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Abstrakt  

Diplomová práce se týká novostavby samostatně stojící sportovní haly se zázemím a restaurací ve 
Vlašských Kloboukách. Sportovní hala má jedno podlaží částečně zapuštěné pod terénem, 
obsahuje tribunu pro 340 diváků. Druhá část, tj. zázemí sportovní haly je v podzemním podlaží, v 
nadzemním podlaží je restaurace s kuchyní. Objekt je navržen v půdorysném tvaru dvou 
obdélníků. Střecha je sedlová a pultová. Obvodové konstrukce u haly jsou provětrávané, část se 
zázemím a restaurací je kontaktně zateplen. 
Zázemí zaměstnanců restaurace jsou situovány v nadzemním podlaží, strojovny VZT jsou celkem 
3, v části haly, v 1S a v 1NP. Pro vytápění je navrhnut výměník, ke kterému je přiveden 
horkovod. Povrchovou úpravu tvoří keramická dlažba a v hale je použita dvojitá palubovka. 
Nosnou konstrukci nad 1S tvoří prefabrikované dílce spiroll. 

  
Klí čová slova 
Sportovní hala, restaurace, kuchyň, palubovka, tribuna, skelet, lepený vazník, pultový vazník, 
sloupy, průvlaky, strop, tepelná izolace, provětrávaná fasáda, kontaktní zateplení  

  
  
  
Abstract 

This thesis covers brand new detached sports hall with facilities and restaurants in Walnut 
Klobouky. Sports hall has a floor partly sunk below the surface, contains grandstand for 340 
spectators. The second part, ie background sports hall is in the basement, the ground floor is a 
restaurant kitchen. The building is designed in plan shape of two rectangles. The roof is gabled 
and desk. Cladding the halls are ventilated, part of the facilities and restaurants are contact-
insulated. 
Staff restaurant facilities are located in the floor, engine room ventilation are 3, in the hall, first 
underground floor and first floor. The heat exchanger is designed, which is applied hot water. 
The finish consists of ceramic tiles in the lobby is used double wood board flooring. The 
supporting structure consists of prefabricated unit first underground floor SPIROLL. 
  
Keywords 

Sports hall, restaurant, kitchen, wood board flooring, tribune, skeleton, glued truss, truss counter, 
columns, beams, ceiling, insulation, ventilated facade insulation contact  
… 
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• Úvod 
Předmětem zpracování diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro objekt 

sportovní haly s restaurací ve městě Valašské Klobouky. Byla navrhnut a hala o jednom podlaží 

částečně zapuštěném pod terénem, obsahující tribunu pro 340 diváků. Druhá část, tj. zázemí 

sportovní haly je v podzemním podlaží, v nadzemním podlaží je restaurace s kuchyní. Objekt je 

navržen v půdorysném tvaru dvou obdélníků. Střecha je sedlová nad halou a pultová nad 

restaurací. Obvodové konstrukce u haly jsou provětrávané, část se zázemím a restaurací je 

kontaktně zateplen. 

Zázemí zaměstnanců restaurace jsou situovány v nadzemním podlaží, strojovny VZT jsou celkem 

3, v části haly, v 1S a v 1NP. Pro vytápění je použitý výměník, ke kterému je přiveden horkovod. 

Povrchovou úpravu tvoří keramická dlažba a v hale je použita dvojitá palubovka. Nosnou 

konstrukci nad 1S tvoří prefabrikované dílce spiroll. 
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●  A- Průvodní zpráva 

a) Identifikace stavby 

 

Název stavby :  SPORTOVNÍ HALA SE ZÁZEMÍM A RESTAUR ACÍ  

Akce :   Novostavba sportovní haly a restaurace p.č. 2210/1 

 

Místo stavby :  Parcelní číslo :  2210/1 

Obec :   Valašské Klobouky 

Katastrální území : Valašské Klobouky 

Číslo LV :  4127 

Výměra (m2) :  8824m2 

Typ parcely :  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list :  DKM 

Určení výměry : Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití : ostatní komunikace 

Druh pozemku : ostatní plocha 

Vlastnické právo :  Statutární město Valašské Klobouky, Masarykovo 
náměstí 189, 766 17 Valašské Klobouky 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce :  

Statutární město Valašské Klobouky, Masarykovo  

náměstí 189, 766 17 Valašské Klobouky 

Investor :  Statutární město Valašské Klobouky, Masarykovo  

náměstí 189, 766 17 Valašské Klobouky 

Projektant :   Naiser Jaromír  Francova Lhota, 340 

       756 14, Francova Lhota 

       mobil : 604141447 

       email : jara182@seznam.cz 
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Základní charakteristika stavby a její účel 

Dokumentace řeší novostavbu sportovní haly se zázemím a k ní přidružené restaurace. Přípojky 

inženýrských sítí (voda, el. energie, kanalizace, plyn, horkovod a sdělovací kabely) budou  nově 

provedeny. Sportovní hala má jedno podlaží, restaurace a zázemí budou mít podlaží dvě. Střecha 

nad halou je řešena jako sedlová z lepených vazníků a nad částí restaurace je řešena jako pultová 

z příhradových vazníků. Konstrukční systém je prefa ŽB skeletový. Budovu chrání lehký 

obvodový plášť zateplený 200mm tlustou minerální vlnou, před kterým je předsazená 

provětrávaná fasáda z desek Cetris. Provětrávaná fasáda je jen u haly, u restaurace se zázemím je 

požit kontaktní zateplovací systém ETICS. Suterénní zdivo je provedeno z betonových tvarovek 

ztraceného bednění a vnitřní zdivo je především ze sádrokartonových příček. 

Všechny stropní konstrukce budou provedeny ze spirolů, schodiště budou prefa. Střecha bude 

zateplena 260mm EPS. Vjezdové komunikace a odstavné plochy stanovených pomocí ČSN 73 61 

10, ČSN 73 60 56 a ČSN 73 60 57. 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavební pozemku a 

o majetkových vztazích 

Pro výstavbu sportovní haly s restaurací si investor vybral pozemek ve Valašských Kloboukách. 

Lokalita staveniště se nachází v částečně zastavěné části města. V současné době je parcela 

nezastavěná a je ve vlastnictví města Valašské Klobouky. Objekt bude postaven na parcele č. 

2210/1v katastrálním území Valašské Klobouky.  

 

c) Údaje o průzkumech a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 

Dopravní infrastruktura  

Pro zákazníky budou vytvořeny komunikace pro pěší do sportovní haly i restaurace od zastávky 

``Poliklinika`` od ulice Nemocniční, a druhá komunikace od nově vybudovaného parkoviště. Pro 

zaměstnance bude nově vybudováno parkoviště vjezd z ulice Nemocniční 
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Kanalizace 

Odpadní vody z hygienického zařízení a dešťové vody ze střech budou svedeny do smíšené 

veřejné kanalizace nacházející se podél ulice Nemocniční. 

Vodovod 

Pitná voda bude přivedena do objektu nově zbudovanou vodovodní přípojkou z obecního 

vodovodu. TUV bude vytvářena v tepelném výměníku. Přípojka vody bude zprovozněna ještě 

před započetím stavby. Z této přípojky bude stavba zásobena vodou. 

Zemní plyn 

Do objektu bude přiveden 

Elektroinstalace 

El. energie je přivedena z přípojkové skříně a bude provedena dle  platných ČSN. Před kolaudací 

bude provedena výchozí revize elektroinstalace. 

Izolace proti radonu 

Na pozemku bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v podloží. 

Výsledek měření klasifikoval pozemek jako s mírným  radonovým indexem. Při projektování 

bylo uvažováno s radonovým rizikem. Jako izolace proti vodě a vzlínající vlhkosti je navržena 

asfaltová izolace v jedné vrstvě.  

Hydrogeologický průzkum 

Na pozemku byly provedeny celkem 3 sondy. Výsledkem hydrogeologického průzkumu bylo 

zatřídění dle ČSN 731001 – F1/MG. Hladina spodní vody nezasahuje do hloubky prováděných 

výkopů. Viz. Výkres č. C-01 Situace. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Regulativ území splněn v plném rozsahu (% zastavěné plochy, výška stavby). 
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Navržený objekt splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Objekt splňuje vyhlášku č. 

268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

případně územně plánovací informace  

Stavba se nachází na pozemku s již vydaným regulačním plánem. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

 

Výstavba objektu nevyvolává žádné věcné a časové vazby na okolní výstavbu a nevyvolává 

žádné související investice. Stavba nevyžaduje koordinaci s jinou výstavbou.  

 

h) Předpokládána lhůta výstavby včetně popisů postupu výstavy 

Předpokládaná lhůta výstavby je 1 a půl roku. Datum zahájení stavby květen 2013. Datum 

ukončení stavby říjen 2014. Během výstavby musí jednotlivé práce na sebe navazovat v obvyklé 

stavební technologii a jejich provádění bude koordinovat stavbyvedoucí. Neuvažuje se s tím, že 

by na stavbě současně pracovalo více dodavatelů. Nebude tedy ustanoven koordinátor 

bezpečnosti práce. 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč, dále údaje o 

podlahové ploše budovy v m2 
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Orientační náklady na provedení stavby 

68 000 000kč 

Plochy parcely : 

  Zastavěná plocha   2476 m2   28,07   % 

  Zpevněné plochy   1236 m2  14,03   % 

Zatravněná plocha    5112 m2  57,90   % 

Celková plocha parcely  8824 m2  100,00 %   

Plochy objektu :  

1.S     2018,94m2 

1.NP     1091,93m2 

Celková plocha   3110,87m2 

Ostatní údaje : 

Výška stavby nad UT  9,408m  

  Výška stavby nad 0,000  9,258m 
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• B- Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické , architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

Pozemek se nachází v území vyznačeném územním plánem jako ostatní plocha. Pro umístění 

stavby byla vydána územně plánovací informace. Pozemek se nachází v zastavěném území města 

Valašské Klobouky a je zastavitelný. Po předběžném projednání stavby město Valašské 

Klobouky souhlasí s umístěním stavby. Přes pozemek nevedou žádné sítě. Výškové zaměření 

pozemku bylo provedeno pří prohlídce místa. Výškový relativní vztažný bod - „fix“ je umístěn na 

místní pozemní komunikaci vzdálený od pozemku cca 20m. Polohové umístění objektu na 

pozemku je zřejmé ze zastavovacího výkresu (č.v. C01)  

Na ploše budoucího místa stavby se provede skrývka tl. 15 cm. Zemina se uloží na deponii a 

bude použita později pro terénní a zahradní úpravy pozemku. Shrnutá zemina je majetkem 

investora. 

Staveniště se musí zařídit a uspořádat pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a 

bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště 

hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 

zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování 

pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Odvádění srážkových, 

odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 

rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních 

komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

   

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících, 
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Řešený objekt je samostatně stojící stavbou. Jedná se o novostavbu SPORTOVNÍ HALY SE 

ZÁZEMÍM A RESTAURACÍ ve Valašských Kloboukách č. p. 2210/1. Parcela je ve vlastnictví 

investora a stavba bude provedena v souladu s požadavky investora a orgánů státní správy. 

Objekt je osazen do svažitého terénu a má 1 nadzemní podlaží a 1podzemní, střechy jsou 

navrženy nad halou jako sedlová a nad restaurací jako pultová. 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch, 

 c01) Bourací práce 

Nebudou prováděny 

 

c02) Zemní práce 

Po sejmutí zeminy se provede výkop stavební jámy a nových rýh řešeného objektu. Skrývka a 

vykopaná zemina se ponechá na skládce na pozemku a budou poté použity na dokončovací 

terénní úpravy.  

 

 c03) Základové konstrukce 

Základy jsou navrženy jako základové patky a pasy z železobetonu C 20/25, ocel B410 v šíří 

a hloubce dle technické dokumentace. V rozích a při jednotlivých napojeních pásů bude vložena 

ocelová výztuž. Přes tyto základy bude provedena betonová deska tl. 150mm s vloženou kari sítí 

s oky 150x150 mm drát ø8mm. Před betonáží základů bude do rýh uložen zemnící pásek. 

 c04) Izolace spodní stavby 

Izolace bude provedena asfaltovými pásy v jedné vrstvě. 
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c05) Svislé nosné konstrukce 

Železobetonové prefa sloupy a ztužující žb prefa průvlaky, železobeton dle statického posouzení 

statika. 

   

 c06) Svislé nenosné konstrukce 

Příčky 

Příčky jsou ze sádrokartonové konstrukce s jedním nebo dvojitým opláštěním tl. 100 a 150mm. 

Instalační předstěny jsou řešeny jako sádrokartonové - Předsazená stěna - s CW - Profilem, s 

dvojitým opláštěním  

Komín 

Není řešen 

   

 c07) Vodorovné nosné konstrukce 

Stropy jsou vytvořeny ze stropních nosníků spirol tl. 200mm. Průvlaky budou pod i v úrovni 

výšky stropu. Překlady nad otvory jsou navrženy typové pro betonové a pro keramické zdivo. 

V hale jsou překlady řešeny ztužujícím průvlaky. 

  

c08) Vodorovné nenosné konstrukce 

Podhledy 

Podhledy z LOK nosného roštu, na který je ze spodní strany proveden sádrokartonový podhled, 

viz. legenda místností. 
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c09) Izolace 

Hydroizolace 

Izolace proti zemní vlhkosti budou provedeny z asfaltových pásů, které budou celoplošně 

nataveny na podkladní železobetonovou desku. Pásy budou mezi sebou spojovány svařením v 

přesahu. Délka přesahu 100mm. Deska bude před pokládkou pásů napenetrována penetračním 

prostředkem.  

Tepelné a kročejové izolace  

Obvodový plášť  - minerální izolace 

Střešní plášť   - Polystyren EPS 150S 

Podlahové konstrukce - Polystyren EPS 200S 

 

 c10) Úprava vnitřních povrchů 

Omítky 

Vnitřní budou vápenosádrové jednovrstvé. 

Obklady 

Budou keramické, viz legenda místností a poznámka v patřičném výkresu.  

Podlahy 

Podrobné skladby podlah viz. výkres č.C07,C08,C0 9 

Malby  

Vnitřní omítky budou opatřeny penetračním vodou ředitelným nátěr na akrylátové bázi obsahující 

minerální plnivo a pak nátěrem primalex. SDK bude opatřen penetračním nátěrem a potom 

nátěrem primalex. 
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Nátěry   

Veškeré dřevěné konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem a nátěry krycími. Klempířské 

prvky (pozink) budou opatřeny základním nátěrem a nátěry krycími.  

 

c11) Úprava vnějších povrchů 

Omítky 

Vnější omítky budou silikonové jednosložkové, vodoodpudivé, odolné vůči znečištění, struktura 

škrábaná, zrno 1,5mm, barvy dle projektu 

Obklady 

Provětrávaná fasáda bude provedena z desek cetris 

Vnější komunikace 

Příjezdové komunikace budou z asfaltového koberce, parkovací místa ze zámkové dlažby a tak i 

také chodníky pro pěší. 

 

c12) Výplně otvorů 

Okna a vstupní dveře budou plastová s izolačním dvojsklem. Ug=0,5 a Ug=1,1 a Uf=1,6 W/m2K. 

Vnitřní dveře budou dřevěné do dřevěných obložkových zárubní.  

 

c13) Zámečnické, truhlářské a klempířské výrobky 

Každé okno bude opatřeno venkovním parapetem z titanzinku tl. 0,8mm, bílé barvy a vnitřním 

parapetem ze dřeva tl. 35mm bílé barvy. Zabudovaný nábytek, zařízení kuchyně viz. výkres 

půdorysu 
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c14) Dokončovací práce 

Po dokončení stavby bude provedena rekultivace poškozených ploch, v případě poškození 

komunikace bude provedena její oprava. Okapový chodník okolo objektu bude tvořen kamenným 

kačírkem.  

Veškeré použité materiály musí být ve shodě s platnými vyhláškami a předpisy, o čemž 

musí mít dodavatel platnou atestaci. Při stavebních pracích bude zhotovitel dodržovat 

technologické předpisy jednotlivých materiálů a jejich příslušné skladování. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

Pro návštěvníky Sportovní haly a restaurace bude vytvořeno nové parkoviště, na 39 parkovacích 

míst a 3 parkovací místa pro imobilní, přístupné z ulice Nemocniční. Pro personál a zaměstnance 

objektu bude vybudován nový vjezd z místní komunikace Nemocniční, kde bude zřízeno 5 

parkovacích míst pro osobní automobily.  

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svažném území 

Objekt se nachází v blízkosti centra. Terén je mírně svažitý. Staveništní doprava uvnitř objektu i 

mimo něj neklade zvláštní požadavky na dopravně technologická řešení. Při stavbě budou 

použity běžné pracovní stroje. Při stavebních pracích nebude nutno na okolních veřejných 

komunikacích omezovat dopravu, nebo ji jinak upravovat její stávající provoz. 

V rámci stavby bude zabezpečeno volné parkování vozidel.  
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f) Vliv stavby a provozu na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Výstavbou nedojde ke zhoršení podmínek životního prostředí, ani bezprostřední okolí stavby. 

Stavba je svým charakterem nevýrobní a její provoz nezatíží okolí. Všechny emisní limity ze 

stacionárních zdrojů znečištění budou dodrženy. Vytápění objektu je řešeno vzduchotechnickými 

jednotkami, jedna na sportovní halu, jedna na šatny a posilovnu a třetí na 1NP objektu. V šatnách 

se také bude přitápět radiátory. Pro VZT jsou vyčleněny 3 místnosti, do 1S VZT bude dodána 

také výměníková stanice, ke které bude dotaženo horkovodní potrubí V objektu nebudou vznikat 

žádné nebezpečné odpady. Běžný odpad bude zajištěn popelnicemi dle vyhlášky o odpadech 

185/2001 Sb 

 

f01) Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 

provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby 

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní 

( kryty, akustické zástěny apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné 

v případě potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách. 

  

f02) Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící z prostor u staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování ploch a komunikací (zemina). Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. 

Případné znečištění komunikace musí být ihned odstraněno. 

 f03) Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazováním stavebních strojů se spalovacími 
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motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a 

pravidelné seřizování motorů. 

 f04) Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště přijmout 

taková opatření, aby nemohlo dojit ke znečištění podzemních vod. 

 

Kategorizace odpadů 

-Po dobu výstavby  

17 0101 Beton 

17 0102 Cihly 

17 0904 Směsné stavební a demoliční odpady  

neuvedené pod čísly 17 0901 – 03                                           -0-    

 

Likvidace – pomocí kontejneru a odborné firmy odvozem na skládku nebo k                            

recyklaci 

-Za provozu 

20 0301 Směsný komunální odpad     -0- 

20 0303 Uliční smetky      -0- 

 

g) Bezbariérové řešení  

 Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb OOSPO jsou stanoveny ve vyhlášce 

369/2001 Sb. 
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h) Průzkumy a měření 

Na pozemku bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v podloží. 

Výsledek měření klasifikoval pozemek jako s nízkým radonovým indexem. Při projektování 

nebylo uvažováno s radonovým rizikem. Jako izolace proti vodě a vzlínající vlhkosti je navržena 

asfaltová izolace.  

Hydrogeologický průzkum prokázal, že hladina spodní vody nezasahuje do spodní úrovně 

výkopů.  

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický a referenční polohový a 

výškový systém, 

-geometrický plán 

-výšková záměra stávajícího pozemku 

-Normy ČSN 

 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory, 

Stavba je řešena jako jeden samostatný stavební objekt. Inženýrské objekty, které jsou budovány 

v rámci stavby, budou provedeny současně se stavbou.  

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejich dokončení, resp. Jejich 

minimalizace, 
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V rámci stavby nevzniká požadavek na zřízení žádného nového ochranného pásma. Stavba nemá 

vliv na okolní pozemky. 

 Podzemní a nadzemní vedení – stavbou nebudou dotčeny žádné stávající inženýrské sítě. Objekt 

bude napojen na veřejnou elektrickou síť.  

Požární odstupové vzdálenosti – řešení je provedeno v Požárně bezpečnostním řešení. Stavby 

nestojí v požárně nebezpečném prostoru žádných sousedních objektů.    

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 

uveden v části F. 

Při provádění veškerých prací na stavbě musí dodavatel respektovat hygienické normy a předpisy 

pro výstavbu, především týkající se prašnosti a hlučnosti. Při práci je nutné dodržovat požadavky 

BOZP vyplývající ze zákoníku práce č.262/2006 Sb.  

a dalších předpisů z oblasti BOZP, a to zejména zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-právní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády 

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

staveništích. Při práci a pohybu na stavbě budou používány předepsané ochranné pomůcky. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo vliv na 

případné zřícení, přetvoření nebo poškození části stavby. Stavba je navržena v souladu s 

technickými podklady a technologickými postupy výrobců jednotlivých stavebních materiálů, a v 

souladu s normami ČSN: 

 ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 
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 ČSN 73 1701 – Navrhování dřevěných konstrukcí 

 ČSN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí 

 ČSN ENV 1995-1-1 – Navrhování dřevěných konstrukcí 

   

3. Požární bezpečnost 

Použité materiály především materiály zasahující do prostoru únikových pruhů a ve výšce vyšší 

než 12m musí být nehořlavé, musí k ním být doložen certifikát zajišťující dostatečnou požární 

odolnost. Více viz. Požárně bezpečnostní řešení v části D – Dokumentace stavby. 

 

4. Hygiena ochrana zdraví a životní prostředí 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 

není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní prostředí. Z pohledu odpadů a 

jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle vyhlášky Ministerstva Životního prostředí č. 

383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady vzniklé při realizaci stavby a během 

vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorii dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

   

Produkci odpadů  je možno rozdělit na : 

a) Odpady vzniklé při realizaci stavby 

Odpady vzniklé při realizaci stavby, odpad produkovaný stavebními pracemi bude odvezen na 

skládku odpadů. 

b) Odpady vznikající během vlastního provozu stavby 

Účel užívání objektu nevyvozuje obavu vzniku nebezpečného odpadu, odpadové hospodářství 

tedy bude řešeno standartním postupem. 
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c) Předpokládané nebezpečné odpady 

Stavebními pracemi nevzniknou nebezpečné odpady, které by vyžadovaly zvláštní postup při 

likvidaci 

 

d) Předpokládané běžné odpady 

150101 Papírové a lepenkové obaly  

150102 Plastové obaly  

170101 Beton  

170301 Asfaltové směsi 

170405 Železo a ocel  

170904 Směsný stavební odpad 

Odpady budou likvidovány v souladu ze zákonem 185/2001 Sb., oprávněnou firmou. Sklo a ocel 

budou recyklovány. Stavebník po ukončení stavby doloží odboru životního prostředí doklady o 

předání odpadů oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo 

v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání 

stavby není ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Stavba není umístěna v pásmu zvýšené hlučnosti a není třeba řešit zvláštní ochranu před 

pronikáním hluku do místností. Ochranu před hlukem zajišťuje provedení konstrukcí a výplní 

otvorů. 
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7. Úspora energie a tepla 

Stavba je navržena v souladu s požadavky zákona o hospodaření s energiemi a vyhlášky, kterou 

se stanovují podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Provedení 

obvodových konstrukcí a výplní oken je v souladu s platnou ČSN „zateplení budov“. 

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budovy 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb OOSPO jsou stanoveny ve  vyhlášce 

369/2001 Sb. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Ochrana před klimatickými podmínkami je provedena běžnými stavebně-technickými prostředky. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Řešený objekt splňuje požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území: dešťová voda bude svedena odpadního potrubí a dále do veřejné kanalizace. 

    Odpadní vody: budou svedeny do jednotné veřejné kanalizace 

b) Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod 
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c) Zásobování energiemi: napojeno do skříně s měřením a hlavním jištěním 

d) Řešení dopravy: návaznost na místní komunikaci 

e) Vegetační úpravy: Nedílnou součástí stavby je návrh ozelenění ploch v okolí   

    stavby. 

f) Elektronické komunikace jsou napojeny podzemními kabely 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

Na stavbě se nevyskytují 
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• E- Zásady organizace výstavby 
 

1. Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 

jeho oplocení, trvalé depónie a mezidepónie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 Stavební objet se nachází v mírně svažitém území na parcele č. 2210/1, v katastrálním území 

Valašské Klobouky. Po dobu výstavby bude jako staveniště použit pouze pozemek stavby, který 

je v majetku investora. Na parcele se nenachází vzrostlá zeleň. Pro dopravní obsluhu staveniště je 

vymezen dopravní systém s jedním vjezdem. Prostor výstavby je přístupný z místní komunikace. 

Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku investora. Staveniště bude oploceno bezpečnostním 

ocelovým plotem. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Kolem objektu dotčeného stavebními pracemi se nacházejí zejména tyto sítě technické 

infrastruktury : -    Vodovodní potrubí 

- Kanalizace 

- Elektrické vedení 

- Horkovod 

- Sdělovací kabely 

Obsah navržených stavebních prací svým charakterem nevyvozuje obavy o poškození 

jednotlivých sítí technické infrastruktury, budou provedeny částečně výkopy, v případě přiblížení 

k inženýrským sítím budou prováděny práce s vysokou obezřetností, aby nedošlo k porušení 

vedení. Budou dodrženy podmínky zadané jednotlivými vlastníky sítí. Před započetím prací bude 

provedeno vytyčení sítí. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště  

Zdroj vody pro zařízení staveniště 

Bude vybudována dočasná přípojka. Voda pro potřebu zařízení staveniště a pro účely stavební 

činnosti, bude samostatně měřena. 

Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště 

Pro potřebu bude na staveništi zřízen staveništní rozvaděč, který bude napájen z hlavní 

rozvodnice. Ve staveništním rozvaděči, bude osazen elektroměr 

Odvodnění staveniště: není řešeno  

Řešení dopravy: vjezd z místní komunikace Nemocniční 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Staveniště musí být navrženo a provedeno takovým způsobem, aby neohrožovalo život, zdraví a 

životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovalo životní 

prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. Úpravy pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace se zde neřeší. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání a bezpečnost staveniště je navrženo tak, aby splňovalo podmínky z hlediska ochrany 

veřejných zájmů. Po celou dobu výstavby bude zachován nerušený provoz v sousedních 

objektech. Ve vazbě na tyto objekty není nutno řešit mimořádná opatření týkající se omezení 

hlučnosti, prašnosti a vibrací. Po dobu výstavby bude zajištěn příjezd ke všem stávajícím 

objektům pro zásobování a údržbu. 
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f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

K zařízení staveniště bude použit pouze pozemek dotčený stavbou. Nepředpokládá se budování 

dočasných stavebních objektů pro provoz staveniště. Podle potřeby bude na pozemku umístěna 

přenosná stavební buňka a nezbytné sociální a bezpečnostní zařízení. Staveniště je třeba vybavit 

základními hasícími prostředky. Telefonické spojení pro případ nouzového volání bude zajištěno 

mobilními telefony dodavatele. Jako sociální zařízení budou použity mobilní buňky umístěné na 

pozemku stavby. Veškeré objekty budou na staveništi osazeny pouze po dobu výstavby na 

nejnutnější dobu. Po uzavření stavby se předpokládá, že materiál bude skladován uvnitř 

nedokončené stavby. 

Ubytování stavebních dělníků bude mimo staveniště. Sociální zařízení bude dle potřeby 

využíváno i případnými subdodavateli. Výkopy, nezabezpečené jámy a stavební šachty zajistí 

prováděcí organizace ve smyslu vyhlášky č. 320/1990 Sb. 

 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Na zařízení staveniště se nevyskytují stavby vyžadující ohlášení. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při nástupu na staveniště musí být zaměstnanci seznámeni s pracovním řádem a s právními a 

ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci 

dodržovat. Zaměstnanci musí být také seznámeni s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. 

Musí nosit osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv. 

Více viz. zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-

právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
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i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

S odpady bude nakládáno dle příslušných ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., novely 

č. 314/2006 Sb a prováděcích předpisů. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny a 

nabízeny k materiálovému využití, nebo bude využito služeb oprávněné firmy. Materiálové 

využití odpadů má přednost před jinou likvidací. Výstavbou nedojde ke zhoršení podmínek 

životního prostředí. Všechny emisní limity ze stacionárních zdrojů znečištění budou dodrženy. 

Při výstavbě nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. Nakládání s případnými nebezpečnými 

odpady se řídí zvláštními předpisy. 

Problematiku jako celek řeší zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Zákon upravuje posuzování připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, 

technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí. 

Stavební práce budou probíhat pouze ve všední den od 7,00-21,00 hod. 

 

Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

jeho další následné prováděcí předpisy .nařízení vlády č.148/2006 (ochrana proti hluku), nařízení 

vlády č.178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb.(pitná voda), vyhláška č.37/2001 

Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace, občané jsou povinni činit potřebná opatření ke 

snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře 

a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny 

hluku stanovené těmito předpisy. 

Z výše uvedených ustanovení vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 

vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen 

vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v 

hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
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Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s 

ohledem na hluk. 

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí : 

- dostupných opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 

- nasazením vhodných strojů, s pravidelnou technickou údržbou 

- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30 m od míst pobytu lidí 

- podle nařízení vlády 148/2006 Sb. se hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu LAeq,s 

stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 40 dB a korekce pro pracovní dobu od 7 do 21 

hodiny +15 dB. Pokud je doba prací kratší než uvedený interval, vypočítá se nejvyšší 

přípustná hladina podle vztahu 

LAeq, s = LAeq, T + 10 log [(429 + t1)/t1], 

kde 

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod. 

LAeq, T nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A v posuzovaném místě stanovená podle §10 

odst. 2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Nejvyšší přípustné hladiny po dobu výstavby v chráněném vnitřním prostoru staveb, trvající 

kratší dobu než 14 hodin (7 – 21 hod.), vypočítané podle tohoto vztahu jsou uvedené 

v následující tabulce. 
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Tabulka -nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku při době činnosti kratší než 14 hodin 

(uvnitř) 

 

Čas [hod] 1 2 4 6 8 10 12 

LAq, s [dB] 66 63 60 58 57 56 56 

 

- hodinu před a po zahájení stanovené pracovní doby tj. 6-7 a 21-22 je přípustná hladina 

hluku stanovena na 55dB. 

- a v noci v době od 22-6 je hladina hluku stanovena na 45dB. 

V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve 

vzdálenosti 2,0 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů, je možno navrhnout 

taková opatření (kryty z ocelových plechů, event. z jiných materiálů umožňujících údržbu a 

přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební činnosti nepřesáhl 

40dB ve dne a 30dB v noci. 

Hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru nejbližšího domu vznikající v době provádění 

příček, vysekávání otvorů, vrtání, bourací práce, instalace a dalších prací se eliminuje, nelze-li 

účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době a to 

od 9-15 hodin. Jde o hluk, který se šíří konstrukcí při vysekávání a bourání, nutno zajistit dohodu 

s postiženými obyvateli sousedního domu, vhodná doba, provádění ve všední dny a dodržení 

parametrů dle hlukové studie. 

 

Emise 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu 

betonu, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména : 
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Nařízení vlády 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující 

ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve pozdějších 

předpisů 

Nařízení vlády 352/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 

spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších  předpisů 

Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů 

Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů 

aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhlášku 356/2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 

předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti 

kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity zápachů, podmínky autorizace osob, 

požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich 

uplatňování ve znění pozdějších předpisů 

 

Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K 

zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovu v blízkosti 

stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po 

předchozím posouzení statického stavu budov. 
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Prašnost 

V průběhu provádění demoličních a zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke 

snížení prašnosti (u demolic kropením bouraných konstrukcí), u veřejných komunikací pak jejich 

pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla 

stanoví zhotoviteli stavební úřad. Lešení doporučuji opatřit fólií proti uniku prachu do okolí. 

 

Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování 

kvality podzemních vod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č.6/1977Sb., o 

ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č.171/92 Sb., kterým se 

stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. 

Zákon č.254/2001 o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhlášku MŽP č. 428/2001, kterou se provádí zákon č.274/2001Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých (zákonů o vodovodech a kanalizacích) 

Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací a o citlivých oblastech. 

 

Odpady 

V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení uvedených zákonů a 

zákonných opatření : 

- vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 

odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů, 
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- zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III-Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě 

ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č.185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška MŽP A MZD 376/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 

pozdějších předpisů, 

- vyhláška MŽP 381/2001, kterou stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů ze státu pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů,a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášku MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, 

- nařízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR. 

 

Povinnosti původce odpadu : 

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č.185/2001. Původce odpadu, podle 

§2odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů, odpady které 

nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze –li odpady 

využít, potom musí zhotovitel zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle § 5 povinen odpad třídit 

a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen 

vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven § 

20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány 

zodpovědné osobě. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí 

před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu s 

platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování 

stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních 

technologických kapalin. Dále bude odvážena suť z demolice, a zbytečná zemina z výkopů. 
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Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb.: 

Druh odpadu Kód 

Papírové a lepenkové odpady 150101 

Kovové obaly 150104 

Beton 170101 

Tašky a keramické výrobky 170103 

Dřevo 170201 

Sklo 170202 

Plasty 170203 

Asfaltové směsi obsahující dehet S 170301(*) 

Kovový odpad znečištěný zbytky nebezpečných látek S 170409 (*) 

Kabely 170411 

Jiné stavební a demoliční odpady 170904 

Papír a lepenka 200111 

Textilní materiály 200111 

Směsný komunální odpad 200301 

Uliční smetky 200303 

 

j) Orientační lhůta výstavby a přehled rozhodující dílčích termínů 

Předpokládaná lhůta výstavby je 1 a půl roku. Datum zahájení stavby květen 2013. Datum 

ukončení stavby říjen 2014. 
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 Popis výstavby:  1) vytyčení stavby 

      2) výkopové práce 

     3) základy  

     4) hydroizolace   

     5) hrubá stavba 1.S   

      6) Strop nad 1.S 

     7) hrubá stavba 1.NP 

     8) přípojky do objektu  

     9) osazení oken 

      10) rozvody instalací 

     11) povrchové úpravy stěn, spodní skladba podlah 

     12) betonáž podlah 

     13) dokončovací práce 
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• F- Dokumentace stavby - Pozemní objekty 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení  

1.1.1. Technická zpráva  

a) účel objektu 

Objekt bude sloužit jako Sportovní hala, restaurace a posilovna. 

Město Valašské Klobouky se rozhodlo blízko sídlištní části, nedaleko základní školy vystavit 

novou sportovní halu s restaurací (k 1. 9.2 012) na parcele o rozloze 8824m2 

Restaurace bude otevřena denně od 11:00 do 23:00 pro veřejnost. Sportovní hala bude otevřena 

dle sportovních zápasů a dle objednaných časů veřejnosti. Prodej lístků bude na pokladnách 

vždycky 3 hodiny před zápasem až po dobu trvání zápasů 

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení veget. 
úprav okolí  

Řešený objekt je samostatně stojící stavbou v mírně svažitém území. Jedná se o novostavbu 

SPORTOVNÍ HALY a RESTAURACE ve Valašských Kloboukách  č.p. 2210/1. Parcela je ve 

vlastnictví investora a stavba bude provedena v souladu s požadavky investora a orgánů státní 

správy. Sportovní hala má jedno podlaží, restaurace a zázemí budou mít podlaží dvě. Střecha nad 

halou je řešena jako sedlová z lepených vazníků a nad částí restaurace je řešena jako pultová 

z příhradových vazníků. 

Vedle objektu budou zhotovena dvě parkoviště, jedno u vchodu do haly a druhé v zadní části haly 

pro personál, obě přístupná z ulice Dlouhá. V blízkosti se také nachází autobusová zastávka 

,,Poliklinika´´ od ulice Nemocniční. Vstup do haly i restaurace je ze severní strany. Restaurace je 

na prvním podlaží, k ní navazují sociální zařízení pro hosty. Kuchyně navazuje na restauraci a 

ostatní provozy potřebné k přípravě jídel jako jsou mycí místnost, sklad suchý, sklad ostatních 

surovin, příprava masa, příprava zeleniny, šatny a hygienická zařízení, kancelář šéfkuchaře, denní 

místnost, šatny a sprchy… Zásobování restaurace je řešeno nákladovou rampou a nákladním 

výtahem v 1NP. Hlavní vstup do haly je společný s restaurací ze severní strany. Tam se 

dostaneme do zádveří a můžeme jít do úschovny nebo na wc, nebo přímo do chodby, ze které se 

jde dále na tribunu, do šaten po schodech dolů anebo do restaurace. 
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Po schodech dolů se dostaneme do chodby, ze které se jde do šaten pro veřejnost, tzn. Pro 

návštěvníky posilovny. Dále pak špinavou chodbou do šaten sportovců, kteří jdou do haly. Dále 

pak do Místnosti VZT s výměníkovou stanicí. Z šaten se pak přes čistou chodbu dostaneme 

dvěma vchody na hrací plochu haly. Přes čistou chodbu se také dostaneme do šaten rozhodčích, 

klubovny pro trenéry a wc pro cvičící a sportovce. Z palubovky se pak dostaneme do VZT 

sloužící pro sportovní halu, dále pak do nadměrné nářaďovny. 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 

Kapacita objektu : 

  Tribuna    340 míst k sezení 

  Restaurace    60 hostů/200 jídel 

  Personál    12 

Plochy parcely : 

  Zastavěná plocha   2476 m2   28,07   % 

  Zpevněné plochy   1236 m2  14,03   % 

Zatravněná plocha    5112 m2  57,90   % 

Celková plocha parcely  8824 m2  100,00 % 

Plochy objektu :  

1.S     2018,94m2 

1.NP     1091,93m2 

Celková plocha   3110,87m2 

Ostatní údaje : 

Výška stavby nad UT  9,408m  

  Výška stavby nad 0,000  9,258m 
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Vchod je společný a je orientován na Východ. Vstup pro personál kuchyně je z jižní strany. 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu 

1. Zemní práce 

Po sejmutí zeminy se provede výkop stavební jámy a nových rýh řešeného objektu. Skrývka a 

vykopaná zemina se ponechá na skládce na pozemku a budou poté použity na dokončovací 

terénní úpravy.  

2. Základy 

Základy jsou navrženy jako základové patky z železobetonu C 20/25, ocel B410 a pásy z 

prostého betonu C20/25 v šíří a hloubce dle technické dokumentace. V rozích a při jednotlivých 

napojeních pásů bude vložena ocelová výztuž. Přes tyto základy bude provedena betonová deska 

tl. 150mm s vloženou kari sítí s oky 150x150 mm drát ø8mm. Před betonáží základů bude do rýh 

uložen zemnící pásek FeZn. Dále je nutné vynechat prostupy pro vedení instalace.  

3. Hydroizolace 

Celá plocha stavby bude izolována pásy GLASTEK SPECIAL, s příslušnými nátěry. 

V koupelnách a v provozech se zvýšenou vlhkostí bude pod obklad aplikována hydroizolační 

stěrka jako pojistná hydroizolace. 

4. Stěny, příčky, komíny 

Železobetonové prefa sloupy a ztužující prefa železobetonové průvlaky, železobeton dle 

statického posouzení. 

Příčky jsou ze sádrokartonové konstrukce s jedním a dvojitým opláštěním tl. 100 a 150mm. 

Instalační předstěny jsou řešeny jako sádrokartonové - Předsazená stěna - s CW - Profilem, s 

dvojitým opláštěním. 

Komín není řešen. 
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5. Stropy, překlady  

Stropy jsou vytvořeny ze stropních nosníků spirol tl. 200mm. Průvlaky budou pod i v úrovní 

výšky stropu. Překlady nad otvory jsou navrženy typové pro betonové a pro keramické zdivo. 

V hale jsou překlady řešeny ztužujícím průvlaky. 

7. Zastřešení 

Krov je navržen jako příhradový pultový vazník nad restaurací a lepený sedlový vazník nad 

halou. Vazníky budou řádně přichyceny k nosným svislým konstrukcím pomocí U profilů. Osová 

vzdálenost vazníků je 1000mm, u příhradových a 5600mm u lepených vazníků. Krov bude řádně 

zavětrován. 

Krytinou bude folie fatrafol 810, sklon střechy nad halou je 110 a nad restaurací 6,150 

8. Omítky, podlahy, obklady, malby, nátěry 

Omítky 

Vnitřní budou vápenosádrové jednovrstvé. 

Obklady 

Budou keramické, viz legenda místností a poznámka v patřičném výkresu.  

Podlahy 

Podrobné skladby podlah viz. výkres č.C07,C08,C0 9 

Malby  

Vnitřní omítky budou opatřeny penetračním vodou ředitelným nátěr na akrylátové bázi obsahující 

minerální plnivo a pak nátěrem primalex. SDK bude opatřen penetračním nátěrem a potom 

nátěrem primalex. 

Nátěry   

Veškeré dřevěné konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem a nátěry krycími. Klempířské 

prvky (pozink) budou opatřeny základním nátěrem a nátěry krycími.  
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9. Výplně otvorů 

Okna a vstupní dveře budou plastová s izolačním dvojsklem. Ug=0,5 a Ug=1,1 a Uf=1,6 W/m2K. 

Vnitřní dveře budou dřevěné do dřevěných obložkových zárubní. 

10. Izolace 

Hydroizolace 

Izolace proti zemní vlhkosti budou provedeny z asfaltových pásů, které budou celoplošně 

nataveny na podkladní železobetonovou desku. Pásy budou mezi sebou spojovány svařením v 

přesahu. Délka přesahu 100mm. Deska bude před pokládkou pásů napenetrována penetračním 

prostředkem.  

Tepelné a kročejové izolace  

Obvodový plášť  - minerální izolace 

Střešní plášť   - Polystyren EPS 150S 

Podlahové konstrukce - Polystyren EPS 200S 

11. Klempířské konstrukce 

Budou provedeny podle ČSN 73 3610. Každé okno bude opatřeno venkovním parapetem 

z titanzinku tl. 0,8mm, bílé barvy a vnitřním parapetem ze dřeva tl. 35mm bílé barvy. 

Zabudovaný nábytek, zařízení kuchyně viz. výkres půdorysu 

12. Krytiny  

Krytinou bude folie fatrafol 810, sklon střechy nad halou je 110 a nad restaurací 6,150.  Při kladení 

krytiny je nutné respektovat technologický postup výrobce. 

13. Zámečnické konstrukce 

Jedná se vesměs o menší doplňkové typizované výrobky, např. zábradlí, ventilační mřížky, atp. 

15. Dlažby a obklady 

Keramické dlažby a obklady budou vždy kladeny do tmelu. Ukončovány budou plastovými 

lištami. Obklad v koupelnách bude kladen na hydroizolační stěrku a bude lepen speciálním 

tmelem. 
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Navržené konstrukce splňují dle podkladů výrobce požadované parametry tepelného odporu a 

také akustické požadavky. Při provádění stavby budou všechny použité materiály doloženy 

technickými listy, které budou předloženy při kolaudaci stavby, a splňují ČSN 73 0540 – 2. 

Vlastnosti oken, dveří a obvodových stěn: 

Ug = 0,5 a 1,1 W/m2K, Uf = 1,6 W/m2K,  

 

f) způsob založení objektu 

Na pozemku byly provedeny celkem 3 sondy. Výsledkem hydrogeologického průzkumu bylo 

zatřídění dle ČSN 731001 – F1/MG. Hladina spodní vody nezasahuje do hloubky prováděných 

výkopů. 

Základy jsou navrženy jako základové patky a pasy z železobetonu C 20/25, ocel B410 v šíří 

a hloubce dle technické dokumentace. V rozích a při jednotlivých napojeních pásů bude vložena 

ocelová výztuž. Přes tyto základy bude provedena betonová deska tl. 150mm s vloženou kari sítí 

s oky 150x150 mm drát ø8mm. Před betonáží základů bude do rýh uložen zemnící pásek.100 

mm. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Výstavbou nedojde ke zhoršení podmínek životního prostředí, ani bezprostřední okolí stavby. 

Stavba je svým charakterem nevýrobní a její provoz nezatíží okolí. Všechny emisní limity ze 

stacionárních zdrojů znečištění budou dodrženy. Vytápění objektu je řešeno vzduchotechnickými 

jednotkami, jedna na sportovní halu, jedna na šatny a posilovnu a třetí na 1NP objektu. V šatnách 

se také bude přitápět radiátory. Pro VZT jsou vyčleněny 3 místnosti, do 1S VZT bude dodána 

také výměníková stanice, ke které bude dotaženo horkovodní potrubí V objektu nebudou vznikat 

žádné nebezpečné odpady. Běžný odpad bude zajištěn popelnicemi dle vyhlášky o odpadech 

185/2001 Sb 
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01) Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 

provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby 

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní 

( kryty, akustické zástěny apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné 

v případě potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách. 

 

02) Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící z prostor u staveniště musí být řádně očištěna , aby nedocházelo ke 

znečišťování ploch a komunikací (zemina).  Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. 

Případné znečištění komunikace musí být ihned odstraněno. 

 

03) Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazováních stavebních strojů se spalovacími 

motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a 

pravidelné seřizování motorů. 

 

04) Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště přijmout 

taková opatření, aby nemohlo dojit ke znečištění podzemních vod. 
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Kategorizace odpadů 

-Po dobu výstavby  

17 0101 Beton 

17 0102 Cihly 

17 0904 Směsné stavební a demoliční odpady  

neuvedené pod čísly 17 0901 – 03                                           -0-    

 

Likvidace – pomocí kontejneru a odborné firmy odvozem na skládku nebo k                            

recyklaci 

-Za provozu 

20 0301 Směsný komunální odpad     -0- 

20 0303 Uliční smetky      -0- 

 

 

h) dopravní řešení 

Pro návštěvníky Sportovní haly a restaurace bude vytvořeno nové parkoviště, na 39 parkovacích 

míst a 3 parkovací místa pro imobilní, přístupné z ulice Nemocniční. Pro personál a zaměstnance 

objektu bude vybudován nový vjezd z místní komunikace Nemocniční, kde bude zřízeno 5 

parkovacích míst pro osobní automobily. 

Objekt se nachází v blízkosti centra. Terén je mírně svažitý. Staveništní doprava uvnitř objektu i 

mimo něj neklade zvláštní požadavky na dopravně technologická řešení. Při stavbě budou 

použity běžné pracovní stroje. Při stavebních pracích nebude nutno na okolních veřejných 

komunikacích omezovat dopravu, nebo ji jinak upravovat její stávající provoz. 

V rámci stavby bude zabezpečeno volné parkování vozidel.  
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i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 

V dané lokalitě se nenachází vnější škodlivé vlivy od okolních objektů, dopravy atd. 

V daném území nebyl zjištěn vliv metanu. 

Na pozemku bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v podloží. 

Výsledek měření klasifikoval pozemek jako s nízkým radonovým indexem. Při projektování 

nebylo uvažováno s radonovým rizikem. Jako izolace proti vodě a vzlínající vlhkosti je navržena 

asfaltová izolace.  

Hydrogeologický průzkum prokázal, že hladina spodní vody nezasahuje do spodní úrovně 

výkopů.  

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu uvedené ve vyhlášce 268/2009 Sb. jsou dodrženy. 

Při nástupu na staveniště musí být zaměstnanci seznámeni s pracovním řádem a s právními a 

ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci 

dodržovat. Zaměstnanci musí být také seznámeni s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. 

Musí nosit osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv. 

Více viz. zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-

právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
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1.2. Stavebně konstrukční část  

1.2.1. Technická zpráva  

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Konstrukční systém je prefa ŽB skeletový. Budovu chrání lehký obvodový plášť zateplený 

200mm tlustou minerální vlnou, před kterým je předsazená provětrávaná fasáda z desek Cetris. 

Provětrávaná fasáda je jen u haly, u restaurace se zázemím je požit kontaktní zateplovací systém 

ETICS. Suterénní zdivo je provedeno z betonových tvarovek ztraceného bednění a vnitřní zdivo 

je především ze sádrokartonových příček. 

Všechny stropní konstrukce budou provedeny ze spirolů, schodiště budou prefa. Střecha bude 

zateplena 260mm EPS. Vjezdové komunikace a odstavné plochy stanovených pomocí ČSN 73 61 

10, ČSN 73 60 56 a ČSN 73 60 57. 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Hlavní konstrukční prvky tvoří základové pasy a patkyz prostého betonu C20/25 , dále prefa 

železobetonové sloupy 450x450 u restaurace a 450x300 u haly. Stropní konstrukce bude tvořena 

prefa stropními prvky spiroll. Krov nad restaurací pulový příhradový vazník a nad halou sedlový 

lepený vazník. 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce 

Nosné konstrukce jsou navrženy tak, aby všem těmto zmiňovaným zatížením odolali 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 
postupů 

Žádné zvláštní, neobvyklé konstrukce ani technologické postupy nejsou navrženy. Veškeré 

důležité detaily jsou zachyceny ve výkresové části. 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů 

Nebudou prováděny. 
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g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Veškeré zakrývané konstrukce budou dodavatelem stavby před jejich zakrytím předány 

stavebnímu dozoru, bude o tom proveden zápis do stavebního deníku s podpisy zúčastněných. 

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 

Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků stavebního zákona č.183/2006 Sb. a jeho 

prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. PD je vypracována pomocí výpočetní techniky. 

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 

Nejsou kladeny další specifické požadavky. 

1.2.3. Statické posouzení  

Veškerá zatížení musí posoudit statik 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení  

Řešeno v samostatné požární zprávě. 

1.4. Technika prostředí staveb  

1.4.1. Technická zpráva  

a) vytápění 

Jako hlavní vytápění objektu je navrženo vzduchotechnikou a v šatnách bude přitápěno radiátory. 

Při montáži zařizovacích předmětů a prvků, je nutno dbát na dodržení montážních předpisů 

výrobce. 

b) zařízení pro ochlazování staveb  

Zařízení pro ochlazování nebylo investorem požadováno. 
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c) vzduchotechnické zařízení  

Vzduchotechnické zařízení bylo požadováno investorem, Jsou navrženy 3 strojovny VZT, v 1S 

v čísti šaten je společná s výměníkem. 

d) zařízení měření a regulace  

viz. dle samostatný návrh a výpočet příslušné profese 

e)  zdravotně technické instalace 

Vodovod:  

Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Zásobování pitnou vodou je řešeno pomocí stávající 

přípojky. Potrubí bude uloženo ve výkopu rýhy šířky 0,8m a průměrné hloubky 1,2m, na 

pískovém loži tl.100mm a obsypáno materiálem f.0-4mm do výše 200m nad vrchol potrubí. 

Podél potrubí bude uložen signalizační vodič.  

Ohřev teplé užitkové vody: 

Bude doveden teplovod. 

Rozvody budou provedeny z vícevrstvých plastových trubek, jak pro studenou tak pro teplou 

vodu. Potrubí bude uloženo v instalační předstěně a v podlaze. Potrubí bude spádováno k 

nejnižšímu místu ve sklonu 0,3%. Potrubí se opatří izolací Mirelon, na potrubí vedené volně tl. 

40 mm a na potrubí vedené v předstěnách min. tl.13 mm. Potrubí teplé vody bude vždy vedeno 

nad vedením studené vody.  

Kanalizace: 

Kanalizace je řešena jako jednotná 

Vnitřní kanalizace 

Ležaté vedení kanalizace bude umístěno pod podlahou I. nadzemního podlaží, a to v min. výšce 

krytí 300 mm pod podlahou. Potrubí bude z KG-PVC. Těsnění bude provedeno pomocí těsnících 

gumových kroužků, je nutno dodržet minimální sklon 2%. V místech s velkým spádem je nutno 

potrubí zajistit proti posunutí a případně obetonovat.  
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Pro vnitřní odpady je použito kanalizační tenkostěnné potrubí HT-PP. Toto potrubí bude 

spojováno gumovými kroužky. Odpadní potrubí bude v I. nadzemním podlaží ve výšce 0,50 m 

nad podlahou opatřeno čistícím kusem. Čistící kus bude přístupný dvířky 300x300 mm 

osazenými do stěny. 

Odvětrání kanalizace je zajištěno plastovým větracím potrubím, řešeno dle příslušné profese 

vyvedeným nad střešní plášť (min. 500 mm) a ukončeným větrací hlavicí. 

Provedení kanalizace, minimální krytí, bude dle platných norem ČSN 73 6701, ČSN 73 6760. 

f) plynová odběrná zařízení  

Jako odběrné zařízení plynu bude sloužit plynový vařič v kuchyni v restauraci. Vnitřní rozvody 

budou provedeny z ocelového potrubí dn25. 

g) zařízení silnoproudé elektrotechniky 

Technické údaje 

Napěťová soustava:   3N, PE ~50Hz 400/230 V TN-S 

Zásobení objektu el. energií 

Objekt bude napojen na stávající nadzemní vedení NN, ze sloupu, novou přípojkou, ta bude 

ukončena přípojnou skříní na hranici pozemku, zde bude také umístěna i elektroměrná 

rozvodnice ER. V ní bude umístěn třífázový jistič 25A, elektroměr a přepěťová ochrana I. stupně.  

El. energie bude využíváno pro umělé osvětlení, pro napájení zásuvkových obvodů (běžné 

využívání), pro napájení a pohon drobných el. spotřebičů, pro pohon a napájení zařízení ÚT, PC. 

Rozvod el.energie 

Pro provádění instalace je rozhodující řešení interiéru, jeho technické předměty a prostředky, 

kterým je nutné podřídit elektroinstalaci. Prováděcí firma musí mít k dispozici řešení interiéru, 

aby s ohledem na umístění zařizovacích předmětů koordinovala umístění vývodů, zásuvek a 

vypínačů tak, aby nebyla jejich funkce omezena. Elektrické předměty a zařízení musí být v 

souladu s ČSN a schválena pro použití v ČR. 
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Po ukončení všech montážních prací bude na el. zařízení provedena výchozí revize a vydána 

výchozí revizní zpráva.  

Hromosvod 

Ochrana proti výbojům atmosférické elektřiny bude zajištěna hřebenovým jímacím vedením. Na 

jímací vedení nutno připojit ocelové kotvení pro televizní antény a jímač na komíně a pod. 

Jímací vedení se ukončí svody FeZn Ø 8 mm se zkušebními svorkami SZ ve výšce 1,8 m nad 

terénem. Od zkušební svorky svody se drátem FeZn Ø 10 mm připojí k základovému zemniči. 

Proti mechanickému poškození budou svody chráněny ochranným úhelníkem. 

Základový zemnič ocelový pozink. pásk FeZn 30x4mm bude uloženým do zákl.pasů objektu, při 

venkovním líci min. krytí 50mm. Na zemnící pásek se připojí vývody FeZn Ø 10mm svorkou SR 

03 a tyto se vyvedou nad terén ke zkušební svorce. Po dobu výstavby je nutné vývody chránit 

před poškozením. 

Hodnota uzemnění hromosvodu musí být menší než 15 Ω. Vzdálenost od jakéhokoliv bodu na 

střeše od jímače musí být menší než 10 m. Při spojení s uzemněním elektrických zařízení musí 

být společná hodnota uzemnění menší než 2 Ω. 

Provedení hromosvodů musí vyhovovat ČSN 341390 a ČSN EN 62305. 

• Závěr 
Výstupem mé diplomové práce je projektová dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb., Požárně 

bezpečnostní řešení a specializace k diplomové práci. Jako specializace je řešen technologický 

postup provádění základů. Při zpracování jsem se řídil platnými normami, zákony, vyhláškami a 

podklady od výrobců, na které níže odkazuji. Dispoziční uspořádání objektu je následné. 

V suterénu jsou šatny navazující na halu, v nadzemním podlaží je restaurace a kuchyně, dále 

sklady a místnosti pro zaměstnance, dále pak vchod na tribunu. 

Vypracováním této diplomové práce jsem nabyl mnoho zkušeností v oblasti výstavby skeletu, 

které mi budou užitečné v další činnosti v mém oboru. 
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• Seznam použitých zdrojů 
Související normy 

[1.] ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. 

[2.] ČSN EN ISO 4157-2. Výkresy pozemních staveb – Systémy označování. 

[3.] ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. 

[4.] ČSN 73 4301. Obytné budovy. 

[5.] ČSN 73 6057. Jednotlivé a řadové garáže, základní ustanovení. 

[6.] ČSN 73 0600. Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace. 

[7.] ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. 

[8.] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

[9.] ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

[10.] ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

Legislativa 

[11.] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

[12.] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

[13.] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Odkazy na internetové stránky 

[14.] SAPELI. Dostupné z: http://www.sapeli.cz/ 

[15.] BEST [online]. Dostupné z: http://www.best.info/ 

[16.] ISOVER [online]. Dostupné z: http://www.isover.cz/ 

[17.] OSMA [online]. Dostupné z: http://www.kanalizacezplastu.cz/ 

[18.] SCHLÜETER-SYSTÉMY [online]. Dostupné z: http://www.schlueter.cz/ 

[19.] DEKTRADE [online]. Dostupné z: http://dektrade.cz/ 

[20.] BAUMIT [online]. Dostupné z: http://www.baumit.cz/ 

[21.] CEMIX [online]. Dostupné z: http://www.cemix.cz/ 

[22.] RUUKKI [online]. Dostupné z: http://www.ruukkistrechy.cz/ 

[23.] KNAUF [online]. Dostupné z: www.knauf.cz 
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[24.] RAKO [online]. Dostupné z: http://www.rako.cz/ 

[25.] STYROTRADE [online]. Dostupné z: http://www.styrotrade.cz/ 

[26.] CAD DETAIL [online]. Dostupné z: http://www.cad-detail.cz/ 

[31.] SIKA [online]. Dostupné z: http://cze.sika.com/ 

[33.] KINGSPAN [online]. Dostupné z: http://www.kingspan.cz/ 

[34.] TZB INFO. [online]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/ 

[35.] NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU [online]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/ 

[36.] PREFA BRNO [online]. Dostupné z: http://www.prefabrno.cz/ 

• Seznam použitých zkratek a symbolů 

KCE- konstrukce 

ŽB-  železobeton 

HI-  hydroizolace 

TI- tepelná izolace 

EPS-  expandovaný polystyren 

XPS- extrudovaný polystyren 

PE-  polyetylen 

TL- tloušťka 

• Seznam příloh 
Studie 

S01 Půdorys 1S  1:100 

S02 Studie 1NP  1:100 

S03 Studie Řez A-A´  1:100 

S04 Studie Řez B-B´  1:100 

S05 Studie Řez C-C´  1:100 

S06 Studie Pohled SV, JV 1:100 
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S07 Studie Pohled JZ, SZ 1:100 

 

Výkresová část 

C01 Situace      1:300 

C02  Základy      1:50 

C03  Půdorys 1S     1:50 

C04  Půdorys 1.NP     1:50 

C05  Střecha nad halou    1:50 

C06  Střecha nad 1NP    1:50 

C07  Řez A-A ́      1:50 

C08  Řez B-B´     1:50 

C09  Řez C-C´     1:50 

C10  Pohled od SV, JV    1:50 

C11  Pohled od JZ, SZ    1:50 

C12  Strop nad 1S     1:50 

C13  Detail ukončení střechy A   1:5 

C14  Detail ostění provětrávané fasády B  1:5 

C15  Detail uchycení žebříku na fasádě C  1:5 

C16  Detail uložení sloupku v patce D  1:5 

C17  Detail detail uložení sloupu v patce E  1:10 

 

Požárně bezpečnostní řešení 

PBŘ Hala s restaurací 

P01 Půdorys 1NP 

P02 Půdorys 1S 

P03 Pohled JV,SV 

P04 Pohled JZ, SZ 
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P05 Situace požárních vzdáleností 

 
Specializace k diplomové práci- Technologický předpis provádění základů 

 Technologický předpis 

R01 Situace zařízení staveniště 

 R02 Pojezd domíchavače  

Stavebně fyzikální posouzení  

1 Tepelně technické posouzení  
2 Dvourozměrné stacionární pole teplot  
3 Energetický štítek obálky budovy 
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1. NÁZEV PROCESU 

Betonáž základových patek a pasů 

 

2. OBECNÉ INFORMACE 

2.1 Budoucí stavba je samostatně stojící Sportovní hala se zázemím, posilovnou a 

restaurací pro 60 hostů ve Zlínském kraji. Sportovní hala s restaurací má suterén částečně 

zapuštěný do terénu a jedno nadzemní podlaží. Objekt je osazen do svažitého terénu . 

Stávající inženýrské sítě vedou v dostatečné vzdálenosti od místa výstavby a narušení 

případnou stavební činností nehrozí. Základy budou provedeny jako monolitické základové 

patky částečně vyztuženy. Systém stavby bude skelet, prefa sloupy, průvlaky, jako strop 

budou použity stropní panely spirol. Jako výplňové zdivo bude použito zdivo z bloků 

Porotherm, se stykem se zeminou bude použito ztracené bednění  Best. Střešní konstrukce nad 

restaurací bude provedena z pultových příhradových vazníků. Nad halou budou použity 

sedlové lepené vazníky.  

 

2.2 Tento technologický předpis řeší postup pro provádění základových konstrukcí pro 

sportovní halu se zázemím a restaurací, hala je jednopodlažní a zázemí je o dvou podlažích. Je 

situován ve městě Valašské Klobouky, Zlínský kraj. Základy jsou tvořeny z monolitických 

patek a pásů z betonu C20/25  a to výšky 0,75 a 0,65m .  

V této fázi výstavby by mělo být staveniště připraveno na provádění základových 

konstrukcí, tj, měly by být dokončeny veškeré zemní práce včetně vyhloubení rýh a zajištění 

okolních svahů proti případnému sesunutí. Veškerá hlína ze staveniště by měla být odvezena. 

 

3. POŽADAVKY NA PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ A PRACOVNÍ PODMÍNKY 

3.1 Stavby – Stavba musí být připravena pro provádění základů.  Je nutné, aby byly 

dokončeny výkopové práce. Dále je nutné, aby bylo provedeno vytýčení stavby (  pomocí 

laviček ), a zřízeny plochy na skládání materiálů. Při předání stavby se předají všechny klíče 

stavbyvedoucímu  ( vstupní brána, buňky apod.) 

 

3.2 Staveniště – Pro zbudování přístupové cesty bude v příslušném místě odstraněna 

ornice, proveden podsyp štěrkopískem. Stávající inženýrské sítě vedou v dostatečné 

vzdálenosti od místa výstavby a narušení případnou stavební činností nehrozí. Polohopisné 

umístění budovy bude provedeno vzhledem ke stávající komunikaci a k polohopisnému 

polygonu. Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 230, 400 V která 



bude napojena na sousední stávající objekt č.p. 2210/2/798,  Nemocniční. Rozvod vody bude 

provizorně taktéž ze sousedního objektu. Stavba bude v nočních hodinách z důvodu 

bezpečnosti osvětlena čtyřmi halogenovými světly. Na staveniště budou osazeny mobilní 

buňky sloužící jako šatny, dále buňky sloužící jako sociální buňky. Toalety budou zajištěny 

mobilními chemickými záchody. Při předání stavby se předají všechny klíče 

stavbyvedoucímu  ( vstupní brána, buňky apod.) 

 

4. POUŽITÉ MATERIÁLY 

 

Pro zhotovení základových konstrukcí budeme potřebovat dva druhy betonu a to beton C 

12/15 jako podkladní beton o mocnosti 100 mm a beton C 20/25, který se použije přímo na 

základové patky a pásy a na podkladní desku, která bude zhotovena v poslední fázi budování 

základových konstrukcí a bude vyztužena pomocí sítí s průměrem drátů 8 mm s oky 

150x150mm. Betonové patky a pásy budou vyztuženy ocelovou výztuží z ocele R 10505 o 

průměru 12 mm, která bude na staveniště dovezena již povázaná dle stavebního projektu. 

Přípravu výztuže provede VOKD a.s. Jako bednění bude použito systémové bednění DOKA 

FRAMI , jedná se o dílce,  které se na staveniště dovezou. 

Pro dopravu betonu C12/15 a C20/25 se použije autodomíchavače spojené s čerpadlem 

betonu od firmy CIFA, který bude vozit betonovou směs z místní betonárny ve Valašských 

Kloboukách.  Beton bude vibrován ponornými frekvenčními vibrátory Wacker.  

 

Výpočet kubatur: 

 

Beton C 12/15 - podkladní beton 

 1,5*1,5*0,1*51+1,2*1,2*0,1*13+2*2*0,1*6+2*2,405*0,1*1= 16,228 m3 

 

 Beton C 20/25 - základové patky 

1,5*1,5*0,6*51 =  68,85 m3 

  1,2*1,2*0,5*13 =  9,36 m3 

 2*2*0,8*6 =  19,2 m3 

 2*2,4*1*1 =  4,8 m3 

 

             Celkem : 102,21 m3  

 



 Beton C 20/25 - základové pásy 

4,1*0,7*0,5*15+0,65*0,7*0,5*1+25,2*0,55*0,5*1 =  28,6825 m3 

  11,85*0,6*0,5*1+4,1*0,75*0,5*21+10,3*0,7*0,5*1 =  39,4475 m3 

 12,65*0,55*0,5+10,925*0,5*0,5*1 =  6,21 m3 

  

             Celkem : 74,34 m3 

 

Beton C 20/25 - podkladní deska  

 2423*0,15 = 363,45 m3 

 

 Celkem : 363,45 m3 

 

Armokoše - ocel 10 505 – spočítat po návrhu statika 

 
 Beton C12/15 celkem = 16,228m3 

 Beton C20/25 celkem = 539m3 
 

 

5. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY  

Základové práce nelze provádět za libovolného počasí. Jsme bohužel limitováni 

přírodními podmínky, můžeme tyto práce provádět pouze do teploty +5 oC. Stavební jáma 

musí být zajištěna ochranou proti promáčení, namrzání, zvětrávání a otřesům stavební jámy. 

Tyto práce nelze provádět za deště, kvůli sesuvu půdy, a za husté mlhy kvůli hrozícímu pádu 

do jámy.  

 

6. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY  

Příprava staveniště : 

- 4 vedoucí pracovní čety – stavební  mistr, železář 

- 1 strojník nakladač kolový 

- 2 řidiči Autodomíchavače 

- 3 pracovníci (od odborné geodetické firmy bude subdodavatel) 

- 20  prach dělníků 

 

6. VYBAVENÍ STROJNÍM ZA ŘÍZENÍM A PRACOVNÍMI POM ŮCKAMI  

Každý pracovník by měl mít k provádění své činnosti individuální ochranné pomůcky. 



Každý pracovník bude vybaven pracovními rukavicemi, helmou a pracovní kotníkovou obuví. 

Pracovníci obsluhující nivelační přístroj nemusí mít rukavice. Svářeči musí mít vhodnou 

ochranu zraku – svářečskou přilbu a ochranu ostatních částí těla – kožené ochranné obleky. 

Při provádění základových konstrukcí si budou všichni pracovníci chránit zrak brýlemi před 

prskajícím betonem 

 

 

 

Autodomíchávač  - CIFA MK 28.4Z RH 115   - 2 ks 

   - vodorovný dosah 24,1 m 

   - svislý dosah 17,9 m  

   - nominální objem 10 m3  

   - max. počet otáček 14 min-1  

                                   - výkon čerpací jednotky 61 m3/h 

      - průměr potrubí 100 mm 

      - počet sekcí ramene  3 ks 

      - délka koncové hadice 4 m  

      - regulátor průtoku s plynulým nastavováním 

  

 

 

Vibrátor - Ponorný vysokofrekvenční vibrátor Wacker M2000  -8 ks 

   - výkon 1,5 kw 

   - frekvence 13 A 

   - výstupní rychlost 17 500 min-1   

   - hmotnost 5,9 kg   

 

Svářečka - Telwin 150/1       -4 ks 

     - průměr drátu pro ocel – 0,6-0,8 mm     

   - napětí 230V/50Hz 

   - svařovací proud 30-145A 

  

 

 



Nivelační přístroj - Leica Sprinter 100M      -2 ks 

- přesnost na 1km – 2,0 mm 

     - doba měření do 3 s 

     - dosah 2-80 m 

     - paměť až 500 měření 

Nakladač kolový - Komatsu WA65-5     - 1 ks 

    - výkon 40 kw 

    - hmotnost 4 900 kg  

    - rychlost 40 km/h  

    - objem lžíce 1,0 m3 

 

Vibrační deska Wacker DPU       - 4ks 

 

7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP – ORGANIZACEPRACOVIŠT Ě, SLED 

PRACOVNÍCH OPERACÍ , TECHNOLOGICKÉ P ŘESTÁVKY  

Po provedení výkopů započne provádění základových konstrukcí.  

 

1. Nejprve se provede vytýčení základových konstrukcí od předem instalovaných laviček. 

Přesnost vytýčení zkontroluje stavbyvedoucí. 

 

2. Dále se zhotoví podkladní beton z prostého betonu C12/15. Dopravu betonu zajistí 

betonárky Cemex Czech Republic, s.r.o. se sídlem nedaleko stavby ,1 km. Autodomíchavače 

spojené s čerpadlem betonu dojedou k vykopaným jámám a po zakotvení postupně začnou 

vylívat beton podle pokynů stavbyvedoucího do vykopaných patek a následně i rýh. Dvě čety 

po pěti pracovnících budou směs urovnávat do úrovně určené projektem. Odpovídající výška 

se bude kontrolovat průběžně metrem nebo pomocí nivelačního přístroje.  

 

3. Po provedení podkladního betonu je třeba zachovat technologickou pauzu na vytvrdnutí 

betonu, přičemž se beton musí ošetřovat a to tak, že voda, kterou se bude ošetřovat by měla 

mít teplotu od 5 – 10°C. Pod venkovní teplotu 5°C se beton již nevlhčí. Za nízkých teplot se 

beton musí přikrýt PE fólií po dobu 72 hodin. Podle počasí (slunečno, zataženo, déšť) se 

beton vlhčí popř. nevlhčí. 

 



4. Před vlastním bedněním základů se základové patky a pasy vyměří geody za pomocí dvou 

nivelačních přístrojů a čtyřech pracovníků. Ti určí všechny rohy základových patek a pasů. 

5. Bednění základů se provádí pomocí bednících dílců Doka Frami 0,75x1,2 m a dalších dilců 

. Složení bednění provede 12 pracovníků dle výkresu bednění od firmy Doka provedeného na 

základě výkresu základů. Bednicí dílce budou stahovány rychlospojkami, podepřeny 

podpěrkami a sevřeny svorníky od firmy Doka. Po smontování se na stěny bednění nanese 

odbedňovací přípravek. Na správnost provedené bednění bude dohlížet stavbyvedoucí.  

 

6. Po správném smontování bednění proběhne vkládání výztuže, která bude již předem 

navázána firmou VOKD a.s. Armokoše se budou osazovat na vymezovací podložky tak aby 

bylo dodrženo správné krytí výztuže dle výkresu vyztužení. Ten dodá statik. Osazování 

výztuže a její následné svaření provede 8 pracovníků, kteří budou opět kontrolování 

stavbyvedoucím. Po vložení armokošů a všch výztuží se osadí Peikko kotevní šrouby HPKM 

do výšky, která je dána projektem. 

7. Betonování vlastních základů proběhne za pomocí dvou autodomíchavačů vybavených 

čerpadlem betonu Magnum MK 28.4Z RH 115 a 12 pracovníků, kteří budou betonovou směs 

v bednění s armokoši rozhrnovat, měřit, hutnit a hladit aby při velkých nerovnostech nedošlo 

k protržení hydroizolace. Hutnění betonu se bude provádět pomocí vysokofrekvenčních 

ponorných vibrátorů Wacker M2000 a to po celé mocnosti základového pásu zhruba po 0,6m. 

Je nutno nezdržovat se z vibrátorem dlouho v jednom místě aby nedošlo k oddělení 

jednotlivých složek betonu od sebe. Opět se bude postupovat od nevzdálenějšího konce 

základů směrem k cestě ze základové jámy. Správnost výšky základových pásů bude 

kontrolována pomocí nivelačního přístroje.  

 

8. Bude následovat technologická pauza nutná k vyzrání betonu. Beton je nutno ošetřovat 

vlhčením a to v závislosti na teplotě. 

 

9. Po zatuhnutí se odstraní veškeré bednění okolo celých základů,  jenž bude provádět 12 

pracovníků. Odstraněné bednění je nutno rozebrat a odklidit popřípadě jinak využít. 

 

10. V další technologické pauze se docílí vytvrdnutí betonu, kdy se beton opět ošetřuje 

vlhčením. 

 



11. Jakmile beton dosáhne předepsané pevnosti, začneme provádět obsypání základových 

pasů zeminou. Zemina je uložena v rohu staveniště z předchozího těžení stavební jámy. 

Zeminu budeme dopravovat pomocí kolového nakladače Komatsu WA65-5 přímo do 

prostoru mezi základovým pásem a původní zeminou. 

 

12. Hutnění navezené zeminy budou provádět 4 pracovníci s vibrační deskou Wacker DPU  

 

13. Po zhutnění a srovnání zeminy mezi základovými pasy můžeme navážet kamenivo 32-64 

jako podklad pod základovou desku. Návoz kameniva provedeme kolovým nakladačem 

Komatsu WA65-5. Po navezení vrstvy 0,1m kameniva zhutníme vibrační deskou Wacker a 

zkontrolujeme výšky pomocí metru popřípadě nivelačního přístroje.  

 

14. Následně se rozmístí mezi základové patky a pásy ocelové sítě s průměrem drátu 8mm a 

oky 150x150mm tak aby se jednotlivé čtverce výztuže kryly alespoň 100 mm. Sítě budou 

podloženy speciálními podlážkami aby bylo dosaženo krytí výztuže dle projektu.  

 

15. Vlastní betonáž bude provádět 12 pracovníků. Beton C 20/25 dovezou autodomíchavače 

s čerpadlem na beton Magnum. Lití bude postupovat od nejvzdálenějšího konce stavby 

k nejbližšímu domíchávači. 4 pracovníci pomocí hliníkových hladítek zajistí dostatečnou 

drsnost povrchu, tak aby nemohlo dojít k následnému proděravění hydroizolace. Kontrola 

správné výšky bude provedena pomocí nivelačního přístroje. 

 

16. Po provedení podkladní desky je třeba zachovat technologickou pauzu na vytvrdnutí 

betonu, přičemž se beton musí ošetřovat a to tak, že voda, kterou se bude ošetřovat by měla 

mít teplotu od 5 – 10°C. Pod venkovní teplotu 5°C se beton již nevlhčí. Za nízkých teplot se 

beton musí přikrýt po dobu 72 hodin. Podle počasí (slunečno, zataženo, déšť) se beton vlhčí 

popř. nevlhčí. 

 

8. KVALITATIVNÍ PARAMETRY A ZP ŮSOB JEJICH KONTROLY  

ČSN 73 10 01 – Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 00 31 – Stavební kce. a základy  

ČSN 73 00 35 – Zakládání staveb 

ČSN 73 30 50 – Zemní práce 

 



Kontrola vstupní – stavbyvedoucí kontroluje připravenost. Kontroluje, je–li vybudována 

příjezdová komunikace k základové jámě. Dále musí být provedeny a upraveny plochy pro 

skládky materiálů. Současně se předpokládá vybudování odpovídajícího rozsahu celkového 

zařízení staveniště. Dále je nutné, aby bylo provedeno vytýčení stavby ( pomocí laviček ) a 

zřízeny plochy na skládání materiálů. Dále také kontroluje beton, který přivezou na stavbu 

pomocí zkoušky sednutí kužele, dále přípojky el. Proudu vody. Kontrola je vizuální. 

 

Kontrola mezioperační – provádění a kontrola betonových konstrukcí. V našem případě je 

třeba provést 3 zkoušky na tlak, 6 zkoušek na tah a 1x za směnu konzistenci směsi (sednutí 

kužele). Po provedení betonáže zkontrolujeme rovinnost povrchů. Max.výchylky do ± 5 mm 

na 2 m délky. Plochy  musí být plné, hladké, čisté, stejně zbarvené, bez odtržených hran a 

ulámaných  rohů, vyboulenin a otřepů. Nikde nesmí být na plochách trhlinky. Všechny 

rozměry musí odpovídat  projektu. Kontrolujeme kolmost patek pasů, přesnost patek pasů, 

dále je třeba kontrolovat  to ,když dělníci betonují pomoci čerpadla, aby padala směs max. 

z výšky 1,5 m.  Dále je třeba kontrolovat ukládání armovacích košů pomocí metru při 

provádění prací. Kontrolovat minimální krytí výztuže. 

 

Kontrola výstupní – stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety písemně vyzve investora ke 

kontrole a přejímce konstrukce základů. Vše doloženo zápisem do deníku. Kontroluje se 

poloha základů, hloubka, kolmost, kvalita betonu  pomocí Schmidtova tvrdoměru. Rovinnost 

povrchů. Max.výchylky do ± 5 mm na 2 m délky. Plochy  musí být plné, hladké, čisté, stejně 

zbarvené, bez odtržených hran a ulámaných  rohů, vyboulenin a otřepů. Nikde nesmí být na 

plochách trhlinky. Dále přesné rozteče Peikko kotevních šroubů, na něž přijdou uložit 

prefabrikované sloupy. 

 

9. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P ŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ  

Před započetím pracovního procesu mísí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečností a 

ochranou zdraví při práci podle vyhlášky 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích . Bude proveden zápis o 

školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem.  

Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se musí použít tyto pomůcky: ochranné brýle, 

pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba.  

 

 



Některé z nadpisů ,které jsou v nařízení vlády obsaženy: 

 
I. bednění podpěrné konstrukce a podpěrná lešení 

II. doprava a ukládání betonové směsi 

III. odbedňování a uvolňování konstrukcí 

IV. práce železářské 

 

10. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ  

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Provádění stavby však vyvolá přechodné 

zhoršení životního prostředí v okolí stavby, tj. prašnost, hluk, doprava, použití stavebních 

mechanizmů, znečištění komunikace. Investor však bude při provádění prací maximálně dbát 

na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře, případné znečištění bude ihned likvidováno, 

provoz na komunikaci nebude ohrožen a k jeho případnému omezení dojde jen na dobu 

nezbytně nutnou a v míře nezbytně nutné. Na komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodobě 

žádný materiál. Odpad při stavební činnosti, tj. zbytky stavebních materiálů, budou tříděny a 

odváženy na skládku. 

Odpad z pozdějšího provozu haly s restaurací bude tříděn, ukládán do popelnicových nádob 

nebo kontejnerů  na tříděný odpad a jeho svoz bude zajištěn městem. 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  Stěna hala prov ětrávaná fasáda 
 Zpracovatel :  Jara 
 Zakázka :  diplomka 
 Datum :  17.10.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Železobeton 1   0.4500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  2  Isover Fassil   0.2000    0.0470*   880.1     50.3         1.4   0.0000 
  3  Tyvek VCL   0.0003    0.3500  1470.0    430.0       140.0   0.0000 
      
*    úprava součinitele prostu tepla 0,036 z původních 0,047 vlivem kotevních kotev, plastové ∅ 6,3 mm, 6 kusů/m2 

**  Snížení difuzního odporu o 10% - Kvalitní realizace 
 Okrajové podmínky výpo čtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   54.7  1326.6    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   56.9  1379.9    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.6   59.0  1430.8     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.6   62.0  1503.6    12.4   74.7  1075.1 
    6        30    20.6   64.9  1573.9    15.4   72.4  1266.1 
    7        31    20.6   66.4  1610.3    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    20.6   65.9  1598.2    16.3   71.6  1326.3 
    9        30    20.6   62.4  1513.3    12.8   74.4  1099.3 
   10        31    20.6   59.4  1440.5     8.4   77.1   849.5 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   57.1  1384.8    -1.0   80.8   454.1 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 



 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.57 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.211 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1609.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.1 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.949 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.6   0.741    11.2   0.595    19.4   0.949    58.9 
    2    15.2   0.750    11.8   0.593    19.5   0.949    61.0 
    3    15.5   0.719    12.1   0.528    19.7   0.949    61.6 
    4    15.8   0.633    12.3   0.372    19.9   0.949    61.5 
    5    16.5   0.503    13.1   0.081    20.2   0.949    63.6 
    6    17.2   0.356    13.8  ------    20.3   0.949    66.0 
    7    17.6   0.213    14.1  ------    20.4   0.949    67.2 
    8    17.5   0.277    14.0  ------    20.4   0.949    66.8 
    9    16.6   0.491    13.2   0.047    20.2   0.949    64.0 
   10    15.9   0.611    12.4   0.329    20.0   0.949    61.7 
   11    15.5   0.709    12.1   0.512    19.7   0.949    61.5 
   12    15.2   0.752    11.8   0.593    19.5   0.949    61.2 
           
 

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

 tepl.[C]:   18.7   16.2  -16.7  -16.7 
 p [Pa]:   1334    153    121    116 
 p,sat [Pa]:   2151   1844    141    141 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.282E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 
 



 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Stěna hala provětr 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,450       1,430  23,0 
   2  Isover Fassil  0,200       0,047  1,4 
   3  Tyvek VCL  0,0003       0,350  160,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,760 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  

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

  

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 

 
 

Zhodnocení: 

Tepelný odpor konstrukce R:  4,57 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,211 W/m2K < 0,300 W/m2K 
Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi: 0,760 < 0,949 
 
Závěr: 

Posuzovaná konstrukce –obvodová stěna hala provětrávaná fasáda- vyhovuje na normové požadavky. Při venkovní 
návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 

 

 



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  Stěna rest. nad zem 
 Zpracovatel :  Jara 
 Zakázka :  diplomka 
 Datum :  17.10.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná š   0.0030    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Baumit termo o   0.0150    0.1300   850.0    370.0         8.0   0.0000 
  3  Železobeton 1   0.4500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  4  Baumit lep. ma   0.0100    0.8000   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
  5  TI ISOVER MULT  0.2000    0.0430*  1140.0    150.3         1.5   0.0000 
  6  Lepící malta E   0.0050    0.7000   840.0   1300.0        40.0   0.0000 
  7  Coratend silikát   0.0150    0.7000   920.0   1700.0        37.0   0.0000 
 
     * úprava součinitele prostu tepla 0,030z původních 0,043 vlivem kotevních kotev, plastové ∅ 6,3 mm, 6 kusů/m2 

 
 Okrajové podmínky výpo čtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   54.7  1326.6    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   56.9  1379.9    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.6   59.0  1430.8     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.6   62.0  1503.6    12.4   74.7  1075.1 
    6        30    20.6   64.9  1573.9    15.4   72.4  1266.1 
    7        31    20.6   66.4  1610.3    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    20.6   65.9  1598.2    16.3   71.6  1326.3 
    9        30    20.6   62.4  1513.3    12.8   74.4  1099.3 
   10        31    20.6   59.4  1440.5     8.4   77.1   849.5 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   57.1  1384.8    -1.0   80.8   454.1 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 



 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.13 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.189 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       5060.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.8 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.86 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.6   0.741    11.2   0.595    19.5   0.954    58.5 
    2    15.2   0.750    11.8   0.593    19.6   0.954    60.5 
    3    15.5   0.719    12.1   0.528    19.8   0.954    61.3 
    4    15.8   0.633    12.3   0.372    20.0   0.954    61.3 
    5    16.5   0.503    13.1   0.081    20.2   0.954    63.5 
    6    17.2   0.356    13.8  ------    20.4   0.954    65.9 
    7    17.6   0.213    14.1  ------    20.4   0.954    67.1 
    8    17.5   0.277    14.0  ------    20.4   0.954    66.7 
    9    16.6   0.491    13.2   0.047    20.2   0.954    63.8 
   10    15.9   0.611    12.4   0.329    20.0   0.954    61.5 
   11    15.5   0.709    12.1   0.512    19.8   0.954    61.2 
   12    15.2   0.752    11.8   0.593    19.6   0.954    60.7 
           

 

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

 tepl.[C]:   18.9   18.8   18.0   15.9   15.8  -16.5  -16.6  -16.7 
 p [Pa]:   1334   1330   1318    244    226    194    174    116 
 p,sat [Pa]:   2178   2174   2068   1800   1790    143    142    140 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.6780    0.6780   1.459E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.015 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.161 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 



 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Stěna rest. nad zem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,015       0,130  8,0 
   3  Železobeton 1  0,450       1,430  23,0 
   4  Baumit lep. malta (HaftMörtel)  0,010       0,800  18,0 
   5  Isover Orsil TF  0,200       0,043  1,5 
   6  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,005       0,700  40,0 
   7  Baumit silikátová omítka (Sili  0,015       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,760 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

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

  

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,195 kg/m2,rok 
  (materiál: Lepící malta ETICS - plnoplošn). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0148 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,1608 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 



Zhodnocení: 

Tepelný odpor konstrukce R:  5,13 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,189 W/m2K < 0,300 W/m2K 
Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi: 0,760 < 0,954 
 

Závěr: 

Posuzovaná konstrukce –obvodová stěna restaurace nad zeminou- vyhovuje na normové požadavky. Při venkovní 
návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  stěna k zemin ě hala 
 Zpracovatel :  Jara 
 Zakázka :  diplomka 
 Datum :  17.10.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Železobeton 1   0.3000    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  2  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Foalbit   0.0034    0.2100  1470.0   1270.0       882.0   0.0000 
  4  Elastodek 40 S   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0      5000.0   0.0000 
  5  Baumit lep. ma   0.0100    0.8000   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
  6  BASF Styrodur   0.1200    0.0400  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   21.3   516.6    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   23.5   569.9    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.6   29.2   708.1     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.6   37.9   919.1     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.6   49.3  1195.6    12.4   74.7  1075.1 
    6        30    20.6   57.2  1387.2    15.4   72.4  1266.1 
    7        31    20.6   61.1  1481.8    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    20.6   59.7  1447.8    16.3   71.6  1326.3 
    9        30    20.6   50.3  1219.9    12.8   74.4  1099.3 
   10        31    20.6   40.0   970.1     8.4   77.1   849.5 
   11        30    20.6   30.2   732.4     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   23.7   574.8    -1.0   80.8   454.1 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.27 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.294 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.31 / 0.34 / 0.39 / 0.49 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        402.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.6 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.01 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1     0.8   0.149    -2.0   0.030    19.7   0.962    22.5 
    2     2.1   0.149    -0.8   0.012    19.8   0.962    24.7 
    3     5.2   0.145     2.1  ------    19.9   0.962    30.5 
    4     9.0   0.123     5.8  ------    20.1   0.962    39.1 
    5    13.0   0.070     9.6  ------    20.3   0.962    50.3 
    6    15.3  ------    11.8  ------    20.4   0.962    57.9 
    7    16.3  ------    12.8  ------    20.5   0.962    61.6 
    8    15.9  ------    12.5  ------    20.4   0.962    60.3 
    9    13.3   0.062     9.9  ------    20.3   0.962    51.2 
   10     9.8   0.116     6.5  ------    20.1   0.962    41.2 
   11     5.7   0.144     2.5  ------    19.9   0.962    31.5 
   12     2.3   0.151    -0.7   0.012    19.8   0.962    24.9 
           
 

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

 tepl.[C]:   20.0   19.1   19.0   18.9   18.9   18.8    5.2 
 p [Pa]:   1334   1257   1255   1221    999    997    863 
 p,sat [Pa]:   2338   2204   2198   2188   2176   2168    883 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.227E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna k zemině hala 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,300       1,430  23,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   3  Foalbit  0,0034       0,210  882,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  5000,0 
   5  Baumit lep. malta (HaftMörtel)  0,010       0,800  18,0 
   6  BASF Styrodur 2000  0,120       0,040  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,760 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 
 
 

Zhodnocení: 

Tepelný odpor konstrukce R:  3,27 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,297 W/m2K < 0,45 W/m2K  požadovaná 
Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi: 0,760 < 0,962 
 

Závěr: 

Posuzovaná konstrukce –obvodová stěna k zemině hala- vyhovuje na normové požadavky. Při venkovní návrhové 
teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry 

 

 

 



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  stěna k zemin ě restaurace 
 Zpracovatel :  Jara 
 Zakázka :  diplomka 
 Datum :  17.10.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná š   0.0030    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Baumit termo o   0.0150    0.1300   850.0    370.0         8.0   0.0000 
  3  Železobeton 1   0.4000    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  4  Baumit lep. ma   0.0100    0.8000   920.0   1300.0        18.0   0.0000 
  5  Foalbit   0.0034    0.2100  1470.0   1270.0       882.0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0      5000.0   0.0000 
  7  BASF Styrodur   0.1200    0.0380  2060.0     30.0        80.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   54.7  1326.6    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   56.9  1379.9    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.6   59.0  1430.8     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.6   62.0  1503.6    12.4   74.7  1075.1 
    6        30    20.6   64.9  1573.9    15.4   72.4  1266.1 
    7        31    20.6   66.4  1610.3    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    20.6   65.9  1598.2    16.3   71.6  1326.3 
    9        30    20.6   62.4  1513.3    12.8   74.4  1099.3 
   10        31    20.6   59.4  1440.5     8.4   77.1   849.5 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   57.1  1384.8    -1.0   80.8   454.1 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.60 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.268 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.29 / 0.32 / 0.37 / 0.47 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1436.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.9 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.06 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.6   0.741    11.2   0.595    19.8   0.966    57.5 
    2    15.2   0.750    11.8   0.593    19.9   0.966    59.6 
    3    15.5   0.719    12.1   0.528    20.0   0.966    60.5 
    4    15.8   0.633    12.3   0.372    20.1   0.966    60.7 
    5    16.5   0.503    13.1   0.081    20.3   0.966    63.1 
    6    17.2   0.356    13.8  ------    20.4   0.966    65.6 
    7    17.6   0.213    14.1  ------    20.5   0.966    66.9 
    8    17.5   0.277    14.0  ------    20.5   0.966    66.5 
    9    16.6   0.491    13.2   0.047    20.3   0.966    63.4 
   10    15.9   0.611    12.4   0.329    20.2   0.966    61.0 
   11    15.5   0.709    12.1   0.512    20.0   0.966    60.4 
   12    15.2   0.752    11.8   0.593    19.9   0.966    59.8 
           
 

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

 tepl.[C]:   20.1   20.0   19.6   18.4   18.4   18.3   18.2    5.2 
 p [Pa]:   1334   1333   1332   1229   1227   1194    970    863 
 p,sat [Pa]:   2346   2344   2276   2117   2110   2101   2091    882 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.234E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna k zemině restaurace 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,015       0,130  8,0 
   3  Železobeton 1  0,400       1,430  23,0 
   4  Baumit lep. malta (HaftMörtel)  0,010       0,800  18,0 
   5  Foalbit  0,0034       0,210  882,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  5000,0 
   7  BASF Styrodur 2800 C tl.100-12  0,120       0,038  80,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,760 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 

 

Zhodnocení: 

Tepelný odpor konstrukce R:  3,60 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,268 W/m2K < 0,45 W/m2K  požadovaná 
Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi: 0,760 < 0,962 
 

Závěr: 

Posuzovaná konstrukce –obvodová stěna k zemině hala- vyhovuje na normové požadavky. Při venkovní návrhové 
teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry 

 

 



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  střecha hala 
 Zpracovatel :  Jara 
 Zakázka :  diplomka 
 Datum :  17.10.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Překližka 1   0.0150    0.1410  1599.8    300.6       150.0   0.0000 
  2  Překližka 1   0.0150    0.0900  1600.0    300.0       150.0   0.0000 
  3  HI topdek SBS   0.0015    0.2100  1470.0   1200.0      1000.0 *  0.0000 
  4  Isover EPS 150S   0.2600***  0.0420  1270.0     25.0        70.0   0.0000 
  5  Fatrafol 807   0.0015    0.3500  1470.0   1335.0       180.0**   0.0000 
 
     *  Snížení difuzního odporu o 10% - Kvalitní realizace 
     **   Snížení difuzního odporu o 10% - Kvalitní realizace 
     *** úprava součinitele prostu tepla 0,035 z původních 0,042 vlivem kotevních kotev, plastové ∅ 6,3 mm, 6 kusů/m2 

 
 
 Okrajové podmínky výpo čtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   54.7  1326.6    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   56.9  1379.9    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.6   59.0  1430.8     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.6   62.0  1503.6    12.4   74.7  1075.1 
    6        30    20.6   64.9  1573.9    15.4   72.4  1266.1 
    7        31    20.6   66.4  1610.3    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    20.6   65.9  1598.2    16.3   71.6  1326.3 
    9        30    20.6   62.4  1513.3    12.8   74.4  1099.3 
   10        31    20.6   59.4  1440.5     8.4   77.1   849.5 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   57.1  1384.8    -1.0   80.8   454.1 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 



 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.71 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.127 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         92.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.1 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.12 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.987 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.6   0.741    11.2   0.595    20.3   0.987    55.7 
    2    15.2   0.750    11.8   0.593    20.3   0.987    57.9 
    3    15.5   0.719    12.1   0.528    20.4   0.987    59.0 
    4    15.8   0.633    12.3   0.372    20.4   0.987    59.6 
    5    16.5   0.503    13.1   0.081    20.5   0.987    62.4 
    6    17.2   0.356    13.8  ------    20.5   0.987    65.2 
    7    17.6   0.213    14.1  ------    20.6   0.987    66.6 
    8    17.5   0.277    14.0  ------    20.5   0.987    66.1 
    9    16.6   0.491    13.2   0.047    20.5   0.987    62.8 
   10    15.9   0.611    12.4   0.329    20.4   0.987    60.0 
   11    15.5   0.709    12.1   0.512    20.4   0.987    59.0 
   12    15.2   0.752    11.8   0.593    20.3   0.987    58.1 
           
 

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

 tepl.[C]:   20.1   19.6   18.8   18.8  -16.8  -16.8 
 p [Pa]:   1334   1224   1114   1022    131    116 
 p,sat [Pa]:   2355   2281   2171   2166    139    139 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.2319    0.2600   2.912E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.001 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.715 kg/m2,rok 
  



 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   střecha hala 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Překližka 1  0,015       0,141  150,0 
   2  Překližka 1  0,015       0,090  150,0 
   3  topdek SBS  0,0015       0,210  1250,0 
   4  Isover EPS 150 S)  0,260       0,035  70,0 
   5  Fatrafol 807  0,0015       0,350  200,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,760 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,987 
  

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

  

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,195 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0011 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,7155 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
   Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 

 



Zhodnocení: 

Tepelný odpor konstrukce R:  7,71 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,127 W/m2K < 0,24 W/m2K  požadovaná 
Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi: 0,760 < 0,987 
 

Závěr: 

Posuzovaná konstrukce –střecha nad halou- vyhovuje na normové požadavky. Při venkovní návrhové teplotě dochází 
v konstrukci ke kondenzaci vodní páry, ale je nižší než množství vypařitelné vodní páry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  podlaha šatny 
 Zpracovatel :  Jara 
 Zakázka :  diplomka 
 Datum :  17.10.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0070    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  weber tmel 700   0.0030    0.9000   900.0   1690.0        20.0   0.0000 
  3  Potěr cementov   0.0500    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  4  PE folie   0.0005    0.3500  1470.0    900.0      2000.0   0.0000 
  5  BASF Styrodur   0.1400    0.0380  2060.0     30.0        80.0   0.0000 
  6  Foalbit   0.0034    0.2100  1470.0   1270.0       882.0   0.0000 
   
 
 Okrajové podmínky výpo čtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    100,0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   54.7  1326.6    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   56.9  1379.9    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.6   59.0  1430.8     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.6   62.0  1503.6    12.4   74.7  1075.1 
    6        30    20.6   64.9  1573.9    15.4   72.4  1266.1 
    7        31    20.6   66.4  1610.3    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    20.6   65.9  1598.2    16.3   71.6  1326.3 
    9        30    20.6   62.4  1513.3    12.8   74.4  1099.3 
   10        31    20.6   59.4  1440.5     8.4   77.1   849.5 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   57.1  1384.8    -1.0   80.8   454.1 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.77 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.251 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         41.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.5 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.64 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.974 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.6   0.741    11.2   0.595    20.0   0.974    56.7 
    2    15.2   0.750    11.8   0.593    20.0   0.974    58.9 
    3    15.5   0.719    12.1   0.528    20.1   0.974    59.9 
    4    15.8   0.633    12.3   0.372    20.3   0.974    60.2 
    5    16.5   0.503    13.1   0.081    20.4   0.974    62.8 
    6    17.2   0.356    13.8  ------    20.5   0.974    65.4 
    7    17.6   0.213    14.1  ------    20.5   0.974    66.8 
    8    17.5   0.277    14.0  ------    20.5   0.974    66.3 
    9    16.6   0.491    13.2   0.047    20.4   0.974    63.2 
   10    15.9   0.611    12.4   0.329    20.3   0.974    60.6 
   11    15.5   0.709    12.1   0.512    20.2   0.974    59.8 
   12    15.2   0.752    11.8   0.593    20.0   0.974    59.1 
           
 

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

 tepl.[C]:   19.6   19.6   19.5   19.1   19.1  -16.3  -16.4  -16.6 
 p [Pa]:   1334   1255   1252   1198   1142    511    342    116 
 p,sat [Pa]:   2285   2276   2271   2214   2212    146    144    142 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.1678    0.2005   1.623E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.091 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.247 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 



 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza ční zóna č.  1 
  Hranice kondenza ční zóny  Akt.kond./vypa ř.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  11   0.2005    0.2005   3.51E-0009     0.0091 
  12   0.2005    0.2005   7.35E-0009     0.0288 
   1   0.2005    0.2005   8.09E-0009     0.0504 
   2   0.2005    0.2005   7.36E-0009     0.0682 
   3   0.2005    0.2005   4.18E-0009     0.0794 
   4   0.2005    0.2005  -1.85E-0009     0.0746 
   5   0.2005    0.2005  -1.01E-0008     0.0474 
   6   0.2005    0.2005  -1.67E-0008     0.0042 
   7    ---       ---    -2.03E-0008     0.0000 
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0794 kg/m2 
         
 

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

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha šatny 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,007       1,010  200,0 
   2  weber tmel 700  0,003       0,900  20,0 
   3  Potěr cementový  0,050       1,160  19,0 
   4  PE folie  0,0005       0,350  2000,0 
   5  BASF Styrodur 2800 C tl.100-12  0,140       0,038  80,0 
   6  Foalbit  0,0034       0,210  882,0 
  
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,402 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
  
 



Zhodnocení: 

Tepelný odpor konstrukce R:  3,77 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,251 W/m2K < 0,45 W/m2K  požadovaná 
Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi: 0,402 < 0,974 
 

Závěr: 

Posuzovaná konstrukce –podlaha v šatnách- vyhovuje na normové požadavky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  podlaha palubovka 
 Zpracovatel :  Jara 
 Zakázka :  diplomka 
 Datum :  17.10.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dřevo měkké (t   0.0200    0.1800  2510.0    400.0       157.0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc   0.0400    0.2940  1010.0      1.2         0.2   0.0000 
  3  Isover Unirol   0.1600    0.0430   840.0     15.0         1.0   0.0000 
  4  Foalbit   0.0034    0.2100  1470.0   1270.0       882.0   0.0000 
   
 
 Okrajové podmínky výpo čtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe [%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   54.7  1326.6    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   56.9  1379.9    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.6   59.0  1430.8     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.6   62.0  1503.6    12.4   74.7  1075.1 
    6        30    20.6   64.9  1573.9    15.4   72.4  1266.1 
    7        31    20.6   66.4  1610.3    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    20.6   65.9  1598.2    16.3   71.6  1326.3 
    9        30    20.6   62.4  1513.3    12.8   74.4  1099.3 
   10        31    20.6   59.4  1440.5     8.4   77.1   849.5 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   57.1  1384.8    -1.0   80.8   454.1 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 



 
 Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.07 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.245 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         20.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          1.6 h 
 
 
 Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.11 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,R si  RHsi[%] 
           

    1    14.6   0.741    11.2   0.595    19.9   0.969    57.2 
    2    15.2   0.750    11.8   0.593    19.9   0.969    59.3 
    3    15.5   0.719    12.1   0.528    20.0   0.969    60.2 
    4    15.8   0.633    12.3   0.372    20.2   0.969    60.5 
    5    16.5   0.503    13.1   0.081    20.3   0.969    63.0 
    6    17.2   0.356    13.8  ------    20.4   0.969    65.6 
    7    17.6   0.213    14.1  ------    20.5   0.969    66.9 
    8    17.5   0.277    14.0  ------    20.5   0.969    66.4 
    9    16.6   0.491    13.2   0.047    20.4   0.969    63.3 
   10    15.9   0.611    12.4   0.329    20.2   0.969    60.8 
   11    15.5   0.709    12.1   0.512    20.1   0.969    60.2 
   12    15.2   0.752    11.8   0.593    19.9   0.969    59.5 
           
 

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

 tepl.[C]:   20.1   19.6   18.9    5.4    5.3    5.2 
 p [Pa]:   1334   1190   1190   1184   1047    863 
 p,sat [Pa]:   2354   2276   2184    894    889    884 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ční zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.1800    0.1800   2.601E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.142 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.606 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 Pozn.: Vypočtená celoroční bilance má pouze informativní charakter, 
 protože výchozí vnější teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. 
 Uvedený výsledek byl vypočten za předpokladu, že se konstrukce nachází 



 v teplotní oblasti -15 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza ční zóna č.  1 
  Hranice kondenza ční zóny  Akt.kond./vypa ř.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  10   0.1800    0.1800   1.15E-0008     0.0310 
  11   0.1800    0.1800   3.28E-0008     0.1161 
  12   0.1800    0.1800   4.51E-0008     0.2369 
   1   0.1800    0.1800   4.67E-0008     0.3620 
   2   0.1800    0.1800   4.51E-0008     0.4711 
   3   0.1800    0.1800   3.50E-0008     0.5649 
   4   0.1800    0.1800   1.60E-0008     0.6065 
   5   0.1800    0.1800  -8.10E-0009     0.5848 
   6   0.1800    0.1800  -2.57E-0008     0.5181 
   7   0.1800    0.1800  -3.52E-0008     0.4237 
   8   0.1800    0.1800  -3.17E-0008     0.3389 
   9   0.1800    0.1800  -1.02E-0008     0.3124 
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.6065 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha palubovka 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,020       0,180  157,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 50  0,040       0,294  0,2 
   3  Isover Unirol  0,120       0,043  1,0 
   4  Foalbit  0,0034       0,210  882,0 
  
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,402 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  

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

  

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,245 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
  

 



 

Zhodnocení: 

Tepelný odpor konstrukce R:  4,07 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,245 W/m2K < 0,45 W/m2K  požadovaná 
Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi: 0,402 < 0,969 
 

Závěr: 

Posuzovaná konstrukce –podlaha v šatnách- vyhovuje na normové požadavky. Kondenzace neřešena 
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DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2009 
 
 
 Název úlohy :  Sloup ve st ěně se zeminou                
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Ing. Z. Svoboda                
 Zakázka :  SVOBODA SOFTWARE               
 Datum :  25.3.2001       
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:   -3.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:    100 
 Počet vodorovných os:    110 
 Počet prvků:  21582 
 Počet uzlových bodů:  11000 
 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU : 
 
 Prost ředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.t ok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   21.0        0.25   50   17.09      26.25722       1.09405 
    2   -3.0        0.00   99   -3.00     -26.21910       1.09246 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZ IKO KONDENZACE: 
 
 Prost ředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [ %]  T,min [C] 
    1   10.18    17.09   0.837  ne     ---     --- 
    2   -3.12    -3.00   1.000  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 21.0 C) a vnější ( -3.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te =  -3.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 



 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:      0.0381 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     52.4763 W/m 
 Podíl:      0.0007 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Sloup ve stěně                 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -3,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,690+0,000 = 0,690 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,837 
  

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

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

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2009 
 
 
 Název úlohy :  Základ sut.sloupu se zeminou               
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Ing.Z.Svoboda                  
 Zakázka :  SVOBODA SOFTWARE               
 Datum :  25.3.2001       
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:    3.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     93 
 Počet vodorovných os:     95 
 Počet prvků:  17296 
 Počet uzlových bodů:   8835 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU : 
 
 Prost ředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.t ok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   21.0        0.25   50   15.87      20.63954       1.14664 
    2    3.0        0.00   99    3.00     -20.57985       1.14332 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZ IKO KONDENZACE: 
 
 Prost ředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [ %]  T,min [C] 
    1   10.18    15.87   0.715  ne     ---     --- 
    2    2.86     3.00   1.000  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 



 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 21.0 C) a vnější (  3.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te =   3.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:      0.0597 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     41.2194 W/m 
 Podíl:      0.0014 
 Podíl je větší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 není splněn. 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Základ sut.stěny               
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  3,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,587+0,000 = 0,587 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,715 
  

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

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

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2009 
 
 
 Název úlohy :  Kout CP+sloup                  
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Ing. Z. Svoboda                
 Zakázka :  SVOBODA SOFTWARE               
 Datum :  25.3.2001       
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     99 
 Počet vodorovných os:    113 
 Počet prvků:  21952 
 Počet uzlových bodů:  11187 
 
 
NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU : 
 
 Prost ředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.t ok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   21.0        0.25   50   16.35       6.89147       0.19143 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00      -6.89112       0.19142 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZ IKO KONDENZACE: 
 
 Prost ředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [ %]  T,min [C] 
    1   10.18    16.35   0.871  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
 



 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 21.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:      0.0004 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     13.7826 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Kout CP+sloup                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,871 
  

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

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

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

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

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifika ční údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Sportovní hala se zázemím a restaurací 

Valašské Klobouky 

Valašské Klobouky, č.kat. 2210/1 

Valašské Klobouky 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Město valašské klobouky 

Valašské klobouky, Masarykovo náměstí 189 

      /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 

13 612,8 m3 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

6 597,5 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,48 m2/m3 

Typ budovy nebytová 
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,20 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θθθθim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θθθθe 

21 °C 

-17 °C 

Charakteristika energeticky významných údaj ů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

A i 

[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 
b i 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = A i . Ui. b i 

[W/K] 

střecha hala 1 399,8 0,13 0,30 (0,25) 1,00 182,0 

stěna hala 1 305,5 0,21 0,30 (0,25) 0,78 213,8 

stěna rest 716,4 0,19 0,30  (0,25) 0,73 99,4 

okna hala 91,2 1,10 1,50  (1,2) 1,15 115,4 

okna rest 58,5 1,10 1,50  (1,20) 1,15 74,0 

střecha rest. 998,6 0,13 0,24  (0,16) 1,00 129,8 

podlaha est 910,8 0,25 0,45  (0,30) 0,27 61,5 

podlaha palub 1 116,7 0,25 0,45  (0,3) 0,24 80,4 

                         (     )             

                        (     )             

Celkem 6 597,5    956,3 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 956,3 

Průměrný sou činitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,14 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,29 

Požadovaný sou činitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,39 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 0,99 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifika ční třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,12 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,23 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,29) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,39 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 0,69 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 0,99 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,48 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  1.1.2013 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Jaromír Naiser 

IČ:   880414/6307 

Zpracoval: Bc. Jaromír Naiser 

 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EWG z 13. září 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem. 

 



 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY  

(Typ budovy, místní ozna čení) 
 

(Adresa budovy) 

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 3 110,8 m2 stávající doporu čení 

  Cl  
 
 
 

0,3 
 
 

0,6 
 
 

1,0 
 
 

1,5 
 
 

2,0 
 
 

2,5 
 

Velmi úsporná  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimo řádně nehospodárná  

 
 
 

      
 
 

    0,36 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,14       

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,48 m2/m3 

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,12 0,23 (0,29) 0,39 0,69 0,99 1,48 

Platnost štítku do 1.1.2015 

Datum vystavení štítku 1.1.2013 

Štítek vypracoval Bc Jaromír Naiser 
 

student 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
1.1.1.1.1.1.1.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

Víceúčelová sportovní hala se zázemím a restauraci má 1 nadzemní podlaží a 1 podzemní 
podlaží. Dispozice je řešena podle podlaží, v 1NP je restaurace se zázemím, v 1PP jsou šatny 
s posilovnou a sportovní hala. Do budovy se vstupuje přes zádveří do haly s recepcí. 
Konstrukční systém je skeletový z železobetonových sloupů, základy z železobetonu, 
výplňové zdivo v hale jsou betonové tvárnice BETONG 25 a v částí s restaurací je použito 
POROTHERM 44P+D. Jako střešní konstrukce je nad halou použit systém z lepených 
vazníků, nad restaurací z příhradových sbíjených vazníků. 

Vstup do budovy je řešen od jihovýchodu. Přes zádveří se dostaneme do haly, odtud pak 
do restaurace, na tribunu, nebo do šaten. V objektu je řešena CHÚC přes 2 patra po schodech. 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména 
vyhláškami MVČR: 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, 
zákonem 133/1985sb. o požární ochraně a vyhláškami MMRČR č.268/2009sb. o obecně 
technických požadavcích na výstavbu a č.499/2006sb. o dokumentaci staveb. Dále je 
zpracována v souladu s platnými ČSN viz. položka 2.1 Seznam použitých podkladů pro 
zpracování 

 
 

1.2.1.2.1.2.1.2. POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 
 
Vstup do objektu je řešen od jihovýchodu z parkoviště, na parkoviště se dostanete po místní 
komunikaci. V objektu je řešena CHÚC přes 2 patra. Do ní je svedena úniková cesta z 1PP 
(zázemí tělocvičny, posilovna, a strojovna VZT). Nářaďovna je vyvedena přes halu. Z 1NP je 
do CHÚC vyvedena restaurace, tu je ale možnost úniku dalšíma dvěma NÚC. Halu jsem 
požárně neřešil. 
 
 
1.3.1.3.1.3.1.3. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
 
Nosný systém: sloupy 450x450mm z železobetonu, v hale sloupy 300x450, krytí výztuže 
40mm 
Strop: použity stropní panely spirol, tl. 200mm 
Průvlaky: 450x400mm 
Výplňové zdivo: hala: betonové tvárnice BETONG 25, zázemí: POROTHERM 44P+D 
Střešní konstrukce: Hala: lepené vazníky výšky 1,6m a tl. 25mm, zázemí: Dřevěné příhradové 
pultové vazníky 
 
2.2.2.2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 
2.1.2.1.2.1.2.1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 

• výkresy stavební části PD 
• zákon 133/1998sb. o požární ochraně 
• Vyhl.MVČR 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb + 

268/2011 
• Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 



• Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
• Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb 
• ČSN 73 0810:04/2009-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 
• ČSN 73 0802:05/2009-Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

 
 

 
2.2.2.2.2.2.2.2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle ČSN 730802 a dalších 
souvisejících norem.  
Konstrukční systém:  NEHOŘLAVÝ  (dle odst.7.2.8 a 7.2.12 ČSN 730802/2009) 
Požární výška objektu:  h=3,3m 
 
 
2.3.2.3.2.3.2.3. ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY 
Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný administrativní objekt 8 požárních úseků. 
 
 

Požární úsek P1.01/N1 

Č.M. Účel místnosti Plocha Si [m2] 

S107 CHODBA 28,83 

S108 SCHODIŠTĚ 15,65 

N101 ZÁDVEŘÍ 16,80 

N102 VSTUPNÍ HALA 95,78 

    157,06 
 
 

Požární úsek P1.02 

Č.M. Účel místnosti Plocha Si [m2] 

S101 POSILOVNA 80,73 

S102 ČISTÁ CHODBA 7,14 

S103 UMÝVÁRNA, WC 8,23 

S104 ŠATNA ŽENY 17,9 

S105 UMÝVÁRNA, WC 8,49 

S106 ŠATNA MUŽI 23,43 

S127 ŠATNA PERSONÁL POSILOVNY 22,75 

    168,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Požární úsek P1.03 

Č.M. Účel místnosti Plocha Si [m2] 

S019 ŠPINAVÁ CHODBA 48,96 

S110 ŠATNA 30,14 

S111 UMÝVÁRNA 14,21 

S112 UMÝVÁRNA 14,21 

S113 ŠATNA 30,08 

S114 ŠATNA 30,28 

S115 UMÝVÁRNA 14,21 

S116 UMÝVÁRNA 14,01 

S117 ŠATNA 30,08 

S120 KLUBOVNA 26,7 

S121 ČISTÁ CHODBA 84,83 

S122 ŠATNA ROZHODČÍ M 8,32 

S123 ŠATNA ROZHODČÍ Ž 10,31 

S124 TECH. MÍSTN. 2,06 

S125 WC ŽENY 14,48 

S126 WC MUŽI 14,57 

s128 ŠATNA PERSONÁL, UKLIZEČKY 22,75 

    410,2 
 
 

Požární úsek P1.04 

Č.M. Účel místnosti Plocha Si [m2] 

S119 NÁŘADOVNA 189,04 
 
 

Požární úsek P1.05 

Č.M. Účel místnosti Plocha Si [m2] 

S118 STROJOVNA VZT 51,64 
 
 

Požární úsek N1.02 

Č.M. Účel místnosti Plocha Si [m2] 

N103 KASA 6,00 

N104 MÍSTNOST PRO OBSLUHU 8,55 

N105 RECEPCE-ÚSCHOVNA 18,17 

N106 WC ŽENY 13,46 

N107 WC INVALIDA 3,87 

N108 WC INVALIDA 3,87 

N109 WC MUŽI 15,25 

    69,17 



 
Požární úsek N1.03 

Č.M. Účel místnosti Plocha Si [m2] 

N111 BUFET 15,91 

N112 SKLAD PIVA  A ALKOHOLU 10,97 

N113 TECH. MÍSTN. 6,6 

N114 OBALY 4,5 

N115 ZÁDVEŘÍ 6,42 

N116 ODPADKY 9,19 

N117 CHODBA 26,07 

N118 SKLAD SUCH. POTRAVIN 3,34 

N119 PŘEDCHLADÍRNA 3,25 

N120 CHLADÍRNA MASA 3,25 

N121 CHLADÍRNA MLÉK. VÝROBKŮ 3,25 

N122 CHLADÍRNA OVO/ZEL 3,63 

N123 MRAZÁKY 3,63 

N124 SKLAD SAPONÁTŮ 3,38 

N125 CHODBA 21,87 

N126 MÍSTNOST ŠÉFKUCHAŘE 4,5 

N127 KANCEL. VED. SKLADU 5 

N128 KANCEL. VED KUCHYNĚ 6 

N129 ŠATNA ŽENY 7,25 

N130 SPRCHA 2,16 

N131 SPRCHA 2,16 

N132 ŠATNA MUŽI 7,25 

N133 DENNÍ MÍSTNOST 10,52 

N135 ÚKLID 2,5 

N136 WC MUŽI PERSONÁL 9,15 

N137 WC MUŽI HOSTÉ 16,67 

N138 WC ŽENY PERSONÁL 7,08 

N139 WC ŽENY HOSTÉ 12,54 

N140 KUCHYNĚ 78,97 

N141 HRUBÁ PŘÍPRAVA 5,94 

N142 OFIS 20,21 

N143 ÚKLID 4 

N144 BAR 11 

N145 RESTAURACE 252,2 

    590,36 
 
 

Požární úsek N1.04 

Č.M. Účel místnosti Plocha Si [m2] 

N134 STROJOVNA VZT 62,59 
 



 
2.4.2.4.2.4.2.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPN Ě POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A 

POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEK Ů  
 
Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tab.8 ČSN 730802 
 
 

Požární 
úsek 

pv [kg/m2] a b c SPB mezní velikost [m] 

P1.01/N1 
5,64 0,78 0,79 

1 II. 
délka 112 m 
šířka 71 m 

P1.02 
29,73 0,86 1,29 

1 II. 
délka 106 m 

šířka 73m 

P1.03 

21,85 0,86 1,07 

1 II. 

délka 106 m 
šířka 73 m 

šířka 71m 

P1.04 
158,40 0,9 1,6 

1 V. 
délka 100 m 
šířka 70 m 

P1.05 
16,92 0,9 0,94 

1 II. 
délka 100 m 
šířka 70 m 

N1.02 
14,26 0,77 0,66 

1 I. 
délka 113m 
šířka 76m 

N1.03 
11,17 0,88 0,66 

1 I. 
délka 102 m 
šířka 72 m 

N1.04 
18,90 0,9 1,05 

1 II. 
délka 100 m 
šířka 70 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.5.2.5.2.5.2.5. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  
 
 
V souladu s odst.1 §5 vyhl.č.23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí stanoveny dle tab.12, ČSN 730802. 
 
 
 

  

PP 

  
     

P
o

lo
žk

a 

Stavební 
konstrukce 

Požární odolnost kce a její druh 
Zhodnocení -  

opatření Požadovaná Skutečná 

  Požární stěny 
                       II. SPB 
                       V. SPB 

EI 120 DP1, 
REI120DP1 
EI 45 DP1 
REI 45 DP1 EI 90 DP1, 120 DP1 

 
Vyhovuje 

  Požární stropy 
                       II. SPB 
                       V. SPB 

REI 45 DP1 
REI 120 DP1 REI 120 DP1, REI 60 DP1 Vyhovuje 

  

Požární uzávěry 
                       II. SPB 
                       V. SPB 

 
EW 30 DP1 
EW 60 DP1 EW 30 DP1, EW 60 DP1 

 
Vyhovuje 

  

Obvodové stěny zajištující stab 
                       V.  SPB 
                       II. SPB 

R 120 DP1 
R 45 DP1 R180 DP1 

 
Vyhovuje 

  

Obvodové stěny nezajišt. stab 
                       V. SPB 
                       II. SPB 

EW 45 DP1 
EW 15 DP1 REI 180 DP1 

Vyhovuje 
Vyhovuje 

  

Nosné kce v podzem. podl 
                       V.  SPB 
                       II. SPB 

R 120 DP1 
R 45 DP1 R180 DP1 

 
Vyhovuje 

  

nenosné vnitřní kce 
                       V.  SPB 
                       II. SPB 

DP3 
---------- EI 90DP1, REI 60DP1 

 
Vyhovuje 

 
 
 
 
 
 
 



  

NP 

  
P

o
lo

žk
a 

Stavební 
konstrukce 

Požární odolnost kce a její druh 

Zhodnocení -  
opatření 

Požadovaná Skutečná 

  
Požární stěny 
                       II. SPB 
                        I. SPB 

 
EI 30  
EI 15 EI 60 

 
Vyhovuje 

  

Požární sstropy 
                      I. SPB 
                      II.SPB 

 
EI 15 
EI 30 EI 60 

 
Vyhovuje 

  
Požární uzávěry 
                       II. SPB 
                       I. SPB 

 
EW 15 DP3 
EW 15 DP3 EW 15 DP3 

 
Vyhovuje 

  

Nosné kce uvnitř st. objektu 
                      I. SPB 
                      II.SPB 

 
R 15 
R 30 R180 

 
Vyhovuje 

  

Obvodové stěny zajištující stab 
                       I.  SPB 
                       II. SPB 

R 15 
R 30 R180 

 
Vyhovuje 

  

Obvodové stěny nezajišt. stab 
                      I. SPB 
                       II. SPB 

EW 15 
EW 15 REI 180  

Vyhovuje 
Vyhovuje 

  

Nenosné vnitřní kce 
                      I. SPB 
                       II. SPB 

 - 
 - EI 60 

Vyhovuje 
Vyhovuje 

 
 
 
pozn.: 
Požární pásy nejsou dle ČSN 730833 u objektů do 12m požární výšky h požadovány. 
Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu příslušných paragrafů 
zákona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných předpisů. 
 
 
 
 
DP1 < = > 1P, CÚC 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.6.2.6.2.6.2.6. ÚNIKOVÉ CESTY 
 
 
 
 

Požární 
úsek  

Účel Plocha [m2] 

Půdorysná 
plocha 

 v m2 na 1 
osobu 

Počet 
osob  
dle 

projektu 

Násobící  
součinitel 

Výpočet 
Celkem 
 osob 

P1.01/N1 CHODBA 28,83 - - - 128 128 

  SCHODIŠTĚ 15,65 - - - -   

  ZÁDVEŘÍ 16,80 - - - -   

  VSTUPNÍ HALA 95,78 - - - -   

P1.02 POSILOVNA 80,73 2 15 - 40,365 41 

  ČISTÁ CHODBA 7,14 - - - -   

  UMÝVÁRNA, WC 8,23 - - - -   

  ŠATNA ŽENY 17,9 1,6 - -   16 

  UMÝVÁRNA, WC 8,49 - - - -   

  ŠATNA MUŽI 23,43 1,6 - - - 16 

  
ŠATNA PERSONÁL 

POSILOVNY 22,75 1,6 3 - 4,8 5 

P1.03 ŠPINAVÁ CHODBA 48,96 - - - 128   

  ŠATNA 30,14 1,6 20 - 32 32 

  UMÝVÁRNA 14,21 - - - -   

  UMÝVÁRNA 14,21 - - - -   

  ŠATNA 30,08 1,6 20 - 32 32 

  ŠATNA 30,28 1,6 20 - 32 32 

  UMÝVÁRNA 14,21 - - - -   

  UMÝVÁRNA 14,01 - - - -   

  ŠATNA 30,08 1,6 20 - 32 32 

  KLUBOVNA 26,7 - - - -   

  ČISTÁ CHODBA 84,83 - - - 128   

  ŠATNA ROZHODČÍ M 8,32 - 1 - -   

  ŠATNA ROZHODČÍ Ž 10,31 - 1 - -   

  TECH. MÍSTN. 2,06 - - - -   

  WC ŽENY 14,48 - - - -   

  WC MUŽI 14,57 - - - -   

  
ŠATNA PERSONÁL, 

UKLIZEČKY 22,75 - 1 - -   

P1.04 NÁŘADOVNA 189,04 - - - -   

P1.05 STROJOVNA VZT 51,64 - - - -   

 
 
 



N1.02 KASA 6,00 - - - -   

  MÍSTNOST PRO OBSLUHU 8,55 - 2 - - 2 

  RECEPCE-ÚSCHOVNA 18,17 0,5 1 - 36,34 37 

  WC ŽENY 13,46 1,4 - - 9,61429 10 

  WC INVALIDA 3,87 1,4 - - 2,76429 3 

  WC INVALIDA 3,87 1,4 - - 2,76429 3 

  WC MUŽI 15,25 1,4 - - 10,8929 11 

N1.03 BUFET 15,91 - 1 - -   

  

SKLAD PIVA  A ALKOHOLU 10,97 - - - -   

TECH. MÍSTN. 6,6 - - - -   

OBALY 4,5 - - - -   

ZÁDVEŘÍ 6,42 - - - -   

ODPADKY 9,19 - - - -   

CHODBA 26,07 - - - -   

SKLAD SUCH. POTRAVIN 3,34 - - - -   

PŘEDCHLADÍRNA 3,25 - - - -   

CHLADÍRNA MASA 3,25 - - - -   

CHLADÍRNA MLÉK. VÝROBKŮ 3,25 - - - -   

CHLADÍRNA OVO/ZEL 3,63 - - - -   

MRAZÁKY 3,63 - - - -   

SKLAD SAPONÁTŮ 3,38 - - - -   

CHODBA 21,87 - - - -   

MÍSTNOST ŠÉFKUCHAŘE 4,5 - - - -   

KANCEL. VED. SKLADU 5 - - - -   

KANCEL. VED KUCHYNĚ 6 - - - -   

ŠATNA ŽENY 7,25 1,6 4 - 6,4 7 

SPRCHA 2,16 - - - -   

SPRCHA 2,16 - - - -   

ŠATNA MUŽI 7,25 1,6 4 - 6,4 7 

DENNÍ MÍSTNOST 10,52 - - - -   

ÚKLID 2,5 - - - -   

WC MUŽI PERSONÁL 9,15 - - - -   

WC MUŽI HOSTÉ 16,67 - - - -   

WC ŽENY PERSONÁL 7,08 - - - -   

WC ŽENY HOSTÉ 12,54 - - - -   

KUCHYNĚ 78,97 - - - -   

HRUBÁ PŘÍPRAVA 5,94 - - - -   

OFIS 20,21 - - - -   

ÚKLID 4 - - - -   

BAR 11 - 1 - -   

RESTAURACE 252,2 1,4 56 - 180,143 181 

N1.04 STROJOVNA VZT 62,59 - -   -   

  
   

170 
  

595 



V tomto objektu jsou navrženy nechráněné únikové cesty (NÚC), které jsou součástí 
jednotlivých požárních úseků. Je navržena jedna chráněná úniková cesta typu A. 
NÚC vedou od dveří nejvzdálenější místnosti k požárním dveřím daného úseku zajišťujícím 
do chráněné únikové cesty. 
 
Tabulky s požadavky na požární odolnost-příloha 2 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
P1.02 0,5 VYHOVÍ 

P1.03 0,82 VYHOVÍ 

P1.04 0 VYHOVÍ 

P1.05 0 VYHOVÍ 

N1.02 0,43 VYHOVÍ 

N1.03 1,22 VYHOVÍ 

N1.04 0 VYHOVÍ 

P1.01/N1 0,9 VYHOVÍ 

 
 

Požární úsek pv [kg/m
2
] a b c SPB mezní velikost [m] SKUT DÉLKA NORM. DÉLKA

P1.01/N1
5,64 0,78 0,79

1 II.
délka 112 m

šířka 71 m
25,96

36(30)

P1.02
29,73 0,86 1,29

1 II.
délka 106 m

šířka 73m
13,22

47,5(40)

délka 106 m

šířka 71m 47,5(40)

P1.04
158,40 0,9 1,6

1 V.
délka 100 m

šířka 70 m
18,21

30(30)

délka 100 m

šířka 70 m
25,6

30(30)

délka 113m

šířka 76m
12,44

37,5(30)

N1.03
11,17 0,88 0,66

1 I.
délka 102 m

šířka 72 m
27,9

48,5(40)

N1.04
18,90 0,9 1,05

1 II.
délka 100 m

šířka 70 m
17,2

30(30)

1 I.

P1.05

N1.02
14,26 0,77 0,66

II.1
0,940,916,92

P1.03
21,85 0,86 1,07

1 II. 25,6

posouzení NÚC u 0,55 K S E- POČET OSOB

P1.02 u= E/K *s 0,906977 0,498837209 86 1 78

P1.03 1,488372 0,818604651 86 1 128

P1.04 0 0 90 1 0

P1.05 0 0 90 1 0

N1.02 0,779221 0,428571429 77 1 60

N1.03 2,215909 1,21875 88 1 195

N1.04 0 0 90 1 0

posouzení CHÚC u= E/K *s 1,641026 0,902564103 78 1 128



 
Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl zabránit   
zachycení oděvu(např. tvary klik). 
Dveře na únikové cestě musí umožňovat snadný a rychlý průchod dle odst.9.13. ČSN 730802. 
Pokud budou východové dveře opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými 
kartami), musejí být v případě evakuace samočinně odblokovány. Pokud budou při běžném 
provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a 
průchodné. Dveře ovládány motoricky musí umožnit také ruční otevření.  Pokud by při 
běžném provozu bylo jedno nebo obě křídla zajištěny, musí mít na straně dveří ve směru 
úniku kování umožňující bezpečný a snadné otevření. Toto kování (např. pákový uzávěr) 
musí být umístěno nejvýše 1200mm nad podlahou.  
Dle odst.9.15. musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení se 
navrhuje dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u 
CHÚC typu A po dobu 30minut. Větrání CHÚC je řešeno nuceným větráním s 10x větším 
množstvím vzduchu za 1 hodinu. 
Technické požadavky pro nouzové osvětlení viz odst.2.8. 
Označení únikových cest se v objektu musí provést zřetelně dle ČSN ISO 3864 
 
 
 
2.7.2.7.2.7.2.7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 
Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802.  
 

 
 
Nebezpečný prostor nezasahuju na jiný pozemek, požadavky splněny 
 
 
 
 
 

 
 
Nebezpečný prostor nezasahuju na jiný pozemek, požadavky splněny 
 

požární

úsek hu [m] l [m] Sp [m
2
] Spo [m

2
] po [%] pv [%] d1 [m] d2 [m] d [m]

N1.03 1,5 25,65 38,375 19,5 51 11,17 1,137

P1.05 1 7,6 7,6 4 53 16,92 2,456

P1.03 1 13,2 13,2 6 45 21,85 1,875

P1.01/N1 1 2 2 2 100 5,64 2,5

N1.02 1 1 1 1 100 14,26 3,765

P1.02 1 2 2 2 100 29,73 4,021

FASÁDA OD SEVEROZÁPADU

0,98 4,5

požární

úsek hu [m] l [m] Sp [m2] Spo [m2] po [%] pv [%] d1 [m] d2 [m] d [m]

N1.03 1,5 2 3 3 100 11,17 2,765

N1.04 1,5 7,6 11,4 6 53 18,9 2,628

N1.03 1,5 2 3 3 100 11,17 2,765

P1.04 1,5 7,6 11,4 6 53 158,4 6,021

FASÁDA OD JIHOZÁPADU

0,98 6,5



 
 
 
Nebezpečný prostor nezasahuju na jiný pozemek, požadavky splněny 
 
 
 

 
 
 
Nebezpečný prostor nezasahuju na jiný pozemek, požadavky splněny 
 
 
Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství dle pozn. odst. 10.2.1. 
ČSN 730802 
 
 
2.8.2.8.2.8.2.8. TECHNICKÁ ZA ŘÍZENÍ 
Větrání: 
Odvětrání požárních úseků je řešeno VZT. 
Požární úsek P1.01/N1 je větrán nuceným větráním s 10x větším množstvím vzduchu. Dle §9 
odst.5 musí být vzduchotechnická zařízení navržena dle ČSN 730810(PBS-Společná 
ustanovení) a ČSN 730872(PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením). Na potrubí musí být zřetelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k 
výfuku nebo sání. Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněn viz. 
prostupy instalací.  
Vytápění: 
Objekt bude vytápěn VZT jednotkou. 
Spalinová cesta: 
Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4301 Komíny a kouřovody-
Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 
Dle odst.8.1 ČSN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti  EI. 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 
734201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně.  
Tepelná soustava: 
Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od výrobků 
třídy reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 
Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na 
článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, 

požární

úsek hu [m] l [m] Sp [m
2
] Spo [m

2
] po [%] pv [%] d1 [m] d2 [m] d [m]

N1.02 1,5 1 1,5 1,5 100 14,26 2,928 0,98 3

FASÁDA OD JIHOVÝCHODU

požární

úsek hu [m] l [m] Sp [m
2
] Spo [m

2
] po [%] pv [%] d1 [m] d2 [m] d [m]

N1.02 1,5 13,85 20,775 6,5 31 14,26 1,055

P1.02 1 8,35 8,35 4 47 29,73 3,021
0,98 3,5

FASÁDA OD SEVEROVÝCHODU



aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se 
vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to 
ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně 
dělící konstrukce může být případně i změněna v dotahované části k vnějším povrchům 
prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu 
konstrukce. 
U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 6.2.1 
ČSN 730802 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem 
potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí 
manžet, tmelů a jiných výrobků jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností 
požárně dělící konstrukce. Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a 
to v těchto případech: 
a) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody 
prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková 
hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 1ČSN 73 0802 
či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a 
zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848), 
b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), 
pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW. 
Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a 
jsou většího světlého průřezu než 2000 mm2 , přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je 
menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna podle 7.5.8 ČSN EN 13501-
2:2008. 
Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při kolaudaci 
musí být předloženy platné certifikáty. 
Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku navrženo 
tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených 
českými technickými normami(ČSN 730802, ČSN 730810). 
Pokud budou napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání elektrických zařízení sloužící k 
požárnímu zabezpečení staveb vedeny volně, musí být kabel druhu I.-kabel B2ca. 
Elektrické rozvody zajišťující funkci nouzového osvětlení musí mít zařízenou dodávku 
elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, z nichž každý musí mít takový 
výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu 
předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého. 
Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné. 
Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným generátorem, 
akumulátorovými bateriemi nebo připojením na veřejnou sít NN popř. VN smyčkou. V těchto 
případech porucha na jedné větvi nesmí vyřadit dodávku el. energie pro zařízení, která musí 
zůstat funkční i v případě požáru.  
Elektrická zařízení která slouží k požárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným 
vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou 
požadovanou dobu odpojení ostatních elektrických zařízení objektu(15minut). 
Bleskosvod 
Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4. 
 
 
 
 
 



2.9.2.9.2.9.2.9. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 
 
2.9.1. POŽÁRNÍ VODA 
 
Vnitřní odběrná místa 
V objektu jsou nainstalovány 3 kusy nástěnných hydrantů D19/20 v těchto místnostech: 
S121 čistá chodba, požární úsek P1.03 
S119 nářaďovna, požární úsek P1.04 
N145 restaurace, požární úsek N1.03 
Počítáno p*S<9000 
Tyto nástěnné hydranty jsou zásobovány vodou v potrubí DN 25 o průtoku Q=1,0l/s 
 
Vnější odběrní místa 
Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řádu, vzdálenost od objektu 
nesmí přesahovat max. 150m, Hydranty mezi sebou max. 300m. Min. dimenze potrubí DN 
100. 
Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně Q=6 ls-1. 
Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q=12 ls-1. 
Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
pozn. pokud není možné zásobování požární vodou z vnějších požárních hydrantů, musí být 
navržena jiná varianta dle ČSN 730873 a ČSN 73 2411:04/2004-Zdroje požární vody. 
 
Přenosné hasicí přístroje(PHP) 
 

   21A x2  
 

   21A x 2  
 

   21A x 3   
 

    21A x 2 
 

    21A x 1 
 

    21A x 1 
 

    21A x 4 
 

    21A x 1 
 
 
 
Přenosné hasící přístroje budou mít schopnost dle 23/2008 
 
 
 
 

P1.01/N1 1,660242 2

P1.02 1,806589 2

P1.03 2,817334 3

P1.04 1,956543 2

P1.05 1,0226 1

N1.02 1,094701 1

N1.03 3,418937 4

N1.04 1,12581 1



 
2.9.2. PŘÍJEZDOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 
Dle odst.12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do 
vzdálenosti 20m od vchodu do objektu.  
K objektu vede přístupová komunikace š 4 m. Podél této komunikace je umístěn vnější 
hydrant 
Nástupové plochy: Nástupová plocha není zřízena, protože dle odstavce 12.4.4 ČSN 730802 
nemusí být zřizovány, pokud má objekt výšku do 12m 
Zásahové cesty: Vnitřní zásahové cesty – vnitřní únikové cesty 
Vnější zásahové cesty: objekt je osazen žebříky 
Odstupy od okolních objektů: Tato stavba neohrožuje svým požárně nebezpečným prostorem 
okolní stavby, ani tyto stavby neohrožují tuto stavbu. 
 
 
2.10.2.10.2.10.2.10. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
Dle odst.9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. 
Podmínky pro nouzové osvětlení jsou uvedeny v odst.2.6 a 2.8. Nouzové osvětlení musí být 
funkční min. po dobu 15 minut. 
 
 
2.11.2.11.2.11.2.11. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY 
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády 
NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.3.3. ZÁVĚR 
PBŘS řeší novostavbu víceúčelové sportovní haly se zázemím a restaurací ve Valašských 
Kloboukách. 

Objekt tvoří 8 požárních úseků: 
 

Požární 
úsek 

pv [kg/m2] a b c SPB mezní velikost [m] 

P1.01/N1 
5,64 0,78 0,79 

1 II. 
délka 112 m 
šířka 71 m 

P1.02 
29,73 0,86 1,29 

1 II. 
délka 106 m 

šířka 73m 

P1.03 

21,85 0,86 1,07 

1 II. 

délka 106 m 
šířka 73 m 

šířka 71m 

P1.04 
158,40 0,9 1,6 

1 V. 
délka 100 m 
šířka 70 m 

P1.05 
16,92 0,9 0,94 

1 II. 
délka 100 m 
šířka 70 m 

N1.02 
14,26 0,77 0,66 

1 I. 
délka 113m 
šířka 76m 

N1.03 
11,17 0,88 0,66 

1 I. 
délka 102 m 
šířka 72 m 

N1.04 
18,90 0,9 1,05 

1 II. 
délka 100 m 
šířka 70 m 

 
Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802.  
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední pozemky, 
viz. situace.  
V souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umístěny PHP a to: 
16 x 21A 
Dle odst.9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. 
Nouzové osvětlení musí být funkční po dobu min. 30 minut. Větrání CHÚC je řešeno 
nuceným větráním s 10x větším množstvím vzduchu za 1 hodinu. 
 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 
734201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně.  
 
 
Posuzovaný administrativní objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností 
všem požadavkům požární bezpečnosti staveb. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Přílohy: 
Výkres č.01 Půdorys 1.PP M 1:100 
Výkres č.02 Půdorys 1.NP M 1:100 
Výkres č.03 Půdorys 2.NP M 1:100 
Výkres č.04 Situace M 1:200 
Výpočty Pv 
Výpočty součinitele b 
    
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       V Brně v listopadu 2012 
       Vypracoval: Jaromír Naiser 
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