4.4 Nastavení HVAC 
V prostoru mateřské školy je uvažováno vytápění otopnými tělesy s nu-
ceným větráním.  

Otopná tělesa je třeba vymodelovat a umístit v místnosti. Byla navržena 
pod každý otvor s odpovídající šířkou otvoru. Určení jejich výkonu lze 
pouze za pomoci teploty, která byla nastavena na 75°C.  
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Obrázek 4 Nastavení HVAC 
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4.5 Nastavení aktivity 

 

Obrázek 5 Aktivita 

Toto nastavení se následně projevuje v záložce HVAC, nejedná  
se o finitní zadávání. Metabolické hodnoty, level oblečení a teploty HVAC 
lze zadat/upravit před samotnou simulací.  
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4.6 Umístění vyústek 

 

Obrázek 6 Dispozice vyústek 
Umístění výustek i radiátoru lze provést při samotném modelování  
a to pomocí záložky „Edit” a určením typu bloku nakreslit radiátor  
nebo výustky (přívod/odvod) a určit jejich teplotu/průtok.  

V modelu jsou umístěny čtyři vyústky pro přívod a další čtyři  
pro odvod, jak bylo navrženo v části této diplomové práce Technika pro-
středí budov.  

4.7 Výpočetní síť 
Tuto část lze nastavit na záložce CFD, před spuštěním CFD simulace. Me-
toda konečných objemů či CFD v podstatě dělí prostor na malé  
objemy, ve středu jsou řešeny rovnice, které odpovídají danému turbu-
lentnímu modelu. Tak z ekvidistatní sítě u které je předpoklad struktu-
rované sítě, což znamená, že hranice prvků sousedí s pouze jednou hra-
nicí dalšího prvku a to znamená, že nelze zhušťovat. A proto,  
aby bylo dosaženo přesnějších výsledků je třeba síť zjemnit a tuto síť 
nazýváme neekvidistantní.  Tento krok také značně prodlužuje dobu vý-
počtu.  Hustota sítě byla automaticky vygenerována. 
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Obrázek 7 Výpočetní síť 

4.8 Processing 
Před zahájením samotné CFD simulace je ještě nutné nastavit okrajové 
podmínky: 

 

Obrázek 8 Okrajové podmínky 
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Teplota na přívodních vyústkách je nastavena na 24°C, na odvodních 
20°C, teplota otopných těles na 75°C (výkon nelze nastavit jinak).  
Také je možné nastavit průtok na jednotlivých vyústkách v (l/s). 

 

Obrázek 9 Okrajové podmínky 

Teplota venkovního vzduchu je nastavena na -12,6°C.  

Při spuštění výpočtů je možné nastavit počet iterací, který je 5000. 

 

 

Při spuštění výpočtů je možné nastavit počet iterací, který je 5000. 

Kritérium konvergence je nastaveno na 10^5. Po nastavení je možné 

výpočet spustit.  

4.9 Post procesing 
Tato část slouží k získání grafického výstupu provedené simulace.   
Pro vyhodnocení tepelného komfortu je ještě nutné vypočítat operativní 
teplotu, PMV, PPD, střední radiační teplotu.  
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Obrázek 10 Výpočet tepelného komfortu 

Rychlost metabolismu je nastavena na děti u kterých je to 0,75 (met), 
v programu se tato hodnota automaticky zaokrouhlí. Level oblečení  
je nastaven na zimní období tedy má hodnotu 1,00 (clo). 

Každá činnost, kterou DesignBuilder provádí je časově náročná.  

Tato simulace byla provedena ve verzi DesignBuilder 6.1.7. Fyzikální ro-

bustnost programu je velmi nízká, empiricky dopočítává data. 

Grafické výstupy simulace jsou seřazeny následovně: axonometrie, řez, 

půdorys.  

Obrázek 11 Axonometrie PPD 
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Obrázek 12 Řez PPD 

 

Obrázek 13 Půdorys PPD 
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Obrázek 14 Axonometrie PMV 

 

Obrázek 15 Řez PMV 
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Obrázek 16 Půdorys PMV 
 

 

 

Obrázek 17 Rychlost a teplota 
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Obrázek 18 Půdorys stáří vzduchu 

 

 

Obrázek 19 Stáří vzduchu 
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Obrázek 20 Půdorys stáří vzduchu 

 

 

Obrázek 21 Axonometrie operativní teplota 
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Obrázek 22 Půdorys operativní teplota 

 

Obrázek 23 Operativní teplota 
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Obrázek 24 Řez operativní teplota 

 
Obrázek 25 Střední radiační teplota 
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Obrázek 26 Axonometrie střední radiační teplota 

4.10 Vyhodnocení  
Kritérium tepelného komfortu PPD dosáhlo celkem příznivého výsledku. 
Pouze 39,54 % uživatelů v oblasti otopných těles by bylo nespokojeno, 
u otvoru orientovaného na západ je nespokojených uživatelů  
až 82,72 %. Celkově v místnosti převažuje PPD s hodnotou 65,45 %. Hod-
nota PPD kolem 20 % je považována za ideální.  

Další kritérium PMV, který predikuje střední tepelný pocit na škále  
od +3 (pozitivní) do -3 (negativní). Převažující hodnota je -1,91.  
Tato hodnota není zcela v pořádku. 

Operativní teplota v místnosti dosáhla příjemných 20,8 °C akorát  
u otvoru orientovaném na západ je nižší, což se dá očekávat. Střední 
radiační teplota dosáhla hodnoty 20,28 °C. Stáří vzduchu je 16 min. 
Rychlost vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 1,27 m/s. 

Tyto výsledky simulace znamenají, že navržené řešení není zcela ideální 
a jako možné řešení je navýšení teploty u přívodní vyústky z 22 °C  
na 24°C. Možné je i změna rozmístění vyústek blíže k otvoru orientova-
ném na západ.  
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4.11 Optimalizace  
Teplota na přívodních vyústkách byla navýšena na 24°C, průtok zůstává 
stejný, jelikož rychlost proudění vzduchu se zdá optimální. Rozmístění 
vyústek je zachováno společně i s typem a počtem vyústek. Grafické vý-
stupy jsou řazeny následovně – axonometrie, půdorys, řez.  

 

Obrázek 27 Axonometrie PPD 

 

Obrázek 28 Půdorys PPD 
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Obrázek 29 Řez PPD 
 

 

Obrázek 30 Axonometrie PMV 
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Obrázek 31 Půdorys PMV 

 

Obrázek 32 Řez PMV 
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Obrázek 33 Rychlost a teplota 
 

 

Obrázek 34 Axonometrie operativní teplota 
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Obrázek 35 Půdorys operativní teplota 

 

Obrázek 36 Řez operativní teplota  
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Obrázek 37 Axonometrie stáří vzduchu 

 

Obrázek 38 Půdorys stáří vzduchu 
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Obrázek 39 Střední radiační teplota 

4.12 Závěr 
Hodnota kritéria PPD klesla na hodnotu 56,49 % ze 65,45 %,  

což je příznivé. Tato hodnota se drží napříč celou místností a je o něco 

nižší u otopných těles a opět u otvoru orientovaném na západ je horší 

než ve zbytku místnosti.  

Hodnota kritéria PMV také klesla pozitivním směrem a to na hodnotu -

1,37. Operativní teplota se dostala na hodnotu 21,13 °C a střední 

radiační teplota dosáhla teploty 20,44 °C. Stáří vzduchu se také snížilo 

na 12 minut.  

Všechna kritéria tepelného komfortu se změnila přiznivě. Navržená 

optimalizace dosáhla kýženého výstupu a to vede ke větší spokojenosti 

uživatelů.  
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5 ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce byl návrh polyfunkčního domu v Brně-
Žebětín. Projekt má tři části: návrh budovy, technického zařízení budovy 
a simulace vnitřního prostředí mateřské školy. Budova je ve tvaru 
písmene L. Má tři nadzemní podlaží a plochou zelenou střechu. K bu-
dově náleží parkoviště a dětské hřiště. Budova zahrnuje mateřskou 
školu a byty. První nadzemní podlaží je rozděleno do dvou částí. První 
část zahrnuje mateřskou školu, druhá vstupní halu a technické zázemí 
pro byty ve druhém a třetím nadzemním podlaží. Obě části mají vlastní 
vchod. Vertikální nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic 
Porotherm a horizontální nosné konstrukce ze železobetonového 
stropu.  Jako zdroj tepla jsou navrženy plynové kondenzační kotle, na 
střeše je umístěna fotovoltaika. Simulace a analýza vnitřního prostředí 
mateřské školy je provedena v DesignBuilderu. Diplomová práce je 
zpracována v AutoCADu, Revitu, Deksoftu, BuildingDesignu a Design-
Builderu.  

Cesta k cíli této diplomové práce nebyla chvílemi snadná, zvlášť v této 
době, kdy studentům byl i zakázán vstup na univerzitu a účast na 
prezenční výuce. 

Cíle byly naplněny nebo spíš termín k odevzdání. Bylo to náročně, spíše 
challenging než demanding a tato práce splnila své cíle.  
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Zkratky 
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SW  zkratka pro program  

CFD Computational Fluid Dynamics 

TZB technická zařízení budov 

DNS Direct Numerical Simulation 

RANS  Reynolds Averaged Navier Stokes 
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VZT vzduchotechnika  

ZZT zpětné získávání tepla 

HVAC  anglicky technická zařízení budov 
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