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Hlavním cílem této diplomové práce je zpracování určené části projektové dokumentace zadané 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie ve stupni pro vydání stavebního povolení s využitím 

technologie BIM, a posouzení navržené budovy metodikou pro multikriteriální hodnocení staveb. 

Budova obdélníkového tvaru o rozměrech cca 32 x 22 m, má sloužit jako sídlo společnosti 

ENERGIS, má tři nadzemní podlaží, a je umístěná na mírně sklonitém pozemku v bývalých 

kasárnách ve Valašském Meziříčí. V prvním nadzemním podlaží je kavárna, recepce, prostory pro 

skladování a technické zázemí. Druhé a třetí patro je tvořeno kancelářemi, konferenčními 

místnostmi, spol. místnostmi a hygienickým zázemím. Všechna podlaží jsou řešena bezbariérově. 

Konstrukční systém budovy tvoří monolitický železobetonový skelet s plochou střechou. Výplňové 

zdivo je navrženo z keramických tvárnic. Fasáda je tvořena provětrávanou fasádou s přírodním 

dřevěným obkladem. 

 
Administrativní budova, bezbariérový přístup, plochá střecha, novostavba, keramické tvárnice, 
prefabrikovaný monolitický skelet, multikriteriální hodnocení staveb.  

The main goal of this thesis is elaboration of a project documentation for the building permission 

of nearly zero energy office building with BIM, and assessment of the designed building by 

methodology for multicriteria evaluation of buildings. The building is located on a slightly sloped 

site of former military barracks in Valašské Meziříčí.  The building is intended as offices for 

ENERGIS company. The building has rectangular floor plan (approx. 32 x 22 m). The building has 

three floors. There is café, reception, technical and storage facilities on the first floor. The second 

and third foor contain offices, meeting rooms and staff facilities. All floors are wheelchair 

accessible. The building has a cast-in-place reinforced concrete frame and warm flat roof. Infill 

walls are made of ceramics blocks. The facade wall is covered with ventilated facade with timber 

cladding. 

Office building, wheelchair access, warm flat roof, new building, ceramic blocks, reinforced cast-

in-place reinforced concrete frame, multicriteria evaluation of buildings. 
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1. ÚVOD 
 
Úkolem této diplomové práce bylo dosáhnout návrhem novostavby administrativní 
budovy co nejvyšší kvality z hlediska multikriteriálního hodnocení budov, a poukázat na 
součásti návrhu, které mají největší vliv na celkovou výslednou kvalitu budovy. 
Pro účel diplomové práce byl zpracován návrh a projektová dokumentace pro stavební 
povolení objektu administrativní budovy. Pro stavbu byl vybrán pozemek ve městě 
Valašské Meziříčí. Bytový dům je navržen jako samostatně stojící. Pozemek je mírně 
sklonitý. Situován v okrajové části města blízko sportovního centra. Objekt má tvar 
obdélníku o třech podlažích. Součástí návrhu je také návrh technického zařízení budovy, 
energetického zhodnocení a požárně-bezpečnostní řešení. V přízemí je umístěna kavárna, 
recepce a technické zázemí (vč. prostorů pro skladování), a 2. a 3. nadzemní podlaží 
objektu tvoří oddělené kanceláře (celkem 60 pracovních míst). Součástí úkolu je 
navrhnout stavbu z hlediska konstrukčního, dispozičního, architektonického i z hlediska 
technického zařízení, požární bezpečnosti a energetické náročnosti. Podmínkou je 
dodržení všech právních předpisů a norem platných na území ČR.
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 
Udržitelný rozvoj 
 
Udržitelný rozvoj je „… takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 
možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a 
zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ [1] 
 
Udržitelný rozvoj je „… znamená respekt ke světu, jaký jsme zdědili od svých předků. Znamená 
respekt k limitům přírody a planety a zajištění stejných možností pro rozvoj generací, jež přijdou 
po nás.“ [2] 
 
Dosažení udržitelnosti záleží na mnoha faktorech. Hlavními problémy jsou například: 
 
Růst světové populace [3] 

 
Na Zemi máme k dispozici pouze omezený prostor. Stoupající počet obyvatel klade 
čím dál vyšší nároky na životní prostředí. 
 

 
Obr. 1 – Vývoj počtu obyvatel 

Zdroj: https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/novinky/id/svetovy-den-populace 
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Lidský blahobyt [4] 
 
Deklarace lidských práv vydaná Organizací spojených národů říká, že „Všichni lidé se rodí 
svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv“. Můžeme tedy říci, že všichni by měli mít 
možnost žít ve stejných (kvalitních) podmínkách. 
Kvalita života se v různých zemích značně liší. Dosažení vysoké kvality života pro všechny 
vyžaduje (mimo jiné) obrovské množství přírodních zdrojů. 
Jedním ze způsobů jak kvantifikovat lidský blahobyt je HDI (anglicky Human Development Index, 
česky Index Lidského rozvoje). Je to kombinace statistických dat o předpokládané délce života, 
délce školní docházky (předpokládaná průměrná doba) a výši dosažených příjmů (hrubý národní 
produkt). Výsledná hodnota je pak kategorizována v rozmezí hodnot HDI od 0,0 až do 1,0 (Nízký 
HDI až Vysoký HDI). 
 

 
Obr. 2 – Grafické znázornění úrovní HDI na mezinárodní úrovni 

Zdroj: https://cs.qaz.wiki/wiki/Human_Development_Index
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Ekologická stopa [5] 
 
 Ekologická stopa měří lidské požadavky na přírodní zdroje a propady odpadů v plošných 
jednotkách – globálních hektarech. Stanovuje množství a tempo spotřeby přírodních zdrojů, 
jako jsou zemědělské plodiny, maso, dřevo či paliva a produkci odpadů, jako je komunální 
odpad či oxid uhličitý vypouštěný do atmosféry. Porovnává je se schopností přírody odpady 
pohlcovat a likvidovat a nové zdroje vytvářet (biokapacita). 
Ekologická stopa bývá často uváděna jako souhrnný ukazatel vlivu člověka na životní prostředí, 
i když nepostihuje všechny typy znečištění. Výhodou indikátoru je srozumitelnost výsledků 
(jedno číslo) a možnost stanovení na různých úrovních – od globální, přes státy a regiony až po 
jednotlivce či aktivity. Umožňuje také porovnání strany nabídky (biokapacity) se stranou 
poptávky (ekologická stopa). Proto bývá nazývána zelené účetnictví.  
 

 
 

Obr. 3 – Ekologická stopa na úrovní České republiky 

Zdroj: https://data.footprintnetwork.org/#/ 

Když porovnáme velikost zeměkoule a současné lidstvo, zjistíme, že každému člověku 
teoreticky ročně patří 1,8 gha (globálních hektarů). Přesně tolik prostoru může jeden člověk 
využívat, abychom všichni dohromady umožňovali planetě obnovu. 
Ve skutečnosti ekologická stopa průměrného obyvatele České republiky dosahuje přibližně 5,6 
gha. Naše nároky jsou zhruba dvakrát vyšší, než kolik zdrojů a životního prostoru máme tady 
na zeměkouli „rezervováno“. 

https://www.eon.cz/radce/jak-chranit-prirodu
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Obr. 4 – Ekologická stopa na mezinárodní úrovní  

Zdroj: https://data.footprintnetwork.org/#/ 

Cílem udržitelného rozvoje je vyvíjet naši společnost takovým způsobem, aby byla 

ekologická stopa (EF) co nejnižší a index lidské blahobytu (HDI) co možná nejvyšší. 

Udržitelný rozvoj v kontextu lidského blahobytu a ekologické stopy je znázorněn 

v následujícím grafu. [6] 

 
Obr. 5 – Porovnání indexů HDI a EF vybraných států  

Zdroj: 

https://data.footprintnetwork.org/#/sustainableDevelopment?cn=&type=BCpc,EFCpc&yr=2016 
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Zefektivnění stavebnictví sníží dříve zmíněnou ekologickou stopu. Stavebnictví m také sociální a 
ekonomické dopady: 

- 40 % energie na světě vyprodukované je dle IPCC (International Panel for Climate 
Change) spotřebováno v budovách, [7] 

- 40 % produkce odpadu je podle Eurostatu spojeno s budovami, respektive 
stavebnictvím, [7] 

- 1/3 emisí skleníkových plynů je podle IPCC spojována se stavebnictvím, [7] 
- Přibližně 6,4 % občanů EU podle údajů Eurostatu v roce 2018 pracovalo ve stavebnictví 

[8] 
- 5,5 % českého HDP podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2016 souviselo 

se stavebnictvím. [9] 
 

Tradičním způsobem výstavby a provozu budov bývají stavby podřízeny určitému sociálně-
ekonomickému hodnocení. Výsledná budova byla běžně kompromisem mezi pořizovacími 
náklady, kvalitou provedení a dobou výstavby.  
Tento přístup má za cíl především krátkodobé sociálně-ekonomické zisky. Dlouhodobá hlediska 
jako užívání budovy nebo její interakce s okolním prostředím jsou brány v potaz pouze 
v omezené míře. Tento přístup je v rozvinutých zemích opouštěn. 
 
Udržitelný přístup k návrhu budov je takový, že je potřeba najít rovnováhu mezi 
environmentálními a sociálně-ekonomickým dopady stavebnictví pomocí návrhů, výstavbou, 
provozem a odstraněním budov. Tyto tři aspekty bývají často označovány jako „tři pilíře 
udržitelnosti“.  Tento přístup je implementován mezinárodními závazky do národních předpisů 
vyhlášek a norem. Jedním ze způsobů, jak tuto problematiku řešit je např. multikriteriální 
hodnocení staveb, které je založeného na tomto přístupu. 

 
Multikriteriální hodnocení staveb 
 
Téma multikriteriálního hodnocení staveb představuje široký komplexní problém s velkým 
množstvím parametrů z různých oblastí stavebnictví, který zahrnuje jak technické, tak 
netechnické disciplíny. Optimalizace konstrukčního návrhu budovy z hlediska 
environmentálních parametrů představuje široký multikriteriální problém. Téma je založeno na 
konceptu udržitelné výstavby, definované v základním dokumentu Agenda 21 pro udržitelnou 
výstavbu. 
 
Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, která navazuje na dokument Agenda 21, definuje jako 
udržitelnou budovu tu, která vykazuje následující aspekty: [10] 

- spotřebovává minimální množství energie a vody během svého života, 
- využívá efektivně suroviny (materiály šetrné k životnímu prostředí, obnovitelné 

materiály), 
- má zajištěnu dlouhou dobu životnosti (kvalitní konstrukční zpracování, adaptabilita 

konstrukce pro různé druhy provozu), 
- vytváří co nejmenší množství odpadu a znečištění během svého života (trvanlivost, 

recyklovatelnost), 
- efektivně využívá půdu, 
- dobře zapadá do přirozeného životního prostředí, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
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- je ekonomicky efektivní z hlediska realizace i provozu, 
- uspokojuje potřeby uživatele nyní i v budoucnosti (pružnost, adaptabilita, kvalita místa), 
- vytváří zdravé životní prostředí v interiéru. 

 
V dnešní době se tento typ výstavby běžně označuje jako "zelená", "ekologická", či "šetrná". To 
však naznačuje, že tento typ výstavby respektuje pouze některé aspekty, a to dopady stavby na 
životní prostředí. Koncept udržitelné výstavby je implementován mezinárodními i národními 
závazky ve formě protokolů, předpisů, zákonů, vyhlášek a norem. 
V současné době se využívají různá certifikační schémata, která na základě výše uvedených 
principů pomáhají určit u budov míru souladu s principy udržitelné výstavby.  
 
Mezinárodní závazky  
 
Základní principy přístupu k řešení této problematiky jsou stanoveny zejména dobrovolnými 
mezinárodními závazky jako například konference ve Stockholmu v roce 1992 United Nations 
Conference on the Human envioment, která specifikovala 26 principů pro „zachování a 
zlepšování lidského prostředí pro blaho všech lidí a jejich potomků.“ [11] Jednotlivé principy 
zahrnují ochranu životního prostředí, výzkum a vývoj obnovitelných materiálů a zdrojů energie, 
ale také proklamace týkající se lidských páv. Konference Earth Summit 1992 konaná v Riu de 
Janeiru, která navazovala na konferenci ve Stockholmu, měla za výsledek tyto dva důležité 
dokumenty: Framework Convention on Climate Change (Rámcová úmluva o změně klimatu) a 
Agenda 21. Jde o obecné dokumenty s vysokými očekáváními, zejména v oblasti spolupráce 
mezi jednotlivými státy. Jejich hlavním cílem je poukázat na klíčové otázky, které je nutno řešit, 
a to zejména management a organizace, spotřeba zdrojů, dopady na udržitelný rozvoj, 
environmentální dopady stavebnictví, sociální, kulturní a ekonomické problémy. Od roku 1995 
jsou pořádány každoroční konference o aktuálním vývoji. Výsledkem konference v roce 1997 
byl známý Kjótský protokol, následovaný v roce 2012 Cancúnskou dohodou a v roce 2016 
Pařížskou dohodou. [12] 
Kjótský protokol nastavuje limity omezující produkci skleníkových plynů v rozvinutých zemích. 
Většina z 39 dotčených států se zavázala k 20 % snížení emisí skleníkových plynů v porovnání 
s rokem 1990. Účinnost Kjótského protokolu je značně omezená. Například proto, že se k němu 
odmítly připojit USA, nebo proto, že velcí znečišťovatelé jako Čína, Brazílie nebo Indie nebyli 
považováni za rozvinuté země. Omezená účinnost Kjótského protokolu a rozšiřování našich 
znalostí o klimatických změnách vedly k sepsání Pařížské dohody. [12] 
 
Cíle Pařížské dohody jsou: [13] 

- Udržení vzestupu globální průměrné teploty o výrazně nižší hodnotu, než 2 °C vzhledem 
k předindustriální úrovni a zvýšení úsilí o dosažení omezení tohoto nárůstu na 1,5 °C 
nad předindustriální úroveň, což by mělo výrazně snížit rizika a dopady změny klimatu,  

- Zvyšování schopnosti přizpůsobit se nepříznivým dopadům změnám klimatu, podporou 
odolnosti vůči změnám klimatu a podporou rozvoje společnosti s nízkou produkcí 
skleníkových plynů, a to takovým způsobem, který neohrožuje produkci potravin. 

- Tvorbou finančních toků v souladu s cestou společnosti k nízkým emisím skleníkových 
plynů a rozvojem společnosti odolnější vůči změnám klimatu.  
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Problémem těchto protokolů je ten, že existují skupiny, které oba dokumenty považují buď za 
příliš radikální nebo nedostatečné. Ani jeden z těchto dokumentů nespecifikuje způsob 
dosažení požadovaných cílů. Oba dokumenty jsou dobrovolné (země mohou podle libosti 
odstoupit jako např. Kanada v roce 2012 nebo USA v roce 2017). Neexistují sankce za porušení, 
respektive neplnění vytyčených cílů. Oba dokumenty se soustředí na emise skleníkových plynů 
a další dopady jsou přehlíženy. 
 
Mezinárodní závazky v rámci EU. 
 
Dnešní stavební předpisy se soustředí na opatření, která mají za cíl významné snížení 
energetické náročnosti budov v souladu s platnou legislativou EU. Podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU mají členské státy EU zajistit, aby do 31. prosince 2020 všechny 
nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie a po dni 31. prosince 2018 
nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s téměř nulovou 
spotřebou energie.  
Nakládání s vodou řeší zejména evropská směrnice 2000/60/EC známá jako Water Framework 
Directive. Tato směrnice komplexně řeší problematiku povrchových i podzemních vod a kvalitu 
vody. [14] 
 
Národní závazky 
 
Všechny relevantní mezinárodní dohody mají být implementovány do národní legislativy. 
V rámci České republiky jsou implementovány ve formě zákonů, norem a vyhlášek.  
Například: 

- zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi, ve znění pozdějších předpisů. 
- Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky č. 230/2015 

Sb. 
- ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov – část 2, požadavky 

 
„V poslední době se zájmem stále více tává otázka celkového vlivu budov na životní prostředí. 
Tomu odpovídá i vysoká aktivita v této oblasti v celosvětovém měřítku. Problematika 
udržitelné výstavby významným způsobem zohledňuje kromě široké škály technických 
problémů také okruh tzv. „měkkých“ parametrů ze socio-kulturní a ekonomické sféry, které 
sekundárně výrazně ovlivňují kvalitu životního prostředí a kvalitu života jako takovou. 
Posuzování stavebních konstrukcí se tak stává multikriteriálním, nebo také 
multiparametrickým a multidisciplinárním problémem. Kvalita staveb je pak hodnocena v 
celém životním cyklu budovy od výstavby, přes provoz, užívání, rekonstrukci až po demolici a 
následnou recyklaci stavby. Udržitelná výstavba je tedy taková, která minimalizuje dopady 
výstavby, provozu a likvidace budov na životní prostředí, ovlivňuje sociální podmínky (může 
přinášet novou kvalitu pro uživatele i okolí stavby) a zároveň je ekonomicky efektivní po celou 
dobu svého životního cyklu (náklady na provoz, pravidelnou údržbu atd.). “ [15] 
 
„Pro certifikaci kvality budov neexistuje jednotná metoda. V USA, Francii, Velké Británii, 
Německu, Japonsku a dalších státech se v poslední době rozšířilo používání národních 
certifikačních schémat, jejichž cílem je hodnotit budovu z hlediska principů udržitelné 
výstavby. Například v USA se používá metoda LEED vyvíjená organizací U.S. Green 
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Building Council (USGBC), ve Velké Británii je hlavním certifikačním schématem BREEAM 
vyvíjený výzkumným ústavem British Research Establishment (BRE), ve Francii se používá 
metodika HQE vyvíjená Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), v Německu 
se používají systémy DGNB a BNB. v Itálii, Španělsku a Portugalsku se používají národní 
lokalizace mezinárodní metodiky SBTool. 
Objevuje se i komerční snaha používat některé původně národní certifikační systémy i v 
jiných zemích jako např. americký LEED nebo britský BREEAM a v posledním období  i 
německý DGNB. Používání těchto systémů v jiných regionech bez důsledné lokalizace je 
však velmi problematické s ohledem na specifické klimatické a geomorfologické 
podmínky v různých regionech, jinou technologickou a materiálovou základnu i jiné 
tradice stavebnictví. Priority v různých regionech světa i Evropy musí být zákonitě jiné. 
Jiné váhy důležitosti kritérií budou v teplých a suchých oblastech, jiné v oblastech s vyšším 
seizmickým rizikem, jiné v zemích s vyšším rizikem povodní, atd., atd. Nezanedbatelným a 
důležitým důvodem, proč preferovat vznik a používání lokálních regionálních hodnoticích 
metod je   i bezpečnost a kontrola nad informacemi získávanými při hodnocení. 
Vedle národních certifikačních metodik existuje i obecné mezinárodní schéma SBTool 
vyvíjené organizací International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE), 
které nabízí rozsáhlou databázi kritérií udržitelné výstavby pro lokalizaci a použití v 
konkrétních podmínkách zúčastněných států. Mezi hodnoticí systémy vycházející z 
mezinárodní metodiky SBTool patří i česká metodika SBToolCZ, která je výsledkem 
výzkumu centra CIDEAS a Centra udržitelné výstavby budov SUBSTANCE při Katedře 
konstrukcí pozemních staveb na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Nástroj vznikl ve 
spolupráci s mezinárodní organizací iiSBE za podpory České společnosti pro udržitelnou 
výstavbu budov (CSBS).“ [16] 
 

3. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Cílem této diplomové práce bylo dosáhnout návrhem novostavby administrativní budovy 
co nejvyšší kvality z hlediska multikriteriálního hodnocení budov, a poukázat na součásti 
návrhu, které mají největší vliv na celkovou výslednou kvalitu budovy. 
K dosažení daného cíle bylo zapotřebí zpracovat projektovou dokumentaci novostavby 
administrativní budovy ve stupni pro stavební povolení, a komplexní návrh budovy včetně 
systémů zařízení TZB a jejich funkce z hlediska oblasti provozu a měření a regulace, 
v kombinaci se stavebním řešením, konstrukčním řešením, požární bezpečností a stavební 
fyzikou.  

4. ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 

Pro zpracování projektové dokumentace byl využit software Revit, kvůli kvalitní koordinaci 

projektu s využitím BIM technologie a tvorbu výkazu výměr. Pro vizualizace objektu byl 

využit software Lumion. K výpočtům stavební fyziky byl použit zejména software DEKSOFT, 

Stabilita - Svoboda, Teplo – svoboda, Hluk+, Světlo+, Design Builder, Building Design. 
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Specializovaná část této diplomové práce zaměřena na multikriteriální hodnocení staveb. 

V této části je zpracováno kompletní ohodnocení navrženého objektu metodikou 

SBToolCZ.  

Kompletní vyhodnocení viz složka č. 7 – Specializovaná část 

Popis metodiky SBToolCZ: [9] 

Česká metodika pro hodnocení komplexní kvalit budovy, která založena a obecném 

mezinárodním schématu SBToolCZ. SBToolCZ poskytuje pro fázi návrhu budov nástroj, 

který poukazuje na možnosti, jak danou budovu zlepšit ve sledovaných parametrech. 

Metodika SBToolCZ je založena a multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada 

různých kritérií, které zohledňují principy udržitelé výstavby.  

Rozsah kritérií, která vstupují do hodnocení budovy, se liší dle typu budovy a dle fáze 

životního cyklu, který je posuzován (fáze projektové přípravy, výstavby, uvedení do 

provozu, provoz budovy). Struktura kritérií a váhy mezi nimi jsou navrženy v souladu s 

principy udržitelé výstavby a výsledné hodnocení á především sloužit pro potřeby a 

ochranu veřejného zájmu a kvalitního vstavěného prostředí. V administrativních budov ve 

fázi návrhu se metodikou SBToolCZ hodnotí 39 kritérií. 

 

 

Obr. 6 – Základní princip multikriteriálního hodnocení 

Budova a její okolí jsou definovány souborem vlastností a konstant, které jsou v rámci 

regionu neměnné a nezávislé a budově. Teto soubor vlastností a konstant, který definuje 

posuzovanou budovu a její okolí, vstupuje do kriteriálních listů. Kriteriální listy jsou těžištěm 

metodiky SBToolCZ a v nich je popsán algoritmus hodnocení daných kritérií.  
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Struktura hodnocených kritérií je rozdělena do třech základních skupin:  

1. Enviromentální kritéria (životní prostředí).  

2. Sociální kritéria (neboli také sociálně-kulturní).  

3. Ekonomika a management.  

Tyto jsou doplněny o čtvrtou skupinu kritérií týkajících se lokality budovy, která se sice 

hodnotí a výsledek se prezentuje, ale nevstupuje do výsledného certifikátu kvality: 

4. Lokalita: 

Struktura kritérií zohledňuje fakt, že hodnocení probíhá ve fázi návrhu budovy, kdy ne 

zrovna všechny informace o objektu jsou známy a jsou k dispozici. Zrovna tak je toto 

zohledněno ve vlastních algoritmech hodnocení jednotlivých kritérií. 

Budova a její okolí jsou definovány souborem vlastností a řady konstant, které jsou v rámci 

regionu neměnné a nezávislé na budově (jedná se např. o emisní faktory a faktory 

energetické přeměny pro přepočet konečné spotřeby energie na energii primární – Emisní 

a konverzní faktory). Tento soubor vlastností a konstant, který definuje posuzovanou 

budovu a její okolí, vstupuje do kriteriálních listů. Kriteriální listy jsou těžištěm metodiky 

SBToolCZ a v nich je popsán algoritmus hodnocení daných kritérií. 

 

Obr. 7 – Základní struktura metodiky SBToolCZ 

Každé kritériu je dle předepsaného algoritmu vyhodnoceno a pomocí kriteriálních mezí 

(tzv. benchmarků) se tato hodnota normalizuje na jednotnou stupnici, což znamená, že se 

hodnota indikátoru předmětného kritéria převede a stupnici 0 až 10.  

Tato stupnice má následující význam:  
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Interval 0 až 4 – hodnota indikátoru daného kritéria odpovídá stavu obvyklému v ČR nebo 

splnění legislativních, či normativních požadavků (pokud jsou nadefinovány) – tento stav 

lze nazvat standardem. 

Interval 4 až 6 - hodnota indikátoru koresponduje s nadstandardní (dobrou) kvalitou. 

Interval 6 až 8 - hodnota indikátoru odpovídá vysoké kvalitě. 

Interval 8 až 10 - hodnota indikátoru odpovídá nejvyšší (nejlepší) kvalitě, v některých 

případech také dosažení BAT (tedy nejlepších dostupných technologií), nebo cíleně 

nastavenému trendu v oblasti udržitelé výstavby.  

Výsledné body ze všech kritérií se následně přenásobí váhami, vážené body jednotlivých 

kritérií se sečtou a dostane se tak celkový výsledek (opět v rozsahu 0 až 10), jehož hodnota 

reprezentuje úroveň kvalit předmětné budovy. 

 

Obr.8 – Hodnotící normalizovaná stupnice 

 

Obr.9 – Výsledné certifikáty kvality dle celkového skóre 
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Tab.1 – Celkové váhy skupin kritérií 

  

Obr.10 – Celkové váhy skupin kritérií 

 

Obr.11 - Celkové váhy kritérií v rámci celého systému v řazení od nejvyšší váhy po nejnižší  
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Tab.2 – Váhy enviromentálních kritérií (skupina E) 

 

Tab.3 – Váhy sociálních kritérií (skupina S) 
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Tab.4 – Váhy kritérií ve skupině ekonomika a management (skupina C) 

 

Tab.5 – Váhy kritérií ve skupině lokalita (skupina L) 

 

 

 

Obr.12 - Váhy kritérií v jednotlivých skupinách E, S, C a L  
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5. VÝSLEDKY DIPLOMOVÉ PRÁCE S UVEDENÍM A VYHODNOCENÍM 

ZJIŠTĚNÝCH POZNATKŮ 
 

Výsledkem této diplomové práce je dokumentace novostavby administrativní budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie ve stupni pro stavební povolení, včetně požárně-
bezpečnostního řešení, průkazu energetické náročnosti a návrhu sytému a regulace 
větrání, vytápění, chlazení, osvětlení a hospodaření s vodou, a její ohodnocení metodikou 
multikriteriálního hodnocení staveb SBtoolCZ. Novostavba je umístěná na reálných, 
dosud nezastavěných parcelách v části města, kde se předpokládá další výstavba.  
Navržený objekt je nepodsklepený, se třemi nadzemními podlažími a s plochou střechou. 
Projekt je zpracován jako dokumentace pro stavební povolení Administrativní budovy 
ENERGIS ve Valašském Meziříčí.  Navržená stavba vyhovuje platným ustanovením a 
zákonům a je navržena dle českých technických norem. Při návrhu byla nejdříve 
zpracována architektonická studie, ze které vychází i konečné řešení. Práce dále obsahuje 
architektonicko-stavební dokumentaci, stavebně konstrukční řešení a návrh technických a 
technologických zařízení. Objekt je posouzen z hlediska tepelné techniky i akustiky a je na 
něj vypracován štítek energetické náročnosti budov, kde je budova zařazena do třídy B – 
úsporná. Objekt je posouzen z hlediska multikriteriálního hodnocení budov metodou 
SBtoolCZ, kde je budova ohodnocena stříbrným certifikátem kvality. Vypracováno je také 
požárně bezpečnostní posouzení, obsahující požadavky na jednotlivé konstrukce. 
Jednotlivé části projektu jsou umístěny v přílohách této práce, součástí je také 
dokumentace, která zhodnocuje tepelně technické a akustické parametry navržené 
stavby. 
 
Poznámka: 
V této kapitole jsou vypsány pouze nejpodstatnější elementární informace z projektové 
dokumentace a všech příloh. Vzhledem k obsahu diplomové práce má tato část především 
seznámit čtenáře s řešenou problematikou, a s obsahem a výsledky diplomové práce. 
Podrobnější informace jednotlivých částí jsou zpracovány v příslušném rozsahu 
v samostatné příloze, uvedeny jsou pouze vybrané části diplomové práce.  
 

5.1 Celkový popis stavby 
Popis území stavby 

Navržený objekt je situován v bývalých kasárnách na okraji sídliště Štěpánov ve Valašském 
Meziříčí v lokalitě určené dle územního plánu města pro výstavbu občanského vybavení 
pro komerční využití.  
 
Řešený pozemek se nachází na parcele č. 1550 v katastrálním území města Valašské 
Meziříčí. Pozemek se svažuje směrem k jihovýchodu. Celkové převýšení pozemku je cca 3 
m s průměrným sklonem 2-3 %. Ze severovýchodní strany je pozemek ohraničen 
komunikací, na kterou bude napojena příjezdová cesta k objektu a výjezd z parkoviště. 
Jižní hranici pozemku tvoří parkoviště sousední zástavby. Tvar parcely je nepravidelný, 
připomínající obdélník. Stavba bude realizována na parcele č. 1550 v katastrálním území 
Valašské Meziříčí. Tvar zmíněné parcely je nepravidelný, připomínající obdélník o 
rozměrech 92 × 45 m.  Ze severovýchodní strany je pozemek ohraničen komunikací, na 
kterou bude napojena příjezdová cesta k objektu a výjezd z parkoviště. Jihovýchodní 
hranice pozemku je tvořena místní komunikací určenou pro chodce a cyklisty. 
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Nový objekt bude napojen novými přípojkami na stávající technickou infrastrukturu. 
V rámci výstavby dojde k napojení na místní obslužnou komunikaci. Přístup k navrhované 
novostavbě je řešen bezbariérově. Podrobnější řešení viz příloha C.3 Koordinační situační 
výkres. 
 
Architektonické řešení 

 
Architektonicky se jedná o jednoduchou hmotu na půdorysu tvaru obdélníku. Hmota 
objektu respektuje výškovou hladinu okolní zástavby. Hlavními materiály užitými v 
exteriéru je dřevěný obklad fasády a bílá omítka v různých odstínech. Architektonické 
tvarosloví je doplněno vertikálními okny, která jsou uspořádána do pravidelného rastru.  
 
Střecha je navržena plochá jednoplášťová, v jižní části v místě venkovního schodiště jsou 
navrženy terasy. Na východní straně objektu je navržené parkoviště včetně parkovacích 
stání pro elektromobily a elektrokola. Budou použity tradiční materiály – keramické 
broušené tvarovky, izolace s obsahem čediče a monolitické železobetonové konstrukce 
(skeletový konstrukční systém). Barevnost fasády objektu je orientována do odstínů šedé 
a hnědé barvy. 
 

Účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je stavba sídla společnosti ENERGIS, jedná se o výstavbu 
administrativní budovy navržené pro zajištění 60 pracovních míst, a tak, aby vyhovovala 
z hlediska bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností a orientací 
v prostoru. 
 
Celková plocha pozemku:    8850 m2 
Zastavěná plocha:                940,5 m2 
Užitná plocha celkem:               2948,6 m2 
Obestavěný prostor:              7615,5 m3 
Počet pracovních míst:         60 pracovních míst 
Počet parkovacích stání:                                              

 
84 (z toho 5 pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace a 4 
pro elektromobily) 
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Typy dispozice v jednotlivých patrech: 

 
 
3NP = oddělené kanceláře, 
konferenční místnosti, hygienické a 
společenské zázemí 
 
 
 

 
 
 
 

2NP = oddělené kanceláře, 
konferenční místnosti, hygienické a 
společenské zázemí 
 
 
 
 
 
1NP = recepce, kavárna, technické 
zázemí, skladovací prostory 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Půdorys typického podlaží 
 
 
 

 
 
 

Obr.13 – Schéma vnitřní dispozice  

 
Navrhovaný objekt je v souladu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění. Projektová dokumentace je v souladu 
s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Jedná se o stavbu občanského vybavení a je dle §2 vyhl. č. 
398/2009 Sb. požadováno splnění podmínek této vyhlášky 
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Konstrukční a technické řešení: 

Objekt je založen na základových patkách, konkrétně na patkách z železobetonu pod 
železobetonovými nosnými sloupy. Výtahová šachta je založena na železobetonové 
základové desce. Konstrukční systém je železobetonový monolitický skelet. Svislé nosné 
konstrukce jsou navrženy z ŽB monolitických sloupů o rozměru 300x450 mm, vyzdívku 
tvoří keramické cihelné bloky HELUZ. Stropní konstrukce jsou navržené železobetonové 
monolitické, beton C25/30 XC1 S3, ocel B500B. Vyztužení dle statického návrhu. 
Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev nám řeší zastřešení objektu. Objekt je zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem, izolací budou tuhé desky z kamenné vlny v tloušťce 
260 mm. Vnější povrch je vytvořen fasádním obkladem latěmi z přírodního dřeva (od 
úrovně 2NP a výše), a ze silikonové točené omítky (úroveň 1NP) z důvodu menší 
náchylnosti na vlivy zeleně v okolí (pH – zásadité). Veškeré obalové konstrukce (obvodový 
a střešní plášť, výplně otvorů) jsou navrženy s parametry požadovanými ČSN 730540-2. 
Navržené konstrukce splňují požadavek na součinitel prostupu tepla Urec,20 stanovený 
pro nízkoenergetické stavby. Skladby konstrukcí a jejich vlastnosti, jsou popsány v části: 
Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky (složka č. 6).  
 
Výkopy 

Vzhledem k rozsáhlosti stavebního záměru a svažitosti terénu budou výkopové práce 
poměrně rozsáhlé. Zemní práce zahrnují srovnání terénu pod objektem do roviny, výkopy 
pro základové pasy pod nosnými svislými konstrukcemi, výkopy pro základové patky 
zajišťující přenesení zatížení ze sloupů do zeminy, výkopy rýh pro položení přípojek a 
konečné terénní úpravy v okolí stavby. Před započetím výkopových prací je nutné zaměřit 
polohu inženýrských sítí v bezprostřední blízkosti pozemku a viditelně ji vyznačit. Nesmí 
dojít k žádnému poškození těchto sítí ani k narušení jejich ochranných pásem. Během 
výkopových prací je potřeba prověřit, jestli se pod parcelou nenachází archeologické 
naleziště. Kromě konečného začištění základové spáry je doporučeno provádět výkopové 
práce strojně, a co nejdříve po dokončení výkopových prací začít s betonáží základů. 
Vytěžená zemina se uskladní na pozemku investora a bude později použita k terénním 
úpravám. Nejdříve se provede sejmutí ornice v tloušťce 200 mm a ornice se uskladní 
odděleně od ostatní vytěžené zeminy.  
 
Zajištění stavební jámy 

Stavební jáma bude hloubena do hloubky 1550 mm (vztaženo k finální výšce podlahy 
v 1.NP) a bude zajištěna pomocí svahování na základě vnitřního úhlu tření zeminy. 
Stavební rýhy hlubší než 1500 mm budou paženy z důvodu BOZP. 
 
Základy 

Základová spára vnitřních nosných prvků se nachází v hloubce 1300 mm, pouze základové 
patky pod sloupy na okraji 1550 mm. Pod nenosnými příčkami bude provedeno 
podbetonování 300 x 150 mm, a 500x300 v místě uložení schodiště, které bude probíhat 
zároveň s betonováním roznášecí desky.  Základy budou tvořeny vyztuženým 
monolitickým betonem C20/25 - X0, S2, 16/32 mm. V další etapě bude vybetonována i 
podkladní betonová deska z betonu C20/25 - XC3, S3, 16/32, která bude vyztužena KARI 
sítí 2xØ6/150 mm. Při betonáži základů se musí provést prostupy pro ležaté rozvody 
kanalizace a prostupy pro přívod přípojek inženýrských sítí.  
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Hydroizolace spodní stavby 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je použito souvrství asfaltových pásů. S pokládkou 
hydroizolačních pásů se může začít až po úplném vyzrání betonu podkladní vrstvy. 
Nejdříve se štětcem nanese za studena zpracovatelná asfaltová emulze bez obsahu 
rozpouštědel, na kterou se po zaschnutí celoplošně nataví SBS modifikovaný asfaltový pás 
s vložkou ze skleněné tkaniny. Na první hydroizolační vrstvu se stejným způsobem 
aplikuje další SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože. Asfaltové 
pásy budou pokládány tak, aby po obvodu podkladní betonové vrstvy zůstal přesah 
minimálně 40 cm. Po zhotovení obvodových svislých nosných konstrukcí 1.NP se stejným 
postupem aplikují hydroizolační pásy také na vnější strany těchto konstrukcí a pomocí 
přesahu se jednotlivé části propojí dohromady. 
 

Výplňové obvodové zdivo 

Výplňové zdivo obvodové svislé konstrukce jsou tvořeny z broušených keramických bloků 
o rozměrech 247x300x249 (d x š x v) s pevností 15 MPa. První řada cihel bude vyzděna na 
základovou maltu (pevnost > 10 MPa). Další řady cihel se budou vyzdívat na celoplošné 
lepidlo (pevnost > 10 MPa) určené pro použití s broušenými keramickými bloky. Lepidlo 
se nanáší pouze na ložné spáry, styčné spáry jsou spojeny na pero a drážku. Při vyzdívání 
obvodových konstrukcí je potřeba zamezit vzniku tepelných mostů.  
 

Překlady 

V obvodových svislých konstrukcích tvořených keramickými tvárnicemi jsou navrženy 
keramické nosné překlady o rozměrech 70×238 mm, dodávané výrobcem zdícího 
materiálu. Podrobný popis jednotlivých překladů a jejich délek, včetně umístění případné 
tepelné izolace EPS je uvedeno ve výkresech jednotlivých podlaží. Při osazování překladů 
je třeba dbát především na dostatečné uložení a správnou orientaci překladu. Používané 
prvky nesmí být žádným způsobem porušeny.  
 
Stropy 

Nad všemi podlažími je navržena stropní konstrukce z monolitického železobetonu, beton 
C20/25 XC1, S3, ocel B500B (statický návrh vyztužení není předmětem dokumentace), 
výšky 250 mm. Podepření stropní konstrukce se může odstranit až v době, kdy dosáhne 
stropní deska své navrhované pevnosti. Přesný návrh železobetonové stropní konstrukce 
není předmětem této práce. Výkresy tvaru stropu jsou zakresleny podle běžných zásad, 
mají pouze ilustrativní charakter. 
 

Nenosné zdivo 

Svislé nenosné konstrukce ve všech podlažích jsou navrženy z broušených keramických 
bloků o rozměrech 247x140x249 a 247x90x249 (d x š x v) s pevností 10 MPa. První řada 
cihel bude vyzděna na základovou maltu (pevnost > 10 MPa). Další řady cihel se budou 
vyzdívat na celoplošné lepidlo (pevnost > 10 MPa) určené pro použití s broušenými 
keramickými bloky. Lepidlo se nanáší pouze na ložné spáry, styčné spáry jsou spojeny na 
pero a drážku. V některých prostorech jsou navrženy sádrokartonové příčky a předstěny 
kvůli lepšímu zabudování potřebných rozvodů a instalací. 
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Podhledy 

Sádrokartonové podhledy jsou montovány dle pokynů výrobce na systémové kovové 
profily z pozinkovaného plechu připevněné ke stropní železobetonové konstrukci. 
Podhled tvoří instalační dutinu pod stropem o výšce 1000 mm. Povrch bandážován, 
zatmelen a po přebroušení opatřen nátěrem na sádrokarton: 1x základní nátěr), 2x vrchní 
nátěr. Hlavy šroubů zapuštěny. Na odkryté uříznuté okraje desek a na všechny povrchy, 
kde musí být aplikována těsnící páska, použít těsnící hmotu. Po vyplnění a zakrytí všech 
spár a otvorů jsou tyto překryty páskou a zatmeleny do ztracena, aby vznikl zarovnaný 
hladký bezešvý povrch. V podhledech musí být zajištěn přístup nad podhled k 
technologickým zařízením, skrytým servisním místům, uzávěrům rozvodů apod., které 
vyžadují servis. U SDK podhledu budou osazena revizní dvířka. Tato budou provedena 
jako systémová.  
 

Podkladní vrstvy podlah 

Podlaha se začne provádět až po dokončení všech rozvodů ve stěně, omítek a maleb. 
Podkladní vrstvou v podlahách je litý anhydritový potěr se samonivelační schopností o 
pevnosti nejméně 30 MPa. Tloušťka podkladní vrstvy se liší podle druhu nášlapné vrstvy a 
pohybuje se v rozmezí 50-60  mm. Pokud se vrstva z litého potěru nachází nad tepelně 
izolační vrstvou z pěnového polystyrenu nebo skleněné vaty, je vždy nutné oddělit tyto 
materiály separační PE fólií, aby záměsová voda z cementové směsi neznehodnotila jejich 
tepelně izolační vlastnosti.  
Minimální teplota vzduchu je +5°C, zároveň musí být stavba dobře zabezpečena proti 
průvanu. Podklad musí být dostatečně únosný a rovnoměrně stlačitelný. anhydritový 
potěr bude dodán v autodomíchávači a dále transportován čerpadly. 
Výsledný povrch musí být rovný, s tolerancí ±3 mm na 2 m lati. 
 
Schodiště 

V objektu se nachází jedno interiérové schodiště. Konstrukčně je schodiště navrženo jako 
monolitické železobetonové deskové, se třemi schodišťovými rameny. Provedeno bude 
s tloušťkou desky 180 mm z betonu C20/25 - XC3, S3, 16/32 vyztuženého betonářskou 
ocelí B500B. Mezipodesta je podepřena podezdívkou z keramických tvárnic HELUZ AKU 
30 MK, tl. 450 mm s pevností 15 MPa a bude osazena do akustických boxů HALFEN kvůli 
přerušení šíření vibrací vzniklých při provozu objektu. Schodišťové ramena budou po 
obou stranách oddělena od steny výtahové šachty akustickým dilatačním páskem HALFEN 
tl. 25 mm. Šířka schodišťového ramene činí 1740 mm, šířka mezipodesty 1850 mm. 
Schodišťová ramena jsou symetrická, v každém je 9 schodů o rozměrech 300 x 170,8 (b x 
h). Celková konstrukční výška, kterou schodiště překonává je 4300 mm. Stupnice i 
podstupnice schodišťových stupňů jsou opatřeny keramickým obkladem. Na vnější straně  
schodišťových ramen bude umístěno madlo z nerezových profilů ve výšce 900 mm. 
Schodiště je navrženo dle ČSN 73 41 30. 
 

Hydroizolace střešního pláště 

Hydroizolační vrstva střešního pláště je navržena jako vrstva PVC-P folie FATRAFOL810. 
Součástí návrhu střechy bude dodavatelská dokumentace, která bude obsahovat kromě 
standardních výkresů také kladečský plán střechy a statický návrh kotvení střešního 
souvrství. Střešní konstrukce bude tvořena jako jednoplášťová plochá střecha klasického 
pořadí. Hydroizolační vrstva je tvořena z PVC po tloušťce 1,8 mm. Celou skladbu 
mechanicky kotvenou v přesazích PVC-P (viz. výkresy), odděleného od tepelné izolace 
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separační vrstvou z geotextílie 300 g/m2 z důvodu chemické reakce mezi materiály. 
Tepelná izolace z polystyrenu je ve dvou vrstvách (tloušťka horní vrstvy je 150 mm a dolní 
vrstvy 50-200 mm), spojených ve vodorovném směru na sraz a ve svislém směru na sraz. 
Spádová vrstva bude tvořena z polystyrénových klínů ve sklonu 3,0 %. Parozábrana je 
tvořena z jednoho modifikovaného asfaltového SBS izolačního pásu (DEKTRADE GLASTEK 
40 MINERAL), 
který je natavena na stropní desku opatřená penetračním asfaltovým nátěrem. Střešní 
vpusti budou plastové profilové vpusti s nakašírovaným mPVC límcem a vytápěcí spirálou. 
V místě vpustí je snížena horní deska teplená izolace ze 160 mm na 140 mm do 
vzdálenosti 500 mm okolo vpusti. Konkrétně navržené skladby střešního pláště jsou v 
dokumentu SKLADBY KONSTRUKCÍ. Střecha je plochá jednoplášťová se sklonem 3,0% 
Pokládky jednotlivých vrstev střechy a způsob provedení hydroizolací, prostupů, dilatací 
atd. jsou provedeny dle doporučených technologických postupů a detailů výrobce, resp. 
dodavatele daného typu hydroizolace v závislosti na její poloze v souvrství skladby střechy 
a dále v souladu s příslušnými ČSN. Pro jednotlivé vrstvy střech jsou použity předepsané 
doplňkové typové výrobky. Do dodávky střech je nutné zohlednit i materiál a nutné úkony 
na zajištění a ochranu jednotlivých vrstev a prvků střechy v průběhu výstavby vyvolaných 
postupem výstavby, technologickými přestávkami, nepříznivými povětrnostními 
podmínkami atd. (např. provizorní ochrana jednotlivých vrstev, provizorní kotvení vrstev, 
pomocné konstrukce pro montáž, …).  Navržené skladby střech splňují požadavky na 
tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu 
konstrukcemi dané normovými hodnotami – viz příloha stavební fyzika. Pokládání 
FATRAFOLU 810 na stavbách mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu 
vyškolené firmy. FATRAFOL 810 se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a 
popsanými v Konstrukčním a technologickém předpisu výrobce platném v době 
provádění hydroizolace. V ploše a v místech přechodů musí být fólie vhodným způsobem 
upevněna ke stabilní části střešního pláště pomocí speciálních kotvících prvků. Způsob 
kotvení musí být navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrovým změnám a sání 
větru. Stabilizace je hydroizolace je řešeno přitížením vrstvou okrasného praného říčního 
kačírku F16/32. Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo topným 
klínem (jednostopý svar). Pokládání a spojování lze provádět za teplot nad -5 °C. 
Hydroizolační vrstvu střechy je nutné vytáhnout i podél atiky, aby nedocházelo k zatékání 
vody do konstrukce. 
 

 

Tepelná izolace 

Zateplení obvodových stěn je řešeno kontaktním zateplovacím systémem s deskami 
z pěnového polystyrenu s grafitem ISOVER FASSIL NT tloušťky 260 mm. Jedná se o desky, 
které se k podkladu lepí a mechanicky kotví pomocí talířových hmoždinek, a mají na 
vnějším povrchu nakašírovanou netkanou textilii která plní funkci paropropusné pojistné 
hydroizolace. V místě budoucího obkladu fasády musí být použity talířové hmoždinky 
s kovovým nebo kombinovaným trnem, u ostatních ploch fasády se použijí hmoždinky 
s plastovým trnem. Pro zateplení podlahy na terénu je navržena tepelná izolace 
z pěnového polystyrenu BACHL EPS 150 S. Tloušťka tepelné izolace se je v jednotlivých 
místnostech různá, konkrétně je uvedena v příloze „výpis skladeb konstrukcí“ přiložené 
ve složce č.2. Zateplení ploché střechy je řešeno deskami EPS 150 S. Spodní vrstva se lepí 
na podkladní spádovou vrstvu asfaltovým lepidlem DENBIT Styro LT a tvoří ji izolační 
desky EPS 150 S tloušťky 150 mm. Na ně se stejným postupem umístí druhá vrstva 
tepelné izolace ve formě spádových klínů EPS 150 S, tloušťky 50-250 mm. Jako tepelná a 



 
39 

 

zvuková izolace podlahy v 2.NP bude použita izolace z minerálních kamenných vláken 
ROCKWOOL STEPROCK ND tloušťky 30 mm. 
 
Vstupní dveře  

Vstupní automatické dveře budou plastové, šestikomorové, částečně zaskleny izolačním 
trojsklem. Jedná se o typ dveří TRIDO od systému DIVA-L. Dveře jsou z plastových profilů s 
přerušeným tepelným mostem s dvojitým těsněním, částečně prosklené. Součinitel 
prostupu tepla Uw dle výpisu v příloze. Prosklení izolačním sklem bezpečnostním (proti 
poranění osob při rozbití a proti mechanickému proražení).  
Kování a zárubně jsou systémové – součást dodávky dveří.  
Vstup bude snadno vizuálně rozeznatelný vůči okolí. Prosklené dveře, jejichž zasklení 
zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve 
výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména budou mít výrazný 
pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými 
od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí, viz požadavky na bezpečnost při 
užívání stavby. Podrobný popis a schéma dveří není v zadání obsahu dokumentace. 
 

Okna  

Všechny okna jsou navrženy jako plastová, šestikomorová, s izolačním trojsklem značky 
VEKRA PREMIUM EVO. Okno se ovládá třípólovou klikou s možností mikroventilace. 
Kotvení okna se provede pomocí kotevních plechů, uchycených ke konstrukci stěny 
turbošrouby. Spára mezi oknem a zdivem bude vyplněna montážní pěnou. 
Výška podkladního profilu bude navržena dodavatelem oken po přesném zaměření tvaru 
parapetu okna a musí umožnit zateplení vnějšího parapetu izolantem tl. min. 40 mm. 
Šířka rámu musí umožnit zateplení ostění, nadpraží a parapetu TI tl. min. 40 mm.  
Vnitřní styk rámu s ostěním a nadpražím bude zalepen parotěsnou páskou. Zvenku bude 
tepelný izolant tl. min. 40 mm doražen na rám přes komprimační pásku, která je součástí 
začišťovací tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován.  
Vnější styk rámu okna s ostěním a nadpražím se ošetří ochrannou difúzní páskou.  
Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. vč. pozdějších předpisů.  
Kotvení výplní bude probíhat na základě předpisu výrobce. 
 
Akustická izolace 

Akustická izolace podlah je navržena izolace z minerálních vláken STEPROCK ND 
ROCKWOOL. Posouzení neprozvučnosti konstrukcí je řešeno v samostatné příloze (složka 
č.6 – Stavební fyzika) 
 
Výtahy 

V objektu bude použit osobní, lanový výtah bez strojovny SCHINDLER 3300, max pro 6 
osob. Nosnost až 675 kg. Rozměr dveří 900x2000 mm. 
 
 
Výpočtové hodnoty klimatických poměrů: 

Místo: Valašské Meziříčí   

Nadmořská výška:  332,40 m.n.m.  

Normální tlak vzduchu: 101 kPa  

Výpočtová teplota vzduchu léto: +35 °C, zima: -15 °C   

Entalpie léto: 60,5 kJ/kg s.v. 
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Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí  

Výsledná teplota v místnostech je uvažována v zimě 20 °C. Vlhkost vzduchu je v létě řízena 

na 50 % a v zimě na 35 %. Uvažované dávky čerstvého vzduchu: 30 m3 /os*h. Objekt je 

vytápěn teplovzdušně (podrobnější popis viz kapitola – Větrání) 

 
 
Poznámka: 
Kvůli komplikovanosti uvedeny pouze jako výstupní grafické znázornění, vstupní a výstupní 
hodnoty a data, samotné výpočty budou uvedeny v samostatné příloze dané 
problematiky. Většina výpočtů byla provedena v programu excel, který bude přiložen jako 
příloha. V hlavní textové části nejsou uváděny všechna schémata, výkresy jednotlivých 
zařízení, ty jsou z důvodů velkého obsahu informací uvedeny v samostatné příloze.
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5.2 Vzduchotechnika  
 

Základní koncepční řešení  

Jedná se o soustavu 3 zařízení zajišťující větrání a vytápění objektu. 
Výpočtová část zahrnuje veškeré výpočty a posouzení k návrhu vzduchotechnického 
zařízení. Prostory jsou rozděleny do tří funkčních celků. Zařízení č. 1 obsluhuje prostory 
kanceláří. Zařízení č. 2 obsluhuje komunikační prostory a hygienické zázemí ve 2. a 3. NP. 
A zařízení č. 3 obsluhuje zázemí kavárny. Zdrojem tepla i chladu bude soustava tepelných 
čerpadel země-voda a VRF jednotka ve venkovním provedení (podrobnější informace viz 
kapitola Vytápění / Chlazení). K vytápění i chlazení budovy jsou je použita soustava 
kazetových podstropních jednotek Fan-coil (podrobnější informace viz kapitola Vytápění / 
Chlazení). K ohřevu vody v tepelném výměníku VZT jednotky bude sloužit topná voda, 
která má teplotní spád 60/55 °C. Chladící soustava je navržena jako dvoutrubková, 
protiproudá, s nuceným oběhem chladící vody s teplotním spádem 7/12 °C. Sekundární 
okruh chladící soustavy se za akumulací chladu dělí v trubkovém rozdělovači a sběrači 
DN150 (159x4,5) na 3 větve (podrobnější informace viz složka č.6, příloha – Chlazení).  
 
Jedná se o nucené větrání prostorů, zejména těch, které nejde větrat přirozeně okny z 
důvodu jejich charakteru. Strojovna je umístěna v technickém zázemí v přízemí budovy. 
VZT jednotky všech zařízení zajišťují jednostupňovou filtraci čerstvého vzduchu, útlum 
hluku, rekuperaci pomocí deskového výměníku s kříženým prouděním vzduchu, ohřev i 
chlazení vzduchu. VZT Jednotky budou ve vnitřním provedení, opláštěné lakovaným 
plechem. Součástí jejich dodávky bude základový rám výšky 300 mm. Sání a výtlak budou 
situovány tak, aby nedošlo k zpětnému nasátí znehodnoceného odvodního vzduchu. Pro 
distribuci filtrovaného, tepelně a vlhkostně upraveného vzduchu a pro odvod 
znehodnoceného vzduchu bude navrženo čtyřhranné potrubí z pozinkovaného ocelového 
plechu. Koncové elementy budou připojeny pomocí kruhového, ohebného, zvukově 
izolačního potrubí. Jako koncové elementy budou použity vířivé anemostaty a talířové 
ventily. Na odbočkách čtyřhranného potrubí k distribučním prvkům budou osazeny 
regulační klapky, které slouží k regulaci průtoku vzduchu. Systém větrání a klimatizace 
bude navržen ve všech zařízeních rovnotlaký.  
 

VZT - Měření a regulace, protimrazová ochrana  

- Vzduchotechnické jednotky budou řízeny a regulovány pomocí MaR: 
- Řízení chodu ventilátorů  
- Regulace teploty vzduchu řízením výkonu teplovodního ohřívače směšováním v 

zimním období  
- Regulace teploty vzduchu řízením výkonu vodního chladiče v letním období 
- Řízení výměny vzduchu teplotními čidly, vlhkostními a čidly na koncentraci CO2 ve 

vzduchu  
- Řízení uzavíracích klapek na jednotce pomocí servopohonů 
- Řízení regulačních klapek pomocí servopohonů   
- Regulace účinnosti deskového výměníku 
- Signalizace chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku  
- Regulace cirkulační klapky řídící směšovací poměr na obtoku deskového výměníku  
- Protimrazová ochrana teplovodního výměníku – měření na straně vody i vzduchu 
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- Signalizace znečištění filtrů  
- Signalizace závady  
- Kontrola signalizace chodu, poruchy a zapnutí a vypnutí zdroje chladu 

 
Montáž bude prováděna dle pokynů uvedených v podkladech výrobce a dodavatele 
zařízení. Všechna zařízení budou při montáži vyzkoušena a zaregulována. Montáž VZT 
potrubí bude uskutečněna před ostatními profesemi z důvodu prostorových požadavků. 
Pomocí Prandtlovy trubice budou nastaveny požadované průtoky vzduchu, a to na 
centrálním vzduchovodu. Prandtlova (Pitotova) trubice funguje na principu měření 
rychlosti média, kterou převádí na tlak. VZT jednotky budou položeny na podložkách z 
rýhované gumy. Spodní hrana potrubí uvedená na výkresech je uvažována od čisté 
podlahy. VZT zařízení budou průběžně kontrolována a čištěna. Okolí zařízení bude čisté a 
přístupné pro kontrolu. Profese MaR bude kontrolovat zanášení jednotlivých stupňů 
filtrace, které se provádí měřením tlakové diference filtru. Navržená VZT zařízení budou 
řízena a regulována samostatným systémem MaR. Údržbu a provoz zařízení budou 
vykonávat techničtí pracovníci, kteří musí být řádně proškoleni. Přívod vzduchu bude ve 
většině obývaných místností automaticky regulován na základě množství CO2. Maximální 
doporučená koncentrace je 1200 ppm. Projektovou část tvoří podrobné výkresy půdorysů 
a řezů, dimenzování potrubí, schémata a technický popis, specifikace jednotlivých prvků, 
délky jednotlivých tras potrubí, viz složka č. 6, příloha – Vzduchotechnika. Výpočet 
tepelných ztrát viz složka č. 6, příloha – Chlazení. 
 

5.3 Chlazení 
 

Základní koncepční řešení 

Chladící soustava je navržena jako dvoutrubková, protiproudá, s nuceným oběhem 
chladící vody s teplotním spádem 7/12 °C. Sekundární okruh chladící soustavy se za 
akumulací chladu dělí v trubkovém rozdělovači a sběrači DN150 (159x4,5) na 4 větve:  
 

• Větev CH1 - FCU – severo-západí část budovy 7/12 °C 
• Větev CH2 - FCU – jiho-výhochdní část budovy 7/12 °C 
• Větev CH3 – FCU – kavárna + recepce 7/12 °C 
• Větev CH4 – vzduchotechnika 7/12 °C (okruh s chladivem) 
 

Větev „CH1“ (Kancelářské prostory ve 2. a 3. NP – severo-západní část objektu) 

oběh chladící vody a kvantitativní regulaci bude zajišťovat elektronicky řízené 

oběhové čerpadlo, pata větve bude také osazena měřící a regulační armaturou.  

Větev „CH2“ (Kancelářské prostory ve 2. a 3. NP – jiho-východní část objektu) 

oběh chladící vody a kvantitativní regulaci bude zajišťovat elektronicky řízené 

oběhové čerpadlo, pata větve bude také osazena měřící a regulační armaturou.  

Větev „CH3“ (kavárna, recepce a přilehlé prostory) 

oběh chladící vody a kvantitativní regulaci bude zajišťovat elektronicky řízené 

oběhové čerpadlo, pata větve bude také osazena měřící a regulační armaturou.  

Větev „CH4“ (hygienické zázemí na každém podlaží) 
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bude provozována s regulací na konstantní teplotu chladiva. Jedná se o větev pro 

VZT jednotky, příslušná teplota pro danou jednotku se bude regulovat u VZT 

jednotky pomocí dvoucestného vstřikovacího zapojení. Oběh chladiva větve bude 

zajišťovat oběhové čerpadlo, pata větve bude také osazena měřící a regulační 

armaturou. Jako zdroj chladu pro VZT jednoty bude sloužit samostatná venkovní 

jednotka (viz schéma 1NP) 

Chladící Fancoily 

Chladící plocha je tvořena pomocí dvoutrubkového výměníku s hliníkovými 

lamelami osazených na registru potrubí. Navrženy jsou dva typy FCU, a to 

jednocestné a čtyřcestné jednotky. Oba typy jsou určeny k zabudování pod strop do 

konstrukce pohledu - kazetové FCU. Oba typy FCU budou osazeny na přívodu 

tlakově nezávislým regulačním a vyvažovacím ventilem s pohonem a ovládány 

budou termostaty v dodávce profese MaR. Na vratném potrubí bude osazen kulový 

kohout. Systém MaR také bude blokovat možnost vytápění při režimu chlazení a 

naopak.  

VZT jednotky - chlazení  

VZT jednotky slouží k pokrytí tepleného zisku od větrání, slunečního záření, pobytu 

osob a elektrických spotřebičů (zejména počítačů a tiskáren) a. Všechny jsou v 

interiérovém provedení a připojení chladiva se směšovacím uzlem a veškerými 

armaturami je provedeno ve volné komoře samotných jednotek. Při vedení potrubí 

ve venkovním prostředí však musí být potrubí oplechováno a opatřeno el. topným 

kabelem.  

Zdroj tepla a chladu  

Hlavním zdrojem tepla a chladu budou 4 kompaktní tepelné čerpadla země - voda s 

reverzibilním chodem Vitocal – 300G o jmenovitém topném výkonu 21,5 kW a jmenovitém 

chladícím výkonu 19,05 kW a kompaktní dvou-trubková jednotka VRF umístěná o 

jmenovitém výkonu 28 kW v exteriéru. Tepelné čerpadla budou umístěna v technické 

místnosti která slouží zároveň také jako strojovna chlazení (úroveň 1.NP. Teplonosnou 

kapalinou systému nebude nemrznoucí směs, ale voda, pouze pro vzduchotechnické 

jednotky bude využito chladivo. Potrubí mezi Venkovní jednotkou a strojovnou chlazení tak 

bude opatřeno pod izolací topným kabelem, zabezpečujícím potrubí proti zamrznutí. Po 

vstupu potrubí od TČ bude potrubí rozděleno pomocí trojcestných přepínacích ventilů na 

systém vytápění a chlazení, dle aktuálního sezonního požadavku. V letním provozu bude TČ 

s akumulací chladu (Dražice NAD 1000 o objemu 999 m3) tvořit primární okruh systému 

chlazení, kdy akumulační nádoba bude zároveň sloužit i jako hydraulický vyrovnávač 

dynamických tlaků systému chlazení, pracujícího na teplotním spádu 7/12 °C. V zimním 

provozu bude TČ propojeno se samostatnou akumulační nádobou systému vytápění 

(Dražice NAD 1000 o objemu 999 m3), umístěnou rovněž ve strojovně chlazení. Venkovní 

jednotka zdroje chladu bude zabezpečovat výkon potřebný pro VZT jednotky a TČ pro 

navržené fancoily. Samostatným okruhem s oběhovým čerpadlem a sestavou armatur pak 

bude akumulace tepla napojena do souproudého zapojení primárního okruhu plynových 

kotlů v kotelně. Systém vytápění je navržen na teplotní spát 60/55 °C. Pro přípravu teplé 

vody bude u TČ využita možnost rekuperace tepla z chladivového okruhu - jedná se o 

samostatný potrubní okruh mimo celý systém vytápění
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Charakteristiky čerpadla 

TOPNÝ VÝKON     QHP = 21/16,5 kW 

PŘÍKON    P = 1,9/1,95 kW 

TOPNÝ FAKTOR COP = 3,6 - Největší teplota vrtu 

COP = 2,9 - Nejmenší teplota vrtu 

CHLADÍCÍ VÝKON QCHL = 21 - 1,95 = 19,05 kW 

QCHL = 16,5 -1,9 = 14,6 kW 

Potřebný výkon zdroje tepla je 98,4 kW 

Tepelná čerpadla budou poskytovat chladící výkon max. 76,2 kW, tudíž nepokryjí potřebu 

výkonu pro chlazení.  Tepelná čerpadla zajistí potřebný výkon pro chlazení kanceláří, a 

výkon potřebný pro chlazení prostorů kavárny (22 kW) vzduchotechnickými jednotkami 

bude zajištěn doplňkovým zdrojem chladu (Kompaktní 2vodičová venkovní jednotka VRF 

MiNi SMMS-e) v exteriéru o potřebném výkonu 28 kW.  

Charakteristiky jednotlivých výrobku viz. Složka č. 6 – Příloha Chlazení 

 

5.4 Fotovoltaika 
 

Základní koncepční řešení 

 

Byl navržen hybridní fotovoltaický systém s akumulací, který může pracovat paralelně s 

distribuční sítí. Systém dokáže plynule využívat energii z akumulátoru a distribuční sítě. Při 

výpadku veřejné sítě může hybridní systém fungovat jako klasický ostrovní systém. Panely 

napájejí akumulátor, který dodává energii do daných zařízení. Úkolem hybridního systému 

je šetřit náklady na energii a zálohovat energii v případě výpadku pro zařízení, jako jsou 

oběhová čerpadla, telekomunikační zařízení apod.  

 

Pro tento FV systém byly zvoleny panely SIL – 380 NT. Tyto panely jsou speciálně navrženy 

pro hybridní FV systém, májí zvýšenou odolnost proti povětrnostním vlivům a navíc v sobě 

obsahují spojku pro sériové elektrické spojení několika panelů do sebe. 



 
45 

 

 

Poznámka:  

Kvůli komplikovanosti uvedeny pouze jako výstupní grafické znázornění, vstupní a výstupní 

hodnoty a data, samotné výpočty byly provedeny v programu excel, v souboru, který bude přiložen 

jako příloha. 

 

Tabulka č. 6 – Bilance v letním období – souhrnná tabulka 

VÝSTUPY - BILANCE V LETNÍM OBDOBÍ - ČERVENEC 

Max. odběr 67,1 kW 

Ozáření max 670 W 

Celková denní spotřeba 599,2 kW 

Účinnost předb. 19,21 % 

Plocha panelů 542 m2 

Wpeak (1ks) 287 W 

Max výkon 124,44 kW 

Wpeak (nom.) 35,2 kW 

Akumulace přes den 138,0 kW 

Záloha při výpadku proudu  13,4 hodin 

Velikost bateriového úložiště 200 kWh 

 

 

Obr. č. 14 – Denní profil vyrobené a spotřebované energie - červenec 
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5.5  Zdravotechnika – vodovod  
Řešení zdravotechnických instalací není předmětem této práce. Uvedeny budou pouze 

základní hodnoty bilance, trasy rozvodů a jejich dimenze nejsou v projektu řešeny, jsou 

však značeny ve výkresech, a to pouze v nezbytném rozsahu.  

 

Vodovod bude s centrální přípravou TV a nucenou cirkulací. Hlavní horizontální rozvody 

vodovodu budou vedeny pod stropem v podhledu, Vertikální rozvody budou vedeny 

v instalační šachtě, která vede skrze všechna podlaží. 

 

Vodovodní přípojka 

Bude zřízena vodovodní přípojka pro zásobování pitnou vodou PE100 SDR11 o velikosti 

63x5,8 mm délky 25,5 m. Přípojka bude napojena na veřejný řad DN150 vedený v terénu 

na ulici Kpt. Zavadila. Vodovodní přípojka bude vedena ve spádu 0,3 %. Bude uložena do 

rýhy na pískové lože tl. min 100 mm. Po ukončení tlakové zkoušky se provede zásyp 

potrubí se zhutněním zeminy po stranách potrubí a dále krycí obsyp do nad horní okraj 

potrubí min. výšky 300 mm. Na potrubí se upevní signální vodič. Nad obsypem bude 

uložena výstražná PE fólie modré barvy. Hutnění bude provedeno po vrstvách ručně nebo 

lehkými strojními dusadly. Vodoměrová sestava s vodoměrem DN32 a hlavním uzávěrem 

vody bude umístěna v betonové vodoměrné šachtě o vnějších rozměrech 2800 x 1500 x 

1500 mm umístěné na pozemku investora mezi připojovaným objektem a hranicí 

pozemku. Bude vyhotovena jako prefabrikovaná a bude opatřena litinovým poklopem. 

Vodoměrná sestava umístěná ve vodoměrné šachtě se skládá z kulového kohoutu, filtru, 

vodoměru Qn = 10,0 (0,019 – 12,5) m3 /hod, kulový kohout s vypouštěním, zpětná klapka 

a vypouštění 

 

Vnitřní vodovod 

Na vodovodní přípojku bude napojen vnitřní vodovod ve vodoměrné šachtě. Potrubí 

PE100 SDR11 o rozměru 63 x 5,8 mm bude vedeno v zemi až do technického zázemí 

objektu v 1NP, kde se rozděluje na vlastní rozvod vody pro kavárnu, rozvod pro prostory 

kanceláří a požární vodovod. Páteřní rozvod vody pro objekt bude veden v instalační 

šachtě, odkud bude voda rozváděna v prostoru podhledu k zařizovacím předmětům v 

jednotlivých patrech. Připojovací potrubí budou vedena převážně v instalační příčce, 

případně v předstěnách. Na odbočení z páteřního rozvodu pro skupinu zařizovacích 

předmětů bude vždy osazen uzávěr – kulový kohout. Na potrubí cirkulace bude osazen 

vyvažovací ventil. Před pisoáry je nutné na přívodu vody osadit kulový kohout s 

vypouštěním, filtr a zpětnou armaturu (po směru toku). Rozvody vody vedené v podlaze 

budou v ochranném potrubí. Dále část rozvodu pokračuje k zásobníkovému ohřívači TV, 

odkud společně s cirkulací a s částí rozvodu studené vody pokračuje instalační šachtou 

odkud jsou napojena příslušná patra. Vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody 

budou vedeny v celoplastovém potrubí PP-RCT EVO spojovaného polyfúzním svařováním. 

Pro přechod plast-kov se použijí přechodky se zalisovanými mosaznými poniklovanými 

vnitřními a vnějšími závity. Kulové kohouty budou použity mosazné. Závěsy a upevnění 

potrubí budou instalovány ve vzdálenosti dle doporučení výrobce. Při křížení vodovodu s 
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kanalizací, kdy vznikne nedostatečné krytí mezi potrubím bude na potrubí vodovodu 

zřízeno ochranné potrubí přesahující vnější povrch kanalizace nejméně o 1 m na každou 

stranu. Veškeré potrubí domovního vodovodu bude izolováno návlekovou izolací Mirelon 

PRO. Tloušťka izolace pro potrubí teplé vody bude stanovena dle Vyhlášky č. 193/2007. 

Tloušťka izolace pro potrubí studené vody bude dle ČSN 75 5409 min 13 m. Izolace 

armatur se provede jako snímatelná. Součástí rozvodů je také systém rozvodu dešťové 

vody pro splachování wc. Tyto rozvody budou provedeny tak aby nedocházelo ke 

směšování s vodou pitnou. Materiály a izolace potrubí budou shodné s rozvody pitné 

vody. Tento rozvod bude napojen na venkovní akumulační nádrž (viz níže - dešťová 

kanalizace). 

 

Byla stanovena spotřeba vody pro provoz objektu (jednotlivé výpočty viz složka č. 6. 

příloha – Hospodaření s vodou), a následně byl proveden návrh systému zajišťující 

maximální využití dešťové vody. Dle množství srážkové vody byly navrženy 2 podzemní 

nádrže na srážkovou vodu Atlantis DUO – 14 000 l (umístění viz výkres C.03 – Koordinační 

situace). Dešťová voda bude využívána pro splachování wc a pro kropení a zalévání 

zeleně. 

 

 

Základní bilance pitné vody:

Výpočtový průtok pitné vody:   Q = 0,0876 m3 obyvatel/den  

Průměrná denní potřeba vody:  Qp = ∑ n . q = 63 . 87,6 = 5519 l/den = 5,519 m3/den  

Roční potřeba vody:  Qr = 5,519.365 = 2014,4 m3/rok  

Maximální denní potřeba vody:  Qd,max = 5,519. 1,3 = 7,18 m3/den  

Max hodinová potřeba vody: Qh,max = 1/24 . Qp . kd . kh = 1/24 . 5519 . 1,4 . 1,8 

= 579,5 l/hod 

Teplá voda 

Příprava teplé vody bude zajištěna zásobníkovým ohřívačem TV Okce 300 o objemu 300 l 

umístěném v místnosti 107 – Technické zázemí. Před zásobníkem bude na studené vodě 

umístěn kulový kohout s vypouštěním, pojistný ventil a vypouštěcí ventil (po směru toku). 

Na výstupu teplé vody bude umístěn kulový kohout s vypouštěním. Na cirkulaci teplé 

vody bude umístěn kulový kohout s vypouštěním, filtr, čerpadlo, zpětná klapka a kulový 

kohout (po směru toku). Cirkulace teplé vody bude zajištěna oběhovým čerpadlem. 

 

Požární vodovod 

V objektu je navržen požární vodovod, který začíná odbočením v místnosti 107 – 

Technické zázemí, kde je osazen kulový kohout, oddělovač systémů a vypouštěcí ventil 

(po směru toku). Požární vodovod je veden skrze instalační šachtu do podhledu 1NP.  

a odtud rozveden k hadicovým systémům umístěný vždy jeden v 1 a 3NP tak, aby bylo 

možné v případě nutnosti zasáhnout do všech místností. Hadicové systémy jsou navrženy 

o světlosti 19 mm s délkou 30 m a umisťují se 1,1 – 1,3 m nad úrovní podlahy. Požární 

vodovod je veden z pozinkované oceli. 

(podrobnější informace viz složka D.1.2 – Požárně-bezpečnostní řešení) 
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5.6 Zdravotechnika – kanalizace dešťová 
 

Řešení zdravotechnických instalací není předmětem této práce. Uvedeny budou pouze 

základní hodnoty bilance, trasy rozvodů a jejich dimenze nejsou v projektu řešeny, jsou 

však značeny ve výkresech, a to pouze v nezbytném rozsahu. 

 

Dešťová kanalizační přípojka 

Dešťové vody zachycené na střeše objektu budou sváděny do vsakovacích zařízení a 

budou vsakovány na pozemku investora. Vody zachycené na parkovišti budou přes 

odlučovač lehkých kapalin vedeny do dalšího vsakovacího zařízení, u kterého je navržený 

bezpečnostní přepad zaústěný do dešťové kanalizační přípojky. Objekt bude napojen na 

veřejnou dešťovou kanalizaci z kameniny DN500, která je vedena na ulici Kpt. Zavadila 

pod komunikací. Dešťová kanalizační přípojka bude vedena ve spádu 3,2 %, uložena do 

rýhy na pískové lože tl. min 100 mm. Po ukončení tlakové zkoušky se provede zásyp 

potrubí se zhutněním zeminy po stranách potrubí a dále krycí obsyp do min. výšky 300 

mm nad horní okraj potrubí. Hutnění se provádí po vrstvách ručně nebo lehkými strojními 

dusadly. Hlavní vstupní šachta bude umístěna na pozemku investora mezi hlavním 

objektem a plotem. Bude vyhotovena z prefabrikovaných betonových skruží DN1000 a 

bude opatřena litinovým poklopem Ø 600 mm. Uvnitř vstupní šachty bude vedeno 

potrubí, na kterém bude osazena zpětná klapka, která chrání vnitřní dešťovou kanalizaci 

proti možnému vzdutí. 

 

Množství dešťových vod dle ČSN 12056  

Plochá střecha  

QD = ∑(i . A . C) QD = 0,03 . 906,0 . 1,0 = 22,18 l/s 

 

Vnitřní dešťová kanalizace – svodné potrubí 

Svodné potrubí dešťové kanalizace bude vedené v zemi pod podlahou 1NP a dále pod 

terénem vně objektu. Svodné potrubí bude vyhotoveno z materiálu PVC-KG. Minimálním 

sklon potrubí 1 %. Bude ukládáno do rýhy na pískové lože tl. min 100 mm. Po ukončení 

tlakové zkoušky se provede zásyp potrubí se zhutněním zeminy po stranách potrubí a 

dále krycí obsyp do min. výšky 300 mm nad horní okraj potrubí. Hutnění se provádí po 

vrstvách ručně nebo lehkými strojními dusadly. Nad obsypem bude uložena výstražná PE 

fólie šedé barvy. Dešťové vody ze střechy a střechy nad parkováním budou svedeny na 

západní stranu pozemku, kde budou zaústěny do hydrodynamického oddělovače, který 

oddělí veškeré částice zachycené dešťovou vodou a následně budou tyto předčištěné 

odpadní vody odvedeny do vsakovacího zařízení. Dešťová voda z parkovacích ploch bude 

odváděna do zvlášť do vsakovacího zařízení, kterému je předřazeno čištění vod v podobě 
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odlučovače lehkých kapalin. Bezpečnostní přepad tohoto vsakovacího zařízení bude 

napojen na přípojku přes hlavní vstupní šachtu z betonových skruží DN1000 s litinovým 

poklopem Ø 600 mm. (podrobné informace o vsakovacích zařízeních jsou uvedeny 

v kapitole – Hospodaření s dešťovou vodou této zprávy) 

 

Vnitřní dešťová kanalizace – odpadní potrubí 

Odpadní potrubí dešťové kanalizace bude vedeno od vpustí umístěných ve střeše, 

v instalační šachtě až do po napojení do svodného potrubí. Nad 3NP bude zavěšené 

potrubí vedeno v podhledu, a to s minimálním sklonem 1 %. Potrubí bude po celé své 

délce izolováno tepelnou izolací tloušťky 20 mm, které bude bránit orosení. V patrech, 

kde dochází k zalamování potrubí a při přechodu z odpadního potrubí na svodné v 

nejnižším podlaží budou umístěny čistící kusy, které budou osazeny 1 m nad úrovní 

podlahy. Pro přístup k čistícím tvarovkám budou zřízeny revizní dvířka, která budou mít 

odpovídající rozměry. Změna směru z vertikálního na horizontální bude provedena 

pomocí dvou kolen s úhlem 45°, mezi které je vložen mezikus o délce min. 250 mm. 

Střecha bude odvodněna pomocí dvou vpustí TOPWET 125 BIT S s nástavcem TOPWET 

TWN 300 BIT, odvodňovacím kroužkem, integrovanou vyhřívanou bitumenovou 

manžetou a nerezovým ochranným košem. Pro případ přetížení nebo ucpání vpustí jsou 

navrženy bezpečnostní přepady TOPWET TWPP 110 BIT s integrovanou bitumenovou 

manžetou a dešťovou krytkou, umístěné v atice vždy jeden u každé vpusti. 

 

Byla stanovena spotřeba vody pro provoz objektu (jednotlivé výpočty viz složka č. 6. 

příloha – Hospodaření s vodou), a následně byl proveden návrh systému zajišťující 

maximální využití dešťové vody. Dle množství srážkové vody byly navrženy 2 podzemní 

nádrže na srážkovou vodu Atlantis DUO – 14 000 l (umístění viz výkres C.03 – Koordinační 

situace). Dešťová voda bude využívána pro splachování wc a pro kropení a zalévání 

zeleně. 

 

5.7 Zdravotechnika – kanalizace splašková  
Řešení zdravotechnických instalací není předmětem této práce. Uvedeny budou pouze 

základní hodnoty bilance, trasy rozvodů a jejich dimenze nejsou v projektu řešeny, jsou 

však značeny ve výkresech, a to pouze v nezbytném rozsahu. 

 

Přípojka splaškové kanalizace 

Objekt bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci z kameniny DN500, která je 

vedena pod komunikací na ulici Kpt. Zavadila. Pro odvod splaškových vod z budovy je 

navržená nová kanalizační přípojka DN160 z PVC – KG délky 24,5 m, která bude na 

kanalizační stoku napojena navrtáním a pomocí kolmého sedla. Průtok kanalizační 

přípojkou je 5,1 l/s. Splašková kanalizační přípojka bude vedena ve sklonu 3,7 %, uložena 
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do rýhy na pískové lože tl. min 100 mm. Po ukončení tlakové zkoušky se provede zásyp 

potrubí se zhutněním zeminy po stranách potrubí a krycí obsyp do min. výšky 300 mm 

nad horní okraj potrubí. Hutnění se provádí po vrstvách ručně nebo lehkými strojními 

dusadly. Hlavní vstupní šachta bude umístěna na pozemku investora mezi hlavním 

připojovaným objektem a hranicí pozemku. Bude vyhotovena z prefabrikovaných 

betonových skruží DN1000 a bude opatřena litinovým poklopem Ø 600 mm. 

 

Množství splaškových vod = množství vody = 7851 m3/rok  

Výpočtový průtok splaškových vod  

 

Vnitřní splašková kanalizace – svodné potrubí 

Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1NP a dále pod terénem vně objektu. V 

místě napojení hlavního svodného potrubí na přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta 

z betonových skruží DN1000 s litinovým poklopem Ø 600. Svodné potrubí bude 

vyhotoveno z materiálu PVC-KG s minimálním spádem potrubí 2 %. Bude ukládáno do 

rýhy na pískové lože tl. min 100 mm. Po ukončení tlakové zkoušky se provede zásyp 

potrubí se zhutněním zeminy po stranách potrubí a krycí obsyp do min. výšky 300 mm 

nad horní okraj potrubí. Hutnění se provádí po vrstvách ručně nebo lehkými strojními 

dusadly. Nehutnit nad vrcholem trubky. Nad obsypem bude uložena výstražná PE fólie 

šedé barvy. Změna směru z vertikálního na horizontální bude provedena pomocí dvou 

kolen s úhlem 45°, mezi které je vložen mezikus o délce min. 250 mm. Na svodném 

potrubí uvnitř budovy bude osazena čistící šachta 800 x 1000 mm s litinovým poklopem 

600 x 900 mm, který bude osazen do podlahy 1NP v místnosti 1.07 – Technické zázemí. V 

čistící šachtě bude umístěna čistící tvarovka. Na svodném potrubí mimo budovu bude 

umístěna revizní šachta s litinovým poklopem Ø 600, a za napojením tukové kanalizace 

bude umístěna vstupní šachta z betonových skruží DN1000 s litinovým poklopem Ø 600 

mm. Svodné potrubí bude vedené skrz základy, a to vždy kolmo na základ a bude pro něj 

vytvořen dostatečně velký prostup.  

 

Vnitřní splašková kanalizace – připojovací a odpadní potrubí 

Připojovací potrubí jsou navržena z materiálu PP-HT a vedena v min. spádu 3 %. Jsou 

instalována převážně v instalačních příčce a předstěnách. Pro napojení myček budou 

osazeny pod omítkové zápachové uzávěry. Odtok z pojistného ventilu osazeném u 

zásobníku teplé vody nacházející se v místnosti 107 - Technickém zázemí, bude odveden 

volným výtokem. Odpadní potrubí stejného materiálu jako potrubí připojovací je dle 

možností vedené v instalační šachtě. Na svislém potrubí budou osazeny čistící kusy, a to 

před napojením na svodné potrubí v nejnižším podlaží 1 m nad úrovní podlahy. Dále v 

místech, kde dochází ke změně směru vedení odpadního potrubí, případně každé druhé 

patro na odpadním potrubí, které zalomené není vždy 1 m nad podlahou. K čistícím 

kusům bude umožněn přístup revizními dvířky příslušné velikosti. Větrání kanalizace bude 
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zajištěno větracím potrubím vyvedeným min 0,5 m nad úroveň střechy ukončeného 

odvětrávací hlavicí TOPWET TWO 110 BIT s integrovanou bitumenovou manžetou a 

dešťovou krytkou.  
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5.8 Elektroinstalace 
Řešení elektrických instalací není předmětem této práce. Uvedeny budou pouze základní 

hodnoty bilance pitné vody, trasy rozvodů a jejich dimenze nejsou v projektu řešeny, jsou 

však značeny ve výkresech, a to pouze v nezbytném rozsahu. 

 

Bilance odběru el. energie dle normy ČSN 33 2130 ed.3: 

(při plném provozu v letním období) 

 

Stand-by spotřebiče, automatické dveře, 

nouzové osvětlení, výtah 

12 kWh

Vzduchotechnika 62,7 kWh 

Osvětlení v místnostech 0,36 kWh 

PC v kancelářích 95,6 kWh 

Tiskárny 7,8 kWh 

Systém chlazení 121,55 kWh

Spotřebiče v kuchyňkách a spol. prostorech 2,6 kWh 

Úklid (vysavač) 0,8 kWh

El. Spotřebiče kavárny 4,4 kWh 

10x elektrokolo 16,9 kWh 

4x elektromobil 274,5 kWh 

Celkem 291,4 kW 

 

 

Hlavní jistič objektu, který se nachází v místnosti 107 technického zázemí, je s ohledem na 

vyšší náběhové proudy některých zařízení (výtah) navržen na hodnotu 160 A/B. Pro 

pokrytí takto velké spotřeby byl navržen hybridní fotovoltaický systém, viz složka č. 6, 

příloha – Fotovoltaika. 

 

Proudové chrániče: 
V elektroinstalaci administrativní budovy budou v hlavním rozvaděči i v každém patrovém 

rozvaděči použity proudové chrániče s citlivostí 30mA, případně proudové chrániče 

s nadproudovou ochranou dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  

 

Uzemnění:  
Hlavní ochranná přípojnice (HOP) v RH a v rozvaděči VZT bude napojena na základový 

zemnič Rzmax 10 , který bude vyveden v blízkosti tohoto rozvaděče. 
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Ochrana před atmosférickým a pulsním přepětím 
V rozvaděči RH a v rozvaděči VZT bude instalována přepěťová ochrana typu 1+2 ( 

třída B+C) pro soustavu TN-C s otickou signalizací.  

V patrových rozvaděčích budou použity trojfázové svodiče přepětí typu 2 (třída C) pro 

soustavu TN-S s optickou signalizací. Svodiče přepětí typu 2 budou uzemněny vodiči CY 25 

na HOP příslušných elektroměrových rozvaděčů. 

 

Napojení na zdroj elektrické energie 
Napojení na zdroj elektrické energie bude provedeno kabelem AYKY 4x240 z přípojkové 

skříně umístěné v oplocení pozemku ze strany ulice Kpt. Zavadila. Kabel bude veden do 

elektroměrového rozvaděče RE, který bude osazen vedle této přípojkové skříně. 

Elektroměrový rozvaděč bude v pilířovém provedení, plastový, nepřímé měření a bude 

osazen hlavním jističem o hodnotě 160 A. Z RE bude veden kabel stejné dimenze do 

hlavního rozvaděče objektu RH. 

 

Měření odběru 
Fakturační měření odběru bude provedeno v elektroměrovém rozvaděči RE, bude 

nepřímé, jednosazbové. 

Podružné měření bude osazeno v podružných rozvaděčích dle přání investora. 

 

V rozvaděči RH budou odjištěny přívody do podružných patrových rozvaděčů, každý bude 

napájen vlastním přívodem. Patrové rozvaděče budou v provedení OCEP pod omítku, 

přičemž rozvaděče umístěné v CHÚC budou mít dvířka v provedení s požární odolností EI 

30-S200 DP1. Z těchto rozvaděčů budou napájeny zásuvkové a světelné obvody, žaluzie a 

VZT v jednotlivých místnostech objektu. 

Z rozvaděče RH budou dále napájeny rozvaděč výtahu v 2.NP, rozvaděč kotelny RK a 

rozvaděč VZT ve strojovně VZT. 

 

Vyhřívané střešní vpusti budou napájeny z RH, zde bude instalován pro spínání vyhřívání 

dle čidla sněhu a ledu a čidla teploty. Tato čidla budou umístěna v blízkosti vpusti nejbližší 

k RH (z důvodu délky kabelů) a upevněna dle návodu k výrobku. 

 

Měření a regulace 

Žaluzie budou ovládány pohony, které nejsou součástí dodávky profese elektro. Ovládání 

pohonů bude realizováno ovladači 1/0 + 1/0 s řídicími jednotkami CCU223 nebo 

obdobnými, které jsou kompatibilní s pohony dodávanými k žaluziím Lomax. Tyto 

jednotky budou v případě místního ovládání umístěny v hluboké krabici pod ovladači, 

v případě centrálního ovládání budou umístěny v blízkosti ovládaných pohonů (v krabici 

pod omítkou nebo v podhledu).  
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V kancelářích a na pracovištích budou žaluzie ovládány jednotlivě ovladači umístěnými 

v blízkosti oken, na chodbách a v dalších společných prostorech budou žaluzie ovládány 

centrálně (všechny současně). Při kombinaci několika skupin centrálně a místně 

ovládaných pohonů na jedné řídicí sběrnici je nutno použít usměrňovací diody dle návodu 

k výrobku. 

Systém ovládání bude doplněn sluneční a větrnou automatikou pro vytažení žaluzií 

v případě silného větru nebo stažení v případě slunečního svitu, automatika bude 

instalována pro každou světovou stranu zvlášť (dle počtu napájecích okruhů). Sluneční a 

větrné čidlo bude umístěno na fasádě v blízkosti příslušné řady oken tak, aby registrovalo 

reálné sluneční podmínky na dané stěně, případně navíc v daném patře. Ovládací panely 

budou instalovány na stěnu v běžně přístupných prostorách dle přání investora. 

V případě, že budou pohony napájené z více vývodů (okruhů), musí být tyto vývody 

připojeny na stejnou fázi. 

 

5.9 Osvětlení 
Vnitřní osvětlení: 

V prostorách objektu budou instalována podle druhu prostoru LED svítidla bodová, 

kruhová, liniová a další designová s parametry uvedenými na výkresech viz složka č. 6, 

příloha Osvětlení svítidel.  Spínání osvětlení bude provedeno pomocí klasických spínačů, 

případně pomocí tlačítek v kombinaci s impulsním relé. Na WC budou svítidla spínána 

čidlem pohybu s čidlem přítomnosti, které bude v provedení 360° na strop. Čidlo musí mít 

schopnost spínání LED alespoň 50 W. Spínání v místnostech, kde jsou spínače umístěny 

na skleněné stěně bude zajištěno pomocí bezdrátových tlačítek, která budou na 

skleněnou stěnu přilepena. Tlačítka v kancelářích budou 2. a 4.-kanálové, toto bude 

signálem ovládat spínací aktor, který sepne přívod k příslušnému svítidlu (nebo více 

svítidlům). V prostorech, kde se budou pohybovat invalidé, budou veřejnosti přístupné 

vypínače osvětlení (a další ovladače) umístěny ve výšce 900 mm nad podlahou (střed). 

V prostoru vstupní haly a v jednacích místnostech budou instalovány stmívače DALI 

(aktivní potenciometr). Pomocí těchto stmívačů se bude z recepce ovládat zvlášť 

osvětlení haly a přilehlé chodby a osvětlení recepčního pultu. Dále budou stmívače 

instalovány v zasedacích místnostech a také v odpočinkové zóně, zde budou stmívače dva 

– jeden z nich pasivní. 

Na recepci se bude dále spínat osvětlení před vstupem do objektu, světelné kruhy 

zavěšené nad schodištěm, podsvětlení loga firmy a také zde bude možnost trvale vypnout 

venkovní osvětlení (na fasádě i v terénu). Jako rezerva bude veden z RH k recepčnímu 

pultu přiveden kabel CYKY 7x1,5 pro případné další spínání osvětlení (např. osvětlení 

fasády apod.) Schodiště bude osvětleno také LED páskem v madle zábradlí na schodišti, 

tento je součástí výrobku (madla). Dle osazeného pásku bude v rozvaděči osazen na DIN 

lištu zdroj 12V nebo 24V DC. Spínání bude zajišťovat soumrakový spínač na DIN lištu s 
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čidlem umístěným na fasádě (příp. jinde dle přání investora). V případě instalace RGB 

pásku s dálkovým ovladačem bude přijímač umístěn v podhledu - přívodní kabel k pásku 

nutno vést přes podhled. Výška vyvedení kabelu bude odpovídat výšce umístění madla. 

Podrobnější informace o typech, parametrech a umístění prvků osvětlení a jejich způsob 

řízení viz složka č. 6, Příloha - Osvětlení 

 

Vypínače budou umístěny následovně (není-li uvedeno jinak): 

- vypínače obecně ve výšce 1,2m (střed) 

- vypínače vedle umyvadla ve vzdálenosti menší než 200 mm od svislice hrany 

umyvadla ve výšce 1,2 m od spodního okraje rámečku 

 

Venkovní osvětlení: 

Venkovní prostory budou osvětleny reflektorovými LED svítidly min. 4000 lm (50W) 

umístěnými na fasádě budovy ve výšce 6 m na terénem. Vjezd do areálu budou 

osvětlovat sadové svítidla VO, na ocelovém stožáru výšky 4m. Dále budou ve dvorní části 

areálu instalována sloupková svítidla max. výšky 1 m s vyměnitelnými zdroji světla, která 

budou osazena zdroji min. 500 lm. Všechna tato svítidla budou spínána astrohodinami 

v RH s možností vypnutí na recepci. 

Jako rezerva pro osvětlení v chodníku bude vyveden z RH vývod ukončený ve dvou 

podzemních (chodníkových) krabicích IP66. Dále bude jako rezerva pro osvětlení fasády 

ze strany ulice Kpt. zavadila vyveden z RH kabel, který bude ukončený v krabici 

v podhledu v 1.NP v blízkosti obvodové stěny.  

Osvětlení loga firmy bude provedeno dvěma vývody, uvažuje se se stálým osvětlením. 

 

Nouzové osvětlení: 

Nouzové osvětlení bude řešeno nouzovými svítidly s vlastním zdrojem, doba zálohy 

nejméně 1 hodina. Tato svítidla budou v provedení LED podle druhu osvětlovaného 

prostoru, viz výkresová dokumentace. U schodiště, změně směru únikové cesty a východu 

na volné prostranství musí být nouzové svítidlo umístěno blíže než 2 m. Prostor schodiště 

bude osazen piktogramy vyznačujícími směr úniku dle výkresové dokumentace. 

Osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty nesmí být nižší než 1 lx. Nouzové 

osvětlení bude napájeno z příslušného světelného vývodu, který napájí standardní 

osvětlení tak, aby v případě výpadku napájení byl osvětlen patřičný prostor postižený 

výpadkem. Podrobnější informace viz složka č.4, D.1.2.- Požárně bezpečnostní řešení.
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5.10 Hospodaření s vodou 
Poznámka: 

Kvůli komplikovanosti uvedeny pouze jako výstupní grafické znázornění, vstupní a výstupní 

hodnoty a data, samotné výpočty budou uvedeny v samostatné příloze dané problematiky. 

Většina výpočtů byla provedena v programu excel, který bude přiložen jako příloha. V hlavní 

textové části nejsou uváděny všechna schémata, výkresy jednotlivých zařízení, ty jsou 

z důvodů velkého obsahu informací uvedeny v samostatné příloze. 

 

Základní koncepční řešení 

Byla stanovena spotřeba vody pro provoz objektu (jednotlivé výpočty viz složka č. 6. 

příloha – Hospodaření s vodou), a následně byl proveden návrh systému zajišťující 

maximální využití dešťové vody. Dle množství srážkové vody byly navrženy 2 podzemní 

nádrže na srážkovou vodu Atlantis DUO – 14 000 l (umístění viz výkres C.03 – Koordinační 

situace). Dešťová voda bude využívána pro splachování wc a pro kropení a zalévání 

zeleně.  

 

Tabulka č. 7 – Bilance vod – souhrnná tabulka 

PITÁ VODA 

Průměrná denní potřeba Qd,p = 3780 [l/den] 

Maximální denní potřeba Qd,max = 5670 [l/den] 

Maximálí hodinové potřeba Qh,max = 1135 [l/hod] 

Ročí spotřeba Qrok = 1135 [m3/rok] 

     

NEPITNÁ VODA 

Splchování WC DN,d  = 756 [l/den] 

Kropení a zalévání zeleně Df,d  = 947 [l/den] 

Spotřeba za týden Dt,týden = 
10 
407 [l/týden] 

Velikost nádrže na 21 dní Vnádrž = 
31 
220 [l] 

Roční spotřeba Dt,a  = 348 [m3/rok] 

Ušetřeno za vodu   = 
13 
921 [kč/rok] 

     

SRÁŽKOVÁ VODA 

Roční úhrn srážek Y = 791 [m3/rok] 

S vlivem střechy a filtrace YR = 540 [m3/rok] 

Posouzení     VYHOVUJE 
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5.11 Vytápění a ohřev TV 
Poznámka: 

Kvůli komplikovanosti uvedeny pouze jako výstupní grafické znázornění, vstupní a výstupní 

hodnoty a data, samotné výpočty budou uvedeny v samostatné příloze dané problematiky. 

Většina výpočtů byla provedena v programu excel, který bude přiložen jako příloha. V hlavní 

textové části nejsou uváděny všechna schémata, výkresy jednotlivých zařízení, ty jsou 

z důvodů velkého obsahu informací uvedeny v samostatné příloze. 

 

Základní koncepční řešení 

Jako primární zdroj tepla byla navržena soustava čtyř tepelných čerpadel země-voda, 

VOTICAL – 300G. Pro přípravu TV byl navržen také zásobníkový ohřívač OKC 300 NTR / HP 

s elektrickou vložkou, o objemu 300 l, s tepelným výměníkem o ploše 3,2 m2. Podrobnější 

informace viz složka č. 6, příloha – Vytápění.  

 

Charakteristiky čerpadla Votical 300 G 

 

TOPNÝ VÝKON  QHP = 21/16,5 kW 

PŘÍKON  P = 1,9/1,95 kW 

TOPNÝ FAKTOR 

 

COP = 3,6  - Největší teplota vrtu 

COP = 2,9  - Nejmenší teplota vrtu 

CHLADÍCÍ VÝKON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QCHL = 21 - 1,95 = 19,05 kW 

QCHL = 16,5 -1,9 = 14,6 kW 
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5.12 Požárně bezpečnostní řešení 
Projekt pro stavební povolení „NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ENERGIS“ řeší 
třípodlažní nepodsklepenou novostavbu. 
Objekt je řešen dle ČSN 730802 v souladu s navazujícími projektovými normami, zejména 
ČSN 730835. Budova je rozdělena do dvou požárních úseků. Požární odolnost stavebních 
konstrukcí vyhoví požadavků SPB jednotlivých požárních úseků. V objektu jsou k dispozici 
chráněná úniková cest 
a typu A, a nechráněné únikové cesty vyhovujících parametrů. Odstupové vzdálenosti 
dosahují pouze na vlastní pozemek investora a na veřejné prostranství, stav je vyhovující.  
Projekt pro stavební povolení je zpracován v souladu s vyhláškou MV ČR č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb a v souladu s normami platnými v době 
zahájení projekčních prací. 
Při realizaci a užívání stavby bude dodržena vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 

Stavební objekt vyhoví požadavkům požární bezpečnosti staveb při dodržení výše 
uvedených zásad. 
 
Viz samostatná technická zpráva ve složce č.4 - Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

5.13 Tepelná technika, osvětlení, oslunění a akustika 
 

Kancelářské místnosti jsou dispozičně umístění u fasády, aby bylo zajištěno denní osvětlení 
a proslunění těchto místností. Většina kancelářských místností je orientována na jih, 
východ a západ. Odstupy od okolních objektu jsou dostatečné z hlediska případného 
zastínění. Řešení a posouzení fyzikálních požadavků je patrné z posudku, který je součástí 
této dokumentace. V této textové části budou uvedeny pouze charakteristické hodnoty 
budovy, podrobnější informace viz složkač.5 - D.1.3 Výpočty stavební fyziky. 
 
Budova s téměř nulovou spotřebou energie  
 
Pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie platí dva konkrétní požadavky dle vyhlášky 
78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (se změnou 230/2015 Sb.,).  
Prvním z nich je „velmi nízká energetická náročnost“, definovaná redukční činitelem 
požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR. Požadované 
hodnoty fR uvádí následující tabulka. 
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Tab. 8 Parametry a hodnoty referenční budovy 

Parametr Označení Jednotky 

Referenční budova 

Dokončená 
budova a její 

změna 
Nová budova 

Budova s 
téměř 

nulovou 
spotřebou 

energie 

Redukční činitel 
požadované 

základní hodnoty 
průměrného 
součinitele 

prostupu tepla 

fR - 1,0 0,8 0,7 

 
Pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie je nutné splnit hodnotu fR = 0,7. 
Hodnota fR znamená násobek hodnoty Uem, které je dosaženo při použití požadovaných 
hodnot součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle ČSN 730540-2 a referenční 
přirážky na vliv tepelných vazeb dle tabulky vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti 
budov.  
 

Tab. 9 Přehled požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla a slovní vyhodnocení 

Součinitel prostupu tepla pro konstrukce [W/(m2K)] 

Konstrukce UN,20 0,7 Urec,20 U Vyhodnocení 

Stěna 0,3 0,21 0,2  0,116 VYHOVUJE 

Střecha   0,24 0,17 0,16  0,100 VYHOVUJE 

Podlaha   0,45 0,32 0,3  0,126 VYHOVUJE 

Okna 1,5 1,05 1,2  0,720 VYHOVUJE 

Dveře 1,7 1,19 1,2  1,000 VYHOVUJE 

 
Poznámka:  

Hodnoty uvedené v tabulce odpovídají relevantním typickým konstrukcím s nejhoršími parametry 

z důvodů bezpečného vyhodnocení, všechny konstrukce byly hodnoceny v části D.1.3.4.1. – Průkaz 

energetické náročnosti budovy. Přirážka na tepelné vazby odpovídá doporučeným hodnotám, tj. 

ΔUtb = 0,014 [W/(m2K)]. 

 

V prvním sloupečku tabulky jsou uvedeny hodnoty UN,20 požadované normou ČSN 730540-
2. Jednotlivé hodnoty U a přirážka na tepelné vazby, při kterých bude splněn požadavek na 
obálku budovy s téměř nulovou spotřebou tepla, potom uvádí druhý sloupeček. Třetí 
sloupeček pak uvádí hodnoty doporučené normou ČSN 730540-2, Urec,20. Ze srovnání je 
zřejmé, že jsou hodnoty U, při kterých bude splněn požadavek na obálku pro téměř 
nulovou budovu, prakticky totožné s hodnotami doporučenými.  
Druhá část definice téměř nulové budovy říká, že spotřeba energie takové budovy bude „ve 
značeném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“. Ve vyhlášce 78/2013 Sb. o energetické 
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náročnosti budov je pak tento požadavek konkrétně vyjádřen pomocí snížení hodnoty 
neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu. Vyhláška 78/2013 Sb. 
o energetické náročnosti budov definuje toto snížení procentem ze spotřeby primární 
neobnovitelné energie referenční budovy (∆ep,R). 
 

Tab. 10 Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu 

Parametr Označení Jednotky Druh budovy 

Referenční budova 

Dokončená 
budova a 
její změna 

po 
1.1.2015 

Nová 
budova 

po 
1.1.2015 

Budova s 
téměř 

nulovou 
spotřebou 

energie 

Snížení hodnoty 
neobnovitelné 

primární energie 
stanovené pro 

referenční budovu 

∆ep,R 

% 

Rodinný dům 3 10 25 

Bytový dům 3 10 20 

% 
Ostatní 
budovy 

3 8 10 

 
Výpočet referenční budovy proběhne s patřičnými parametry obálky (fR = 0,7, viz výše) a 
dalšími vstupy pro referenční budovu (např. účinnost zdroje tepla pro vytápění 80 %, atd.). 
Stanovenou spotřebu primární neobnovitelné energie referenční budovy je následně pro 
splnění požadavku třeba o ∆ep,R procentuálně snížit. Snížení je možné dosáhnout například 
využitím zdrojů energie o nižším faktoru primární neobnovitelné energie nebo o vyšší 
účinnosti, případně zdrojů obnovitelných nebo alternativních. 
 
 

Tab. 11 Přehled snížení spotřeby primární neobnovitelné energie navrhované budovy oproti 

referenční budově 

Jednotka Vypočtená hodnota 
Referenční 

hodnota 

kWh/(m2*rok) 262,76 388,41 

% 67,5 100 

 

Návrhem obálky a technologických zařízení budovy bylo dosaženo snížení spotřeby 
primární neobnovitelní energie o 32,5 % 
 
Budova splňuje požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebu energie dle Vyhláška 
78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a  zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/344-definice-budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie-z-hlediska-obalky-budovy
https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-o-hospodareni-energii
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Akustika stavebních konstrukcí 
 
Stěny oddělující prostory jednotlivých kanceláří v objektu jsou z keramických tvárnic HELUZ 
AKU 14 MK P15, s vápenocementovou omítkou. Stěny oddělující prostory technického 
zázemí od ostatních prostor v objektu jsou z keramických tvárnic HELUZ AKU 44 MK P20, s 
vápenocementovou omítkou. Stropy jsou tvořeny železobetonovou, monolitickou deskou 
tl. 250 mm na němž je podlaha tl. 100 mm se zvukovou izolaci ISOVER STEPROCK HD tl.30 
mm. V objektu se nachází výtah, který je umístěn ve výtahové šachtě z železobetonu 
o tl. 250 mm, výtahová šachta je od schodiště pružně oddilatována spárovými deskami 
HALFEN HTPL-100, taktéž je schodiště oddilatováno od obvodových stěn. Uloženi 
mezipodestové desky ve zdi je pomoci Izobloku HALFEB HBB-O, který leží na podložce 
Sylomer. Dále se v budově nachází technická místnost. V technickém zázemí není navržen 
žádný zdroj zvýšeného hluku, není tedy třeba posuzovat zvlášť. 
 

Tab. 12 Požadavky na zvukovou a kročejovou neprozvučnost stavebních konstrukcí a jejich posouzení 

Konstrukcce Požadavek Výpočet 

P05 - Strop (dlažba) R´w,N = 47 dB L´nw,N = 63 dB 63 dB 42 dB 

P06 – Strop (koberec) R´w,N = 47 dB L´nw,N = 63 dB 63 dB 42 dB 

S13 – příčka (kanceláře) R´w,N = 37 dB 38 dB 

S15 - příčka (tech. zázemí) R´w,N = 37 dB 38 dB 

 

Vyhodnocení:  
Posuzované konstrukce vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0532 na hodnoty vzduchové 
a kročejové neprůzvučnosti. Viz složka č.5, příloha D.1.3.3 – Neprozvučnost stavebních 
konstrukcí. 
 
Vyhodnocení provozu budovy dle požadavků na denní osvětlení podle třídy zrakových 
činností 
 
Byl proveden výpočet osvětlení v jednotlivých kancelářích. Všechny místnosti splňují 
požadavky na oslunění i proslunění denním světlem. Návrh počítá s vykonáváním práce 
zrakové třídy č. IV, při sdruženém osvětlení (tzn. Dmin = 0,5, a průměrný Dm = 1 %). 
Podrobnější informace o výpočtech viz samostatná příloha ve složce č. 5, příloha D.1.3.5 – 
Výpočet denního osvětlení. 
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Teplotní faktor posuzovaných konstrukcí 
Tab. 13 Požadavky na teplotní faktor stavebních konstrukcí a jejich posouzení 

Popis konstrukce 
fRsi fRsi,N 

Posouzení 
[-] [-] 

S01 - obvodová stěna (s obkladem) 0,970 0,751 vyhovuje 

S02 - obvodová stěna (bez obkladu) 0,970 0,751 vyhovuje  

S03 - obvodová stěna v místě sloupu (s obkladem) 0,949 0,751 vyhovuje  

S04 - obvodová stěna v místě sloupu (bez obkladu) 0,949 0,751 vyhovuje  

S05 – stěna přilehlá k zemině 0,907 0,751 vyhovuje 

S06 – plochá střecha 0,972 0,751 vyhovuje  

S07 - terasa 0,955 0,751 vyhovuje  

S08 – obvodová stěna (sokl) 0,965 0,751 vyhovuje  

P01 - Podlaha na terénu 0,958 0,751 vyhovuje  

P02 - Podlaha na terénu 0,958 0,751 vyhovuje 

 

Všechny konstrukce vyhovují normovému kritickému teplotnímu faktoru dle ČSN 730540-
2(2011) + Z1(2015). 
 

Součinitel prostupu tepla U 
 

Tab. 14 Požadavky na součinitel prostupu tepla stavebních konstrukcí a jejich posouzení 

Popis konstrukce 
U UN,pož. UN,dop. UN,dop.pas. 

Posouzení 
[W.m-2.K-1] 

S01 - obvodová stěna (s obkladem) 0,120 0,300 0,250 0,180 vyhovuje 

S02 - obvodová stěna (bez obkladu) 0,123 0,300 0,250 0,180 vyhovuje 

S03 - obvodová stěna v místě sloupu 
(s obkladem) 

0,130 0,300 0,250 0,180 vyhovuje 

S04 - obvodová stěna v místě sloupu 
(bez obkladu) 

0,133 0,300 0,250 0,180 vyhovuje 

S05 – stěna přilehlá k zemině 0,390 0,450 0,300 0,220 vyhovuje 

S06 – plochá střecha 0,114 0,240 0,160 0,150 vyhovuje 

S07 - terasa 0,145 0,240 0,160 0,150 vyhovuje 

S08 – obvodová stěna (sokl) 0,143 0,300 0,250 0,180 vyhovuje 

P01 - Podlaha na terénu 0,170 0,450 0,300 0,220 vyhovuje 

P02 - Podlaha na terénu 0,170 0,450 0,300 0,220 vyhovuje 
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Pokles dotykové teploty podlahy 
 

Tab. 15 Požadavky na pokles dotykové teploty stavebních konstrukcí a jejich posouzení 

Popis konstrukce 
Δθ10 Δθ10,N 

Posouzení 
[°C] 

P01 - Podlaha na terénu 2,45 5,5 vyhovuje 

P02 - Podlaha na terénu 2,48 5,5 vyhovuje 

 
Konstrukce podlah mají pokles dotykové teploty pod hranicí Δθ10,N = 5,5 °C, jedná se tedy 
o podlahy kategorie II. Teplé podlahy – vyhovují dle ČSN 730540-2(2011) + Z1(2015). 
 
Šíření vlhkosti v konstrukci 

 

Tab. 16 Požadavky na šíření vlhkosti ve stavebních konstrukcích a jejich posouzení 

Popis konstrukce 
Mc,a Mc,N Mev,a 

Posouzení 
[kg.m-2 za rok] 

S01 - obvodová stěna (s obkladem) 0,0015 0,100 0,631 vyhovuje 

S02 - obvodová stěna (bez obkladu) 0,0015 0,100 0,631 vyhovuje 

S03 - obvodová stěna v místě sloupu (s 
obkladem) 

0,0026 0,100 0,749 vyhovuje 

S04 - obvodová stěna v místě sloupu (bez 
obkladu) 

0,0026 0,100 0,749 vyhovuje 

S06 – plochá střecha 0,0252 0,100 0,031 vyhovuje 

S07 - terasa 0,0286 0,100 0,034 vyhovuje 

S08 – obvodová stěna (sokl) 0,0029 0,100 0,7047 vyhovuje 

 

Všechny konstrukce vyhovují z hlediska šíření vlhkosti v konstrukci dle ČSN 730540-2(2011) 
+ Z1(2015). 
 

Šíření vzduchu obvodovými konstrukcemi a budovou 
 
iLV …        pro okna zvolená v projektu = 0,05.10-4 m3/s-1.m-1.Pa0,67  
i4 

…  max. součinitel spárové průvzdušnosti daný normou pro nucené větrání  
              = 0,1 .10-4 m3/s-1.m-1.Pa0,67  
 
Obálka budovy vyhovuje na průvzdušnost obálky dle ČSN 730540-2(2011) + Z1(2015). 
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Prostup tepla obálkou budovy 
(Celý protokol o výpočtu viz složka č. 5, příloha D.1.3.4. – Průkaz energetické náročnosti) 

 

Tab. 17 Průkaz energetické náročnosti budovy - štítek 
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5.14 Hodnocení objektu metodikou SBTOOLCZ – shrnutí výsledků 
 

Tab.18 – Vyhodnocení kritérií ve skupině životní prostředí (skupina E) 

Kritérium Normalizované body* Váha Vážené body 

E.01 Spotřeba primární energie 8 22,8% 1,824 

E.02 Potenciál globálního oteplování 9,2 16,5% 1,518 

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

E.04 Potenciál eutrofizace prostředí 8,1 3,4% 0,2754 

E.05 Potenciál ničení ozónové vrstvy 7,5 5,4% 0,405 

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

E.07 Využití zeleně na budově a na pozemku 5,9 5,5% 0,3245 

E.08 Spotřeba pitné vody 3 4,2% 0,126 

E.09 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě 6 9,2% 0,552 

E.10 Použití certifikovaných materiálů 7,1 5,2% 0,3692 

E.11 Využití půdy 6 7,1% 0,426 

E.12 Zachycení dešťové vody 10 4,4% 0,44 

E.13 Výroba obnovitelné energie 10 4,1% 0,41 

E.14 Chlazení 8 3,7% 0,296 

Celkem E – 100,0% 7,8161 

        

Tab.19 – Vyhodnocení kritérií ve skupině Sociální - kulturní (skupina S)    

Kritérium Normalizované body* Váha Vážené body 

S.01 Vizuální komfort 9,4 6,2% 0,58 

S.02 Akustický komfort 9,0 7,1% 0,64 

S.03 Tepelná pohoda v letním období 5,2 7,2% 0,37 

S.04 Tepelná pohoda v zimním období 5,2 5,9% 0,31 

S.05 Zeleň v interiéru 4,3 2,0% 0,09 

S.06 Pozitivní stimulace vnitřním prostředím 6,0 5,0% 0,30 

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

S.08 Flexibilita využití budovy 10,0 6,4% 0,64 

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

S.10 Využití exteriéru budovy 8,0 3,2% 0,26 

S.11 Zdravotní nezávadnost materiálů 6,0 14,1% 0,85 

S.12 Kvalita vnitřního vzduchu 5,0 10,4% 0,52 

S.13 Zapojení do veřejného prostoru 9,0 6,4% 0,58 

S.14 Doprava 10,0 7,5% 0,75 

S.15 Bezpečnost v budově 6,9 5,8% 0,40 

Celkem S – 100,0% 7,56 
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Tab.20 – Vyhodnocení kritérií ve skupině Ekonomika a management (skupina C)    

Kritérium Normalizované body* Váha Vážené body 

C.01 Náklady životního cyklu 1,3 34,2% 0,45486 

C.02 Facility management 7,0 28,7% 2,009 

C.03 Zajištění prováděcí a provozní dokumentace 10,0 14,0% 1,4 

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

Celkem C – 100,0% 6,17 

Tab.21 – Vyhodnocení kritérií ve skupině Lokality (skupina L)    

Kritérium Normalizované body* Váha Vážené body 

L.01 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci 10 15% 1,5 

L.02 Dostupnost veřejné dopravy 10 14% 1,4 

L.03 Dostupnost služeb 10 14% 1,4 

L.04 Rizika lokality 10 22% 2,2 

L.05 Kvalita místního ovzduší 10 14% 1,4 

L.06 Prevence kriminality ve vystavěném prostředí 2 21% 0,42 

Celkem L – – 8,32 

    

Tab.22 – Celkové vyhodnocení kritérií pro udělení certifikátu 

Skupina kritérií Vážené body Váha Celkové body 

E – Environmentální kritéria 7,82 50% 3,91 

S – Sociální kritéria 7,56 35% 2,65 

C – Ekonomika a management 6,17 15% 0,93 

C – Lokalita 8,32 0% 0,00 

Celkem   100% 7,49 

 
Tab.23 – Bodové kritéria pro udělení certifikátu kvality 

Certifikát kvality budovy Body 

Certifikát 0 – 3,9 

Bronzový certifikát 4 – 5,9 

Stříbrný certifikát 6 – 7,9 

Zlatý certifikát 8 – 10 
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Dosažený stupeň kvality budovy: 

 

 Obr.15 – Stříbrný certifikát - SBToolCZ  

Dle metodiky multikriteriálního hodnocení budov SBToolCZ bylo návrhem administrativní 

budovy dosaženo kvality budovy dostatečné pro udělení stříbrného certifikátu. Dosažení 

zlatého certifikátu by však nebylo obtížné. Návrh budovy jako takový dosahuje dostatečné 

kvality, stačilo by provést analýzu LCC navrhované stavby, provést podrobné studie 

proveditelnosti jednotlivých částí projektu, musel by na návrhu pracovat také specialista 

na ekonomiku a facility management. 

V kontextu metodiky SBToolCZ a ze stavebního hlediska, a z hlediska technických zařízení 

by bylo vhodné zlepšit některé slabší stránky, samotného návrhu budovy. A to zejména: 

Skupina kritérií E – životní prostředí dosahuje celkově velice dobré kvality návrhu. Jedinou 

výraznou slabinou v této oblasti je kritérium Spotřeba pitné vody. V návrhu bylo počítáno 

s normovými hodnotami spotřeby pitné vody (18 [m3/osoba/rok]), což je dle této 

metodiky hodnoceno 0 body. Byl proveden návrh systému hospodaření s pitnou vodou 

na využívaní dešťové vody na splachování a zalévání zeleně, kterým bylo dosaženo snížení 

spotřeby pitné vody o cca 30 %. Tato část uspořené pitné vody se však dle metodiky 

SBTooCZ nezapočítává. Vyhodnocení tohoto kritéria by se dalo zlepšit například návrhem 

čistění a využití odpadních vod, a zároveň dala snížit celková spotřeba pitné vody. 

Například návrhem kořenové čističky odpadních vod ideálně se SMART systémem IoT 

napojených na systémy měření a regulace budovy. Kořenová čistička odpadních vod by se 

dala zkombinovat s návrhem zeleně a prostoru pro relaxaci mimo budovu, tímto by se 

zároveň zlepšily kritéria E.07, E.08, S.10 a S.13. 

Skupina kritérií S - sociální/kulturní dosahuje rovněž velice dobré kvality návrhu. Silnými 

stránkami návrhu je zejména vizuální a akustický komfort, bezbariérový přístup, flexibilita 

a prostorová efektivita budovy.  

Slabinami návrhu v této skupině kritérií jsou zejména kritéria využití zeleně v interiéru 

budovy, kvalita vnitřního vzduchu, Tepelná pohoda v zimním a letním období 

Využití zeleně v interiéru nebylo součástí návrhu budovy. Kritérium kvality vnitřního 

vzduchu a tepelné pohody v zimním a letním období (ve značné míře) uděluje kredity za 

provedení návrhu pomocí dynamické softwarové simulace proudění a kvality vnitřního 
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vzduchu. Tyto simulace nebyla součástí návrhu, a jejich provedení by bylo jednou 

z možností, jak dosáhnout vyšší kvality návrhu budovy. 

Skupina kritérií C – ekonomika a management dosahuje relativně dobré kvality návrhu, 

nedosahuje však tak dobrého ohodnocení jako předešlé skupiny kritérií, což je 

zapříčiněno tím, že projekt nebyl podrobně řešen odborníkem na facility management a 

nebyla provedena analýza nákladů na životní cyklus stavby. Odborné využití hodnocení 

LCC (náklady životního cyklu) a LCA (analýza životního cyklu) jako optimalizačního a 

rozhodovacího nástroje pro některé dílčí úlohy, jako konstrukční systém, obálka budovy a 

požární systém, by zajistilo budově zlatý certifikát kvality návrhu budovy. 

Skupina kritérií L – Lokalita dosahuje velice dobrého ohodnocení. Jedinou slabinou této 

skupiny kritérií je kritérium prevence kriminality. Pro vyšší zisk kreditů z tohoto kritéria je 

potřeba provést analýzu kriminality v okolí, provést studii možných opatření v rámci 

řešené budovy. Tato skupina kritérií však nemá žádnou váhu ve výsledném hodnocení.  

Návrh budovy dosáhl na stříbrný certifikát, s tímto hodnocením je možné ho porovnávat 

s nejlépe hodnocenými budovami v rámci české republiky, jako například s novým sídlem 

Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v Praze 7, které bylo také ohodnoceno stříbrným 

certifikátem.
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6. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zpracování dokumentace novostavby administrativní 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie ve stupni pro stavební povolení, včetně 
požárně-bezpečnostního řešení, průkazu energetické náročnosti a návrhu sytému a 
regulace větrání, vytápění, chlazení, osvětlení a hospodaření s vodou. Novostavba je 
umístěná na reálných, dosud nezastavěných parcelách v části města, kde se předpokládá 
další výstavba.  Navržený objekt je nepodsklepený, se třemi nadzemními podlažími a s 
plochou střechou. Projekt je zpracován ve stupni dokumentace pro stavební povolení.  
Navržená stavba vyhovuje platným ustanovením a zákonům a je navržena dle českých 
technických norem. Při návrhu byla nejdříve zpracována architektonická studie, ze které 
vychází i konečné řešení. Práce dále obsahuje architektonicko-stavební dokumentaci, 
stavebně konstrukční řešení a návrh technických a technologických zařízení. Objekt je 
posouzen z hlediska tepelné techniky i akustiky a je na něj vypracován štítek energetické 
náročnosti budov, kde je budova zařazena do třídy B – úsporná. Objekt je posouzen 
z hlediska multikriteriálního hodnocení budov metodou SBtoolCZ, kde je budova 
ohodnocena stříbrným certifikátem kvality. Vypracováno je také požárně bezpečnostní 
posouzení, obsahující požadavky na jednotlivé konstrukce. Jednotlivé části projektu jsou 
umístěny v přílohách této práce, součástí je také dokumentace, která zhodnocuje tepelně 
technické a akustické parametry navržené stavby.  
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