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Abstrakt 
Diplomová práce řeší projekt víceúčelového objektu s šesti nadzemními podlažími. Budova je 
umístěna v mírně svažitém terénu v centru města Blanska, na parcele číslo 2840. První nadzemní 
podlaží je určeno pro služby a další nadzemní podlaží jsou určené pro bydlení. V objektu je 8 bytů – 
1 pokoj + kk a 10 bytů – 2 pokoje + kk, celkem tedy 18 bytových jednotek. Nosný konstrukční 
systém je příčný. Stěny domu jsou zděné z bloků POROTHERM. Střecha je řešena jako plochá. 
Okna i dveře jsou dřevěné.  
  
Klíčová slova 
víceúčelový dům, šest nadzemních podlaží, plochá střecha, železobeton, členitá fasáda  
  
  
  
Abstract 
This thesis addresses the design of multi-purpose building with six floors. The building is located 
on gently sloping terrain in central Blansko, the plot number 2840th. The first floor is designed for 
services and other floors are designated for housing. The building has 8 flats – 1 room + kitchenette 
and 10 flats – 2 rooms + kitchenette, a total of 18 housing units. The supporting structural system is 
transverse. The walls of the house are built from blocks POROTHERM. The roof is designed as a 
flat. Windows and doors are wooden.  
  
Keywords 
multi-purpose building, six floors above ground, flat roof, reinforced concrete, indented facade  
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Úvod 
 

Diplomová práce řeší víceúčelový dům v centru města Blanska, konkrétně na nám. 

Republiky. Nově budovaný objekt je navržen na místo stávajícího hotelu Dukla, který bude 

zbourán.  

Z důvodu vysokých budov v okolní zástavbě je novostavba navržena jako šestipodlažní. 

Budova je zajímavá svými předsazenými konstrukcemi a dvěma luxusními byty v posledním 

nadzemním podlaží.  

Víceúčelový dům je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou, je zděný s konstrukčním 

nosným systémem příčným. 

První nadzemní podlaží je určeno pro služby a ostatní podlaží jsou řešena jako obytná.  

Dům obsahuje 8 bytů – 1 + KK a 10 bytů – 2 + KK = celkem tedy 18 bytových jednotek a je 

řešen jako bezbariérový. 

Nosné svislé konstrukce jsou navrženy ze zdiva POROTHERM, vodorovné nosné 

konstrukce jsou z monolitického železobetonu, konstrukce střechy je řešena pomocí spádových 

klínů z tepelné izolace, okna a dveře jsou dřevěná od firmy SLAVONA.  
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IDENTIFIKACE STAVBY, STAVEBNÍKA APROJEKTANTA, ZÁKLADNÍ 

CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 

Investor, stavebník: Město Blansko 

                                         nám. Svobody 3, Blansko 678 01 

                                         tel.: 345669881 

 

Stavební dozor:  Ing. Petr Novák 

                               náměstí Svobody 54, Brno 619 00 

                               tel.: 325698799    

                               zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

                               autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod č.98/3325  

                                     

Projektant:   Bc. Monika Jakubcová 

                         Dolní Lhota 187, Blansko 678 01 

                         tel.: 333687789     

                                   

Charakteristika stavby a její účel: 

Jedná se o stavbu polyfunkčního domu, která bude provedena firmou M-stav s.r.o. 

Stavebník je povinen si obstarat odborné vedení provádění stavby.  

Objekt bude mít šest nadzemních podlaží a bude zastřešen plochou střechou. Stavba je ze 

zdiva POROTHERM s venkovním kontaktním zateplením z desek ISOVER z minerální vlny. Stropní 

konstrukci tvoří železobetonové monolitické desky. Stavba bude založena na železobetonové 

základové desce a základových pasech. 

Objekt je příčného konstrukčního systému.  

První nadzemní podlaží je určeno pro služby a další podlaží jsou navrženy pro bydlení. 

Fasáda objektu je členitá s předsazenými konstrukcemi. 

 

b) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 

    POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území: 

Pozemek se nachází v centru města Blanska na nám. Republiky. Víceúčelový dům bude 

vystavěn na místo stávajícího objektu hotelu Dukla, který bude zbourán, kvůli jeho špatnému 

stavu.  



V blízkosti stavby se nachází vysoké budovy pro ubytování nebo služby, z tohoto důvodu 

byl polyfunkční dům navržen jako šesti podlažní.    

 

Seznam dotčených pozemků dle katastru nemovitostí: 

Parcelní č.: 2840 

Vlastník: Město Blansko 

               Nám. Svobody 3, Blansko 678 01 

               tel.: 345669881 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Výměra pozemku: 2044 m2 

 

Seznam pozemků sousedících s pozemkem pro výstavbu rodinného domu: 

Parcelní č.: 783/14 

Vlastník: Město Blansko 

                nám. Svobody 3, Blansko 678 01 

                tel.: 345669881 

 

Parcelní č.: 783/15 

Vlastník: Město Blansko 

                nám. Svobody 3, Blansko 678 01 

                tel.: 345669881 

 

Parcelní č.: 783/18 

Vlastník: Město Blansko 

                nám. Svobody 3, Blansko 678 01 

                tel.: 345669881 

 

Vlastnické právo k pozemkům určeným pro výstavbu rodinného domu: 

Vlastnické právo k pozemku 2840 v k.ú. Blansko o celkové výměře 2044 m2. 

 

c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ                                                           

    A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Údaje o provedených průzkumech: 

Na daném pozemku byl zpracován geologický, hydrogeologický a radonový průzkum. 

Radonový průzkum: 



Byl naměřen radonový index 2 – střední, průměr měření 21,7 kBq/m3. Spodní stavba bude 

opatřena proti radonu nopovou fólií. 

Geologický průzkum: 

Oblast se nachází v blízkosti Moravského krasu v nadmořské výšce 276 metrů nad mořem. 

Geologický průzkum byl převzat z podkladů ke stavbě stávajícího objektu hotelu Dukla. 

V místě se nachází tři vrstvy horninového podloží. První vrstva zasahuje od samého 

povrchu zeminy do hloubky cca 0,1 m. Druhá vrstva v hloubkách od 0,1 do 0,5 m a třetí vrstva a 

třetí vrstva od 0,5 do 1,3 m. Podloží v této vrstvě je tvořeno písčitou hlínou s kousky opuky. 

 
 

ČÍSLO 
VZORKU 

 

HLOUBKA 
[m] 

NÁZEV POPIS 
ZATŘÍDĚNÍ A 
SYMBOL DLE 
ČSN 73 1001 

TŘÍDA DLE 
ČSN 75 7050 

1 0 – 0,1 
Hlína 

jílovitá 

Tuhá, 
humózní, 
soudržná 

zemina, barva 
tmavě hnědá, 

vlhká 

F5 ML, MI 2 

2 0,1 – 0,5 
Prachovitě 

jílovitá 
hlína 

Světle hnědé 
barvy, tuhá, 

suchá, 
soudržná 

F5 ML, MI 2 

3 0,5 – 1,3 

Silně 
prachovitá 

písčitá 
hlína, 

s polohami 
jemného 

písku 

Pevná, tmavě 
rezavá, vlhká 

F3 MS 3 

Poznámka: kousky opuky okrové barvy, třída těžitelnosti 4 - 5 
 

Stavba musí být založena do hloubky min. 0,9 m od úrovně terénu.  

 

Hydrogeologický průzkum: 

Daná lokalita se nachází v povodí řeky Svitavy. Výskyt podzemní vody v zastavěném území 

je cca 20 m pod úrovní terénu.  

Stavba nevyžaduje speciální odvodnění v oblasti základů, protože hladina podzemní vody 

je v dostatečné hloubce od základové spáry. Okolo stavby bude vytvořena drenáž pro odvod vody 

ze spodní stavby.  

 

 



Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Příjezd vozidel je po místní komunikaci na ulici Seifertova a Rožmitálova. Kanalizace bude 

řešena jako jednotná. Veškeré přípojky budou napojeny z ulice nám. Republiky. Jedná se o tyto 

přípojky:    

        - vodovodní přípojka 

        - 2x kanalizační přípojka 

        - plynovodní přípojka 

        - sdělovací vedení 

        - kabelový rozvod NN 

 

d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

  Požadavky dotčených orgánů státní správy byly do projektové dokumentace zpracovány. 

 

e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb. A vyhláška č. 499/2006 Sb.. 

Výstavba bude probíhat dle platných norem. 

 

f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU A ŹEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

Jedná se o územní plán města Blanska na výstavbu občanských a bytových domů na nám. 

Republiky. 

 

g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ 

OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Příjezd na staveniště bude realizován po stávajících veřejných komunikacích na ulici 

Rožmitálova a Seifertová. 

 

 Zajištění vody a energií po dobu výstavby: 

Voda pro potřeby stavby bude přivedena dočasnou přípojkou z vodovodního řadu z ulice 

Dukelská. Toto odběrné místo si vyjedná stavebník stavby se správcem inženýrské sítě – 

vodovodu. Úhrada bude smluvně sjednána paušální cenou. 

El. energie pro potřeby stavby bude k dispozici taktéž jako dočasná přípojka. Toto odběrné 

místo si vyjedná stavebník stavby s dodavatelem el. energie, taktéž si sjedná paušální cenu za 

odběr el. energie. 

 

 



h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 

Objekt bude zhotoven firmou M-stav, s.r.o. Stavba bude prováděna v několika etapách: 

zemní práce, základové práce, zdící práce včetně osazení oken a dveří, tesařské práce, 

pokrývačské práce, klempířské práce, povrchové úpravy. Stavebník předpokládá zahájení stavby 

1. 2. 2015 a dokončení 1. 11. 2016. 

i) STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY A ÚDAJE O PODLAHOVÉ  

   PLOŠE BUDOVY 

Na požádání dotčených orgánů státní správy budou předpokládané investiční náklady 

sděleny projektantem. 

 

Zastavěná plocha: 518,88 m2 

Užitná plocha budovy: 2988,6 m2 

Zpevněné plochy: 145,45 m2 

Obestavěný prostor: 9242,536 m3 

 

SO 01 - Víceúčelový dům     9242,5 m3 43,44 mil. 

SO 02 - Vodovodní přípojka                      32,69 mb         37,89 tis. 

SO 03 - Kanalizační přípojka včetně RŠ                 6,50 mb     7,53 tis. 

SO 04 – Kanalizační přípojka včetně RŠ                            29,22 mb          33,85 tis. 

SO 05 - Plynová přípojka, včetně HUP   21,59 mb    25,01 tis. 

SO 06 – Přípojka sdělovacího vedení                                  20,52 mb          23,77 tis. 

SO 07 - Přípojka NN       21,21 mb     24,57 tis. 

SO 08 - Zpevněná plocha                           145,45 m2         69,05 tis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V Blansku dne 11. 12. 2013                                                                                Bc. Monika Jakubcová 
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Úvod 

Předsazené konstrukce jsou poslední dobou velmi oblíbenými architektonickými prvky 

novodobích staveb, avšak z hlediska technického a technologického jsou prvky složitými, a je 

třeba dbát na určité zásady a požadavky, které musíme splnit, aby budova byla plně funkční. 

U předsazených konstrukcí je důležité především navrhnout správné materiály, které jsou 

po celou životnost stavby vystavené vnějším povětrnostním vlivům a změnám teplot. Tyto 

negativní vlivy způsobují na konstrukcích poruchy, které mohou ohrozit statiku konstrukce. 

Vzniklé vady na konstrukcích nemusí být z důvodu špatného návrhu, ale také mohou být 

způsobené špatnou údržbou.  

Technologie jde stále dopředu, a tak i v této oblasti stavebnictví se objevují nové 

materiály a nové technologie výstavby těchto konstrukcí a taktéž i nové sanační materiály pro 

již porušené konstrukce.  

Předsazené konstrukce zasahují před hlavní nosnou konstrukci do vnějšího nebo do 

většího vnitřního prostoru a působí tak na ně vlivy tohoto prostoru. [1] 

  
 
 
 
 
 

 
Obr. 1. Moderní budova s předsazenými konstrukcemi  



 
 

1. DRUHY PŘEDSAZENÝCH KONSTRUKCÍ 

1.1. BALKONY 

Balkony jsou buď ze tří stran otevřené nebo umístěné v zalomení průčelí – otevřené 

ze dvou stran. Balkon může být i polozapuštěný, konstrukčně představující kombinaci 

balkonové konzoli a lodžie. 

Konstrukčně mohou být balkony konzolové, podepřené, zavěšené nebo kombinované 

konstrukce. Z hlediska použitého materiálu pro nosnou konstrukci mohou být: 

kamenné, dřevěné, ocelové, železobetonové, materiálově kombinované. [1] 

 

 

Obr. 2. Kamenný balkon 

1.2. ŘÍMSY 

Účelem římsy je chránit průčelí budovy před stékající srážkovou vodou při současném 

architektonickém ztvárnění fasády. Dle umístění rozlišujeme římsy: 

 

• hlavní nebo-li korunová - ukončuje budovu v místě napojení střechy 



• pasová nebo-li kordová - člení průčelí v úrovni stropních konstrukcí 

jednotlivých podlaží 

• podokenní nebo-li parapetní 

• římsa soklová 

  

Běžně se uplatňuje římsa hlavní, která má své opodstatnění v dořešení napojení a 

uzavření konstrukce krovu, vyložení římsy bývá 400 až 600 mm a její velikost se řídí výškou 

budovy. Konstrukce římsy může být vyzdívaná z cihel, železobetonová (monolitická nebo 

prefabrikovaná) a výjimečně i dřevěná. [2] 

Obr. 3. Římsa u okapu 

 

1.3. LODŽIE 

Lodžie jsou otevřené prostory, které se liší od balkónů především tím, že mají po 

stranách plné nosné stěny, na něž se ukládají stropní desky lodžie. Jedná se tedy o konstrukce 

složené ze svislých nosných stěn a vodorovných desek. 

Podle polohy vzhledem k lící průčelí objektu rozeznáváme: 

lodžie zapuštěné - zmenšují obytnou plochu bytu a zhoršují osvětlení vnitřních prostor 

lodžie polozapuštěné - mají stejné nevýhody jako lodžie zapuštěné, další nevýhodou je 

nezbytnost dokonale tepelně izolovat části nosných svislých zdí přiléhajících k lodžii, aby 

nedocházelo k promrzání zdiva 



lodžie předsazené - nezmenšují obytnou plochu, proto jsou dnes nejčastěji používanou 

konstrukcí lodžií. [2] 

Obr. 4. Konstrukční řešení lodžií 

1.4. PAVLAČE 

Pavlač je předsazená konstrukce přečnívající před nosnou zdí, která slouží jako 

přístupová cesta k jednotlivým bytům v jednom podlaží. Na konci 19. století a na začátku 20. 

století se používaly především u bytových objektů nižší kategorie. V nynější době se používají 

především v oblastech mírnějšího klimatu u bytových objektů s menším počtem podlaží. V 

dřívější době se nejčastěji používaly pavlače podepřené kamennými krakorci a později 

ocelovými konzolami. [3] 

1.5. ARKÝŘE 

Arkýř vytváří uzavřený prostor, předsazený před průčelí budovy, který je spojený s 

přilehlou místností v jeden prostor. Není tedy doplňkem místnosti, ale její součástí. Na průčelí 

se může uplatnit buď jako samostatný prostorový prvek nebo jako větší celek, vytvořený 

sdruženými arkýři, z nich každý má vlastní nosnou konstrukci, tyto nosné konstrukce jsou 

tvořeny vyloženými nosníky stropních konstrukcí přilehlých místností. 

 Hlavní konstrukční zásadou je, že arkýř musí tvořit v každém podlaží samostatně 

vynášenou konstrukci, která není zatížena horním arkýřem a současně nezatěžuje arkýř 

spodní. Vlastní nosná konstrukce může být železobetonová nebo ocelová, zvlášť výhodný je 

pro návrh arkýře skeletový systém s příčnými rámy, jejichž konzoly vynášejí nejen podlahu a 

strop, ale i jeho stěny. 

 Arkýře slouží především ke zvětšení podlahové plochy místnosti na úkor vnějšího 

prostoru, je-li průčelí budovy situováno na sever, zachytí slunce svými bočními okny. [2] 



 

Obr. 5. Dvoupodlažní arkýř 

 

1.6. MARKÝZY A SLUNEČNÍ CLONY 

Markýzy jsou krakorcově vyložené desky nad vstupy do objektů, které částečně chrání 

jak vstupující osoby, tak vstupní dveře před působením povětrnosti. Pokud je markýza 

vyložena více jak 900 mm, musíme zajistit odvádění dešťové vody samostatným žlábkem a 

odpadním potrubím. [3] 

 

2. POŽADAVKY NA PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE 

2.1. PROVOZNÍ POŽADAVKY 

Velikost vyložení balkonů, pavlačí a hloubky lodžií závisí na způsobu jejich využívání. 

Minimální hloubka by neměla být menší než 0,9 m, běžná je 1,2 m. V případě využívání 

balkonu nebo lodžie i pro stolování a odpočinek by však měla být hloubka větší, alespoň 1,5 

m. Při větších vyloženích je třeba posoudit zastínění prostoru v nižším podlaží. Výhodné 

mohou být balkony a lodžie rozšířené pouze v části určené ke stolování. 

Volné strany balkonů, lodžií a pavlačí je třeba opatřit zábradlím. Požadavky na 

konstrukci jsou shodné jako u schodišťového zábradlí. 

Podlaha vnějších balkonů, lodžií, teras a pavlačí by měla mít nášlapnou vrstvu 

s protiskluzovou a nenamrzavou úpravou. 



2.2. STATICKÁ FUNKCE A POŽADAVKY 

Rozhodující zatížení působící na předsazené konstrukce jsou zatížení od vlastní 

hmotnosti a užitné zatížení od uvažovaného provozu. Klimatická zatížení se týkají konstrukcí 

předsazených do vnějšího prostředí. Hodnoty zatížení jsou dány příslušnými normami. 

Zatížení vlastní hmotností předsazené konstrukce představuje často rozhodující složku 

zatížení. Proto je vhodné volit lehčí konstrukční skladby a materiály tak, aby namáhání 

nosných prvků vlastní předsazené konstrukce i nosné konstrukce objektu bylo co nejmenší.  

Pro konstrukce markýz, slunečních clon a říms se v současnosti často využívá lehkých 

závěsných prvků na bázi kovů, plastů, dřeva a skla, zatěžujících nosnou konstrukci objektu 

minimálně. 

2.3. TEPELNĚTECHNICKÉ POŽADAVKY 

Konstrukce do vnějšího prostoru jsou vystaveny přímému působení změn vnější 

teploty. Styk předsazené konstrukce s nosným systémem musí být proto řešen tak, aby 

nedocházelo ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu konstrukce. Kondenzace je 

příčinou vlhnutí konstrukčních materiálů s nebezpečím následné koroze nebo mikrobiální 

koroze a tím znehodnocení vlastní konstrukce i okolního prostředí z hygienického hlediska. 

Problém tepelných mostů tak souvisí nejenom s aspektem energetickým a estetickým ale i 

s požadavkem zajištění hygienické nezávadnosti a statické spolehlivosti. 

Na vnitřním povrchu konstrukce je proto třeba zajistit, aby povrchová teplota byla 

vždy vyšší než teplota rosného bodu. Kotevní ocelové prvky procházející z vnějšího prostředí 

přes tepelnou izolaci do vnitřního prostředí je třeba provést v antikorozní úpravě tak, aby 

nemohly být narušeny kondenzující vlhkostí. Možným řešením je přerušení konstrukce (u 

zavěšených a podepřených konstrukcí) nebo vložení tepelně izolačních prvků (ISO nosník). 

Konstrukčním úkolem je přerušit nebo omezit tepelný most a zabránit tak kondenzaci 

na vnitřním povrchu konstrukce.  

V dnešní době se nejčastěji používají ISO nosníky u železobetonových konstrukcí. Jedná se 

o nosníky s výztuží, která prochází deskou z tepelné izolace a je navařena na výztuž 

železobetonové konstrukce. 

 



 

Obr. 6. ISO - nosník 

  

2.4. VLIV ÚČINKŮ OBJEMOVÝCH ZMĚN 

Vnější předsazené konstrukce jsou bezprostředně vystaveny cyklickým změnám teplot 

v čase a změnám vlhkosti. Měnící se teplota, případně i měnící se vlhkost způsobují objemové 

změny konstrukčních prvků. Aby se omezily případné poruchy předsazené konstrukce i nosné 

konstrukce objektu v důsledku objemových změn, je třeba navrhnout vhodný způsob 

připevnění, rozdělit konstrukci na dilatační úseky, případně opatřit konstrukci tepelnou 

izolací zmenšující dilatační pohyby. 

Délky dilatačních úseků předsazených konstrukcí jsou vzhledem k přímému působení 

vnější teploty výrazně menší než dilatační úseky hlavní nosné konstrukce. 

2.5. ODOLNOST KONSTRUKCE VŮČI VNĚJŠÍM VLIVŮM 

Vedle přímého vlivu teploty působí na povrchové vrstvy mechanické a chemické 

účinky srážkové vody, vzdušné vlhkosti, proudění vzduchu a slunečního záření. Voda nebo 

vzduch obsahující chemické nebo biologické prvky, které mohou být agresivní vůči 

konstrukci. Důsledkem je koroze kovových prvků, koroze betonu nebo mikrobiální koroze. 

Pro zajištění správné funkce a dlouhodobé životnosti konstrukce je třeba opatřit povrchy 

ochrannými nátěry, izolačními povlaky nebo izolačními skladbami zajišťujícími ochranu před 

degradací povrchu a před postupem koroze do hlubších vrstev prvků. [1] 

 

 



3. PRINCIPY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ PŘEDSAZENÝCH KONSTRUKCÍ 

3.1. KONZOLOVÉ KONSTRUKCE 

Předsazení konstrukce může být vetknuta do obvodové nosné stěny, překladu nebo 

průvlaku, nebo realizována jako spojité vykonzolování stropu. Hlavním problémem je 

omezení tepelného mostu v místě přechodu konzolové konstrukce přes obvodovou 

konstrukci. 

Vykonzolování z obvodové zděné konstrukce: 

Vykonzolování menších vyložení (římsy, markýzy, menší balkony) lze realizovat 

vetknutím do obvodové zděné konstrukce. Rozhodující je dostatečně velká svislá reakce 

stálého zatížení od konstrukcí nad uložením konzoly, zajišťující s dostatečnou rezervou 

vetknutí konzoly. 

 

- stabilita konzoly zajištěná tíhou konstrukcí nad uložením předsazené konstrukce  

 

M ≤ 0,5 b x F/γR         

 

F – síla vyvozená vlastní tíhou konstrukcí nad uložením předsazené konstrukce 

γR – součinitel bezpečnosti 

 

- Stabilita konzoly zajištěná ocelovým táhlem a tíhou konstrukcí nad uložením 

předsazené konstrukce 

 

M ≤ (0,5 x b x F + e x Ft) / γR  

 

F – síla vyvozená vlastní tíhou konstrukcí nad uložením předsazené konstrukce 

γR – součinitel bezpečnosti 

Ft – síla v táhle 

 

 

Vetknutí konzoly do věnce: 

Je–li železobetonový věnec stěnového systému, průvlak nebo překlad dostatečně tuhý 

v kroucení, lze předpokládat vetknutí konzoly do tohoto prvku. Uvedený způsob řešení je 

vhodný pro menší vyložení a zatížení. 



 

Vykonzolování stropní konstrukce: 

Větší vyložení předsazených konstrukcí lze řešit spojitým vykonzolováním stropu, 

nejčastěji ve směru jeho pnutí. Při koncepčním návrhu konstrukce objektu je tak vhodné 

zvážit typ a směr pnutí stropu v souvislosti s požadavky na jeho vykonzolování. Optimální 

velikost vyložení konzoly je přibližně 1/3 rozpětí přilehlého pole stropu. 

3.2. PODEPŘENÉ KONSTRUKCE 

Předsazená konstrukce může být na jedné straně kloubově uložena do obvodové nosné 

konstrukce a na vnější straně podepřena sloupy nebo vzpěrami. Předsazené balkony a pavlače 

mohou být řešeny i jako nezávislé samonosné konstrukce podepřené sloupy založenými na 

vlastních základech a kotvené v úrovních jednotlivých podlaží k nosnému systému objektu. 

Vzpěry se navrhují většinou z ocelových profilů nebo ze dřeva. 

Musíme dbát na teplotní roztažnost materiálů, tedy na dilataci mezi konstrukcemi a 

také na rozdílné sedání základů. 

3.3. ZAVĚŠENÉ KONSTRUKCE 

Nejefektivnější je zavěšování předsazených konstrukcí pomocí ocelových táhel. 

Předsazená konstrukce je kloubově připevněna na průčelí a na vnějším okraji podepřena 

diagonálními táhly připevněnými ve vyšší úrovni nosné obvodové konstrukce. Navrhují se 

táhla z kruhového profilu nebo z páskové oceli. Táhla se připevňují buď navařením kotevních 

prvků na kotevní destičky, nebo pomocí nosných ocelových rozpěrných kotev upevněných do 

otvorů betonu. 

Musíme uvažovat také působení teplot a tudíž i roztažnost táhel. Proto je třeba 

oddilatovat předsazenou konstrukci od obvodového pláště. [1] 

  

4. NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY PŘEDSAZENÝCH KONSTRUKCÍ 

Balkóny, terasy, pavlače a lodžie jsou konstrukce s maximálním klimatickým zatížením 

a s nejčastějším výskytem vad a poruch na budovách. Kromě typických vad a poruch pro 

vnitřní konstrukce se u nich projevují vady a poruchy specifické pro umístění prvků 

v exteriéru (např. koroze oplechování, porušení povrchových vrstev atd.). 

 

 



Povrchové vrstvy 

Nevhodný návrh skladby a špatná volba použitých materiálů zapříčinily vznik trhlin ve 

spáře, dlažbě a dilatacích vlivem rozdílných tepelných roztažností podkladu a keramické 

dlažby. Vniklá vlhkost se za teplých dní odpařuje a dochází k transportu vodních par a částic 

volného vápna z potěru na povrch spár a k tvorbě výkvětů. Při vysokém tlaku vodních par 

dochází k odtržení dlaždic od lepidla. Stejné následky vyvolá vlhkost, která zaplní póry 

podkladního potěru. Působením mrazu dojde ke zvětšení objemu vsáklé vody a narušení 

povrchových vrstev. Aby nedocházelo k hromadění srážkové vody, je třeba, aby spád 

hydroizolační vrstvy byl min. 2 % k odpadu (vtoku, okapu apod.). Vložením drenážní vrstvy 

na podkladní beton s hydroizolační vrstvou se zajistí odvod srážkové vody z konstrukce, 

a omezí se tak její zadržování v povrchových vrstvách a následný vznik poruch. Použitím 

menšího formátu dlaždic (200x200 mm, max. 300x300 mm) se zajistí dokonalejší celoplošné 

spojení s podkladem. Světlá barva dlaždic sníží absorpci tepla a tím sníží objemové změny. 

Oplechování 

Nejčastější a také vizuálně snadno kontrolovatelná je koroze oplechování vlivem 

zanedbané nebo nedostatečné údržby. Vliv údržby na životnost oplechování lze v dnešní době 

omezit již při návrhu a zejména při volbě materiálů (využitím mědi, titanzinku atd.). Při 

návrhu je důležité umožnit volnou dilataci prvků a také zvolit vhodné kotvení (např. 

příponkou, připojovací lištou apod.). 

Pro správnou funkčnost oplechování je také důležité správné napojení oplechování na 

hydroizolační vrstvu, která umožní bezpečný odvod srážkové vody. 

K porušení vodotěsnosti hydroizolační vrstvy může dojít působením rozdílných 

dilatačních vlastností jednotlivých materiálů (např. napojení titanzinkových klempířských 

prvků na asfaltové hydroizolační povlaky). 

 

Koroze kotvení zábradlí 

Kotvení zábradlí přes hydroizolační vrstvu je problematické a při provádění se mu 

musí věnovat velká pozornost. Dochází zde ke styku několika materiálů s rozdílnými 

teplotními roztažnostmi. Vlivem objemových změn zde dochází k velkému pnutí a postupně 

ke vzniku trhlin a vniknutí srážkové vody. Vzhledem k těmto problémům je doporučeno kotvit 

zábradlí z boční nebo spodní strany a vyhnout se tak porušení hydroizolačního souvrství. Při 

bočním kotvení zábradlí je třeba vytvořit tzv. okapové nosy, které brání zatékání srážkové 

vody do nosné konstrukce. [4] 

 



Závěr 

Jak už bylo řečeno, předsazené konstrukce jsou v dnešní době nejčastěji používanými prvky 

v novodobém stavitelství. Dokáží udělat fasádu členitou a tím i zajímavější. Z hlediska prostoru 

uvnitř budovy (pokud se jedná například o lodžie) jsou výhodné.  

Tyto konstrukce však nemívají jen pohledovou funkci, ale také musí staticky a technologicky 

fungovat a je zapotřebí k tomu takhle přistupovat a navrhovat tyto konstrukce dle daných 

požadavků. Největší důraz při návrhu je kladen na tepelnětechnické posouzení pro eliminaci 

tepelných mostů a statické řešení konstrukce. 
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OBSAH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY: 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

d)  poloha vzhledem záplavovému území, poddolovanému území apod. 

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

f)  požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

h)  územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

b) konstrukční a materiálové řešení 

c) mechanická odolnost a stabilita 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

b) výpočet technických a technologických zařízení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 



zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení únikových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

b) energetická náročnost stavby 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energie 
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odpadů apod.) a dále řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

b) ochrana před bludnými proudy 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

d) ochrana před hlukem 

e) protipovodňová opatření 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

c) doprava v klidu 

d) pěší a cyklistické stezky 

 

 



B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

b) použité vegetační prvky 

c) biotechnická opatření 

 

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

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

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

b) odvodnění staveniště 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

g) maximální produkovaní množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

 

 

 

 



B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v centru města Blanska, respektive na nám. Republiky 

v zastavěném území. Pozemek je mírně svažitý. Víceúčelový dům bude vystavěn na místo 

stávajícího objektu hotelu Dukla, který bude zbourán, kvůli jeho špatnému stavu (stávající 

stav a bourací práce nejsou řešeny). 

b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Údaje o provedených průzkumech: 

Na daném pozemku byl zpracován geologický, hydrogeologický a radonový průzkum. 

Radonový průzkum: 

Byl naměřen radonový index 2 – střední, průměr měření 21,7 kBq/m3. Spodní stavba bude 

opatřena proti radonu nopovou fólií a vodorovné hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu 

tl. 5 mm, který je odolný proti radonu. 

Geologický průzkum: 

Oblast se nachází v blízkosti Moravského krasu v nadmořské výšce 276 metrů nad mořem. 

Geologický průzkum byl převzat z podkladů ke stavbě stávajícího objektu hotelu Dukla. 

V místě se nachází tři vrstvy horninového podloží. První vrstva zasahuje od samého 

povrchu zeminy do hloubky cca 0,1 m. Druhá vrstva v hloubkách od 0,1 do 0,5 m a třetí vrstva a 

třetí vrstva od 0,5 do 1,3 m. Podloží v této vrstvě je tvořeno písčitou hlínou s kousky opuky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČÍSLO 

VZORKU 

 

HLOUBKA 

[m] 
NÁZEV POPIS 

ZATŘÍDĚNÍ A 

SYMBOL DLE 

ČSN 73 1001 

TŘÍDA DLE 

ČSN 75 7050 

1 0 – 0,1 
Hlína 

jílovitá 

Tuhá, 

humózní, 

soudržná 

zemina, barva 

tmavě hnědá, 

vlhká 

F5 ML, MI 2 

2 0,1 – 0,5 

Prachovitě 

jílovitá 

hlína 

Světle hnědé 

barvy, tuhá, 

suchá, 

soudržná 

F5 ML, MI 2 

3 0,5 – 1,3 

Silně 

prachovitá 

písčitá 

hlína, 

s polohami 

jemného 

písku 

Pevná, tmavě 

rezavá, vlhká 
F3 MS 3 

Poznámka: kousky opuky okrové barvy, třída těžitelnosti 4 - 5 

Stavba musí být založena do hloubky min. 0,9 m od úrovně terénu, založení je navrženo 

1400 mm od úrovně ±0. Stavba je založena na základové desce a základových pasech. 

Hydrogeologický průzkum: 

Daná lokalita se nachází v povodí řeky Svitavy. Výskyt podzemní vody v zastavěném území 

je cca 20 m pod úrovní terénu.  

Stavba nevyžaduje speciální odvodnění v oblasti základů, protože hladina podzemní vody 

je v dostatečné hloubce od základové spáry. Okolo stavby bude vytvořena drenáž pro odvod vody 

ze spodní stavby.  

Základy byly navrženy dle provedených geologických průzkumů stavby. Jedná se o 

jednoduché základové poměry, bez výskytu podzemní vody. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek je lemován ulicemi, nenachází se tedy v blízkosti sousední objekty nebo jejich 

inženýrské sítě, které by mohly být dotčeny budováním objektu. Na pozemku se taktéž 

nenacházejí vzrostlé stromy.  



d) poloha vzhledem záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území povodí Svitavy. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území. 

f) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nachází stávající objekt hotelu Dukla, který bude zbourán (demolice 

objektu tento projekt neřeší). Na pozemku se nenacházejí vzrostlé stromy. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

h) územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Dopravní infrastruktura je využívána stávající, která je v lokalitě vybudovaná, jedná se 

o místní komunikaci na ulici Rožmitálova, silnice III. třídy a ulici Seifertova, silnice III. třídy.  

Bude využito napojení stávající splaškové kanalizační přípojky. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Příjezd na staveniště bude realizován po stávajících veřejných komunikacích na ulici 

Rožmitálova a Seifertová. 

Zajištění vody a energií po dobu výstavby: 

Voda pro potřeby stavby bude přivedena dočasnou přípojkou z vodovodního řadu z ulice 

Dukelská. Toto odběrné místo si vyjedná stavebník stavby se správcem inženýrské sítě – 

vodovodu. Úhrada bude smluvně sjednána paušální cenou. 

El. energie pro potřeby stavby bude k dispozici taktéž jako dočasná přípojka. Toto odběrné 

místo si vyjedná stavebník stavby s dodavatelem el. energie, taktéž si sjedná paušální cenu za 

odběr el. energie. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o víceúčelovou budovu. První nadzemní podlaží je určeno pro služby a další 

podlaží jsou navrženy pro bydlení. 

Svým účelem využití objekt koresponduje s požadavky platného územního plánu na 

výstavbu bytových a občanských domů na nám. Republiky v Blansku. 



Kapacita objektu: dle požadavků investora je objekt navržen pro 100 osob. 

Přízemí objektu je určen pro služby, jedná se o kanceláře, archivy, veterinární ordinaci 

včetně skladu, zázemí pro zaměstnance a WC. Dále se zde nachází technická místnost, 

kočárkárna a kolárna, úklidová místnost a sklepní boxy. 2.NP – 6.NP jsou bytové jednotky, 8 

bytů – 1 + KK a 10 bytů – 2 + KK = celkem tedy 18 bytových jednotek. Plochy jednotlivých 

bytů viz. projektová dokumentace.   

Jednotlivá podlaží jsou spojena komunikačním prostorem, respektive schodištěm a 

lanovým výtahem, rozměr šachty: 2700 x 1000 mm. 

Příjezd na pozemek je z ulice Rožmitálova na severní části pozemku. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o územní plán města Blanska na výstavbu občanských a bytových domů na nám. 

Republiky. 

Víceúčelový dům je umístěn v severní části pozemku par.č. 2840 k.ú. Blansko. 

Pozemek se nachází v centru města Blanska na nám. Republiky. Víceúčelový dům bude 

vystavěn na místo stávajícího objektu hotelu Dukla, který bude zbourán, kvůli jeho špatnému 

stavu.  

V blízkosti stavby se nachází vysoké budovy pro ubytování nebo služby, z tohoto důvodu 

byl polyfunkční dům navržen jako šesti podlažní.    

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Víceúčelový dům je umístěn v severní části pozemku par.č. 2840 k.ú. Blansko. Vstup do 

objektu je situován ze severní strany pozemku z ulice Dukelská. Dále jsou dva vstupy do 

kancelářských prostor situovány na jižní straně objektu z nám. Republiky a vstup do 

veterinární ordinace, která tvoří samostatnou jednotku (je oddělena od ostatních částí 

budovy), který je umístěn na východní straně objektu z prostoru určeného pro parkování. 

Základní půdorys je ve tvaru obdélníku o rozměrech 36,800 x 14,1 m, další podlaží jsou 

členité s předsazenými konstrukcemi, které jsou vykonzolované o 1,5 m. Objekt má šest 

nadzemních podlaží. Nosný konstrukční systém budovy je příčný.    

Objekt je opatřen venkovní omítkou světle zelené barvy, předsazené konstrukce budou 

středně šedé barvy, střecha je řešena jako jednoplášťová plochá s povlakovou krytinou 

z asfaltových pásů. Pohledy jsou součástí výkresové dokumentace. 

Dveře v objektu jsou navrženy bez prahů. Před vstupem do objektu je navržena rampa 

se zábradlím pro osoby se sníženou schopností pohybu a v 1.NP je umístěna WC kabinka 

určená pro tyto osoby. 



Způsob provedení stavby je firmou M-stav. Staveniště bylo situováno na vlastním 

pozemku investora. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V rámci stavby nebudou žádné technologie výroby  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Na východní části pozemku je navržen prostor pro parkování se 40 parkovacími místy 

a s dvěma vyhrazenými místy pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Dveře v objektu jsou navrženy bez prahů. Před vstupem do objektu je navržena rampa 

se zábradlím pro osoby se sníženou schopností pohybu a v 1.NP je umístěna WC kabinka 

určená pro tyto osoby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje provozovatel a zřizovatel víceúčelového domu.  

 B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

Jedná se o stavbu víceúčelového domu, která bude provedena firmou M-stav s.r.o. 

Stavebník je povinen si obstarat odborné vedení provádění stavby.  

Objekt je příčného konstrukčního systému. Fasáda objektu je členitá s předsazenými 

konstrukcemi. 

Objekt bude mít šest nadzemních podlaží a bude zastřešen plochou střechou. Stavba je ze 

zdiva POROTHERM s venkovním kontaktním zateplením z desek ISOVER z minerální vlny. Stropní 

konstrukci tvoří železobetonové monolitické desky. Stavba bude založena na železobetonové 

základové desce a základových pasech. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Výkopy 

Napřed se provede sejmutí ornice v hloubce 200 mm a poté bude provedeno hloubení 

rýh pro základové pasy a po obvodu vnějších pasů budou svahované stěny ve sklonu 1:1,2. 

Část zeminy bude uskladněna na pozemku a použita později na terénní úpravy.  

Jako ochrana základové spáry se na dně výkopu ponechá vrstva zeminy v tl. 150 mm, 

která se odstraní až bezprostředně před betonáží základů.  

Množství vykopané zeminy při hloubení jam a rýh činí:  441,37 m3, 200 m3 bude uskladněno 

na pozemku a použito na terénní úpravy včetně následně nově vybudovaného parku (který 

projekt neřeší) na jižní části pozemku. Násypy budou provedeny štěrkopískem frakce 16 – 32 

mm a následně zhutněny. 



Základy 

Stavba je vzhledem k zatížení založená na základové desce tl. 200 mm. Je použit beton 

C 25/30, prostředí XC2 a třída sednutí kužele S3. Předběžný návrh železobetonové základové 

desky viz. příloha k části F – výpočty, podrobněji bude řešeno statikem. 

Pod základovou deskou je navržen podkladní beton z prostého betonu, který má funkci 

vyrovnávací a je tl. 100 mm, třída betonu C25/30, prostředí XC2 a třída sednutí kužele S3. 

Pod nosnými stěnami objektu jsou provedeny základové pasy z prostého betonu. U 

obvodových zdí šířky 600 mm je založení do hloubky 1400 mm od úrovně ±0 včetně tepelné 

izolace z XPS tl. 100 mm a svislá hydroizolace proti radonu je zde zvolena nopová fólie, jako 

hydroizolace je zde použit modifikovaný asfaltový pás typu S - ELASTODEK 50 MINERAL 

SPECIAL tl. 5 mm. U vnitřních nosných zdí jsou pásy široké 600 mm, založení je 1400 mm od 

úrovně ±0. Pod posledním stupni schodiště je základ. pás šířky 300 mm, založen do hloubky 

850 mm od úrovně ±0. Pod komínem je základ 380/710, založen do hloubky 850 mm od 

úrovně ±0. Je navržena drenáž okolo budovy pro odvodnění základů, která leží na betonové 

tvarovce a je napojena na kanalizační potrubí. 

Svislé  konstrukce 

Vnější obvodové stěny jsou realizovány zdivem POROTHERM 40 P+D na maltu 

POROTHERM TM, vnitřní nosné stěny ze zdiva POROTHERM 30 P+D na maltu POROTHERM T 

Profi, příčkové zdivo POROTHERM 14 P+D na maltu POROTHERM T Profi a příčkové zdivo 

POROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM T Profi.  

U obvodové stěny je navrženo kontaktní zateplení ISOVER NF 333 15 tl. 150 mm 

z desek z minerální vlny.  

Vnější tenkovrstvá silikátová omítka tl. 2 mm a pod ní je stěrková hmota BAUMIT 

ProContact tl. 3 mm, vyztužená sklotextilní síťovinou. 

U soklu je použité zateplení z XPS tl. 100 mm a mozaiková omítka tl. 5 mm. 

Zateplení stěn je prováděno nalepením a mechanickým kotvením pomocí kotevních 

terčů s hmoždinkami, u XPS spodní stavby je tepelná izolace nalepena a přitížena zeminou a 

chráněná geotextílií s nopovou fólií. 

Vnitřní nosná stěna v prostorách sklepních boxů je zateplena deskami z minerální vlny 

tl. 50 mm pro eliminaci úniku tepla mezi vytápěným a nevytápěným prostorem. Desky jsou 

nalepeny a mechanicky kotveny k podkladu. 

Vodorovné konstrukce 



Stropní konstrukce jsou z monolitických železobetonových desek tl. 250 mm, třída 

betonu C20/25 – XC1 – S3, výztuž B500B. Předběžný návrh železobetonové stropní desky viz. 

příloha k části F – výpočty, podrobněji bude řešeno statikem. Stropní konstrukce je omítnuta 

omítkou POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. Předsazené konstrukce jsou tvořeny 

vykonzolováním stropních desek o 1,5 m za pomocí ISO nosníku, proti eliminaci tepelných 

mostů. U balkonů je vykonzolovaná deska tl. 150 mm. 

V prostorách sklepních boxů je zavěšen sádrokartonový podhled a mezi podhledem a 

stropní konstrukcí je tepelná izolace z desek z minerální vlny ISOVER NF 333 10 tl. 60 mm a 

instalační mezera tl. 30 mm, pro eliminaci úniku tepla mezi vytápěným a nevytápěným 

prostorem. 

Překlady, ztužující konstrukce a průvlaky 

U vnějších stěn jsou překlady tvořeny ztužujícími železobetonovými věnci. V 1.NP jsou 

ztužující železobetonové věnce 400 x 500 mm a v ostatních nadzemních podlažích jsou 

ztužující věnce 400 x 450 mm. Ztužující věnce u vnitřních nosných konstrukcí jsou 300 x 350 

mm. Ztužující věnec u atiky je 190 x 200 mm. Do věnců je použit beton třídy C20/25 – XC1 – 

S3 a výztuž B500B. Věnce u obvodových stěn jsou zatepleny deskami z minerální vlny, které 

tvoří kontaktní zateplení vnějších stěn. Podrobněji bude posouzeno statikem. 

U vnitřních nosných stěn tl. 300 mm jsou navrženy 4 x překlady POROTHERM KP 7 

s tepelnou izolací tl. 90 mm, u příček tl. 140 mm jsou navrženy 2 x překlady POROTHERM KP 

7 a u příček tl. 115 mm jsou navrženy 1 x překlady POROTHERM KP 11,5. Na chodbě u 

sklepních boxů je použit železobetonový překlad tl. 200 mm, stejně jako v prostoru u 

schodiště.    

U předsazených konstrukcí jsou zhotoveny železobetonové skryté průvlaky 400 x 500 

mm, které vynášejí zdivo dalšího podlaží. Podrobněji budou řešeny statikem. 

Překlady viz. výkresová dokumentace k části F – výkresy půdorysů 

Ztužující věnce a průvlaky viz. výkresová dokumentace k části F - výkresy tvaru 

železobetonové monolitické stropní konstrukce. 

Konstrukce střechy 

Střecha objektu je provedena jako jednoplášťová plochá střecha o sklonu 2,5°. Střecha 

je vyspádovaná pomocí klínů z tepelné izolace EPS 100 S. Část střechy nad 5.NP je nepochozí 

bez atiky a je odvodněna pomocí okapních žlabů, další část této střechy tvoří terasy pro byty 

v posledním podlaží a jsou obezděny atikou a odvodněny pomocí vnitřních střešních vtoků. 

Plochá střecha nad 6.NP je řešena jako nepochozí a je odvodněna pomocí vnitřních střešních 



vtoků. Střešní vtoky jsou opatřeny elektrickým vyhříváním. Střechy jsou navrženy s klasickou 

skladbou vrstev. Jako krytina je u plochých střech použita povlaková krytina z 

modifikovaných asfaltových pásů typu S - ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR se sklotkaninovou 

vložkou, nakašírovaný na klíny z tepelné izolace EPS 100 S a ELASTODEK 50 SPECIAL DEKOR 

s PE vložkou, s posypem na horním povrchu pásu, odolným proti UV záření.  

Stříška předsazené konstrukce je řešena jako nepochozí plochá jednoplášťová střecha. 

Střecha je zabezpečena proti pádu osob, a to certifikovanými zabezpečovacími úchyty 

(kotvícími body) kotvené do nosné konstrukce. Tyto úchyty slouží i pro údržbu střechy, která 

se provádí jednou za 2 roky.  Tyto úchytné prvky řeší odborníci, kteří vypracují projekty. 

Podlahy 

Podlahy jsou řešeny jako plovoucí lehké s nášlapnou vrstvou z laminátových desek a 

těžké s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. U koupelen je vložena do skladby podlahy 

s keramickou nášlapnou vrstvou topná elektrická rohož. V 1.NP je podlaha tl. 200 mm a 

v dalších podlažích je podlaha tl. 150 mm.  Na schodišti je keramická dlažba nalepená přímo 

na železobetonovou desku. Jako akustická izolace je ve skladbách podlah použit Isover EPS 

RigiFloor 4000.  

Viz. příloha k části F - výpis skladeb 

Úpravy povrchů 

Vnější i vnitřní omítky jsou realizovány dle systému POROTHERM, typy omítek 

popsány v kapitole svislých konstrukcí. SDK konstrukce podhledu jsou opatřeny bílým 

nátěrem na sádrokartonové konstrukce. Vnější omítka je provedena s fasádním nátěrem ve 

světle zelené barvě a předsazené konstrukce jsou středně šedé barvy. 

Hydroizolace 

Svislá hydroizolace proti radonu je zde zvolena nopová fólie, která je vyvedená 50 mm 

nad úroveň terénu. Jako hydroizolace proti vodě a zemní vlhkosti je zde použit modifikovaný 

asfaltový pás typu S - ELASTODEK 40 MINERAL SPECIAL tl. 4 mm s polyesterovou vložkou, 

který je vyveden 300 mm nad úroveň terénu. Vodorovnou hydroizolaci proti vodě a zemní 

vlhkosti tvoří modifikovaný asfaltový pás typu S s polyesterovou vložkou - ELASTODEK 50 

MINERAL SPECIAL tl. 50 mm. Asfaltové pásy jsou nataveny na podklad se vzájemnými 

přesahy 150 mm. 

Tepelné izolace 



V překladech jsou použity jako tepelná izolace desky z polystyrenu tl. 90 mm. U 

vnějších ztužujících věnců jsou použity desky z minerální vlny tl. 150 mm, které jsou součástí 

kontaktního zateplení vnějších stěn.  

V prostorách sklepních boxů je mezi zavěšeným sádrokartonovým podhledem a 

železobetonovou stropní deskou tepelná izolace z desek z minerální vlny tl. 60 mm. 

Zateplení základů a soklu je pomocí XPS tl. 100 mm. 

V ploché střeše jsou použity spádové klíny z tepelné izolace z EPS 100 S tl. 30 – 60 mm 

a desky z EPS 100 S tl. 140 mm u nepochozích střech a u pochozích střech jsou použity taktéž 

spádové klíny z EPS 100 S tl. 30 – 60 mm a XPS tl. 140 mm. 

Stříšky předsazených konstrukcí jsou zatepleny stejně jako nepochozí střechy 

spádovými klíny EPS 100 S tl. 140 mm a EPS tl. 140 mm. 

Klempířské prvky 

Oplechování a veškeré klempířské prvky jsou provedeny z titanzinkového plechu. 

Viz. příloha k části F – specifikace klempířských výrobků 

Zámečnické prvky 

 Zábradlí, které je vyrobeno z nerezu.  

Viz. příloha k části F – specifikace zámečnických výrobků 

Truhlářské prvky 

 Jedná se o vestavěné skříně z překližky.  

Viz. příloha k části F – specifikace truhlářských výrobků 

Plastové prvky 

Jedná se především o vtoky a vpusti, případně lišty. 

Viz. příloha k části F – specifikace plastových výrobků 

Výplně otvorů 

Otvorové výplně jsou dřevěné, dveře jsou osazeny do obložkových zárubní, pouze u 

kočárkárny a kolárny, u sklepních boxů a úklidové místnosti jsou zárubně ocelové. 

Výplně otvorů budou realizovány a dodávány firmou SLAVONA. 

Viz. příloha k části F – specifikace oken, specifikace dveří 

 

 

c) mechanickáodolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a po dokončení 

výstavby její užívání nebude mít za následek 



• zřícení stavby nebo její části, 

• větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

b) výpočet technických a technologických zařízení 

Viz. příloha k části F – výpočty 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení únikových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Viz. příloha k části F – požární bezpečnost stavby 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

b) energetická náročnost stavby 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Bylo provedeno tepelně technické posouzení obalových konstrukcí budovy a tepelné 

ztráty prostupem i větráním obálkovou metodou.  

Viz. příloha k části F – výpočty 

Alternativní zdroje energie nejsou navrženy.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 



Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

Bylo provedeno tepelně technické posouzení obalových konstrukcí budovy a tepelné 

ztráty prostupem i větráním obálkovou metodou. Na celkové ztráty bylo navrženo ústřední 

vytápění a potřeba TV s navržením ohřevu TV.  

Větrání je navrženo jako přirozené.  

Zásobování vodou je pomocí přípojky z vodovodního řadu. Pro komunální odpad je 

vyhrazeno místo na severní části pozemku. Stavba nijak nezatěžuje okolí stavby vibracemi, 

hlukem či prašností. 

 

Viz. příloha k části F – výpočty 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový průzkum: 

Byl naměřen radonový index 2 – střední, průměr měření 21,7 kBq/m3. Spodní stavba bude 

opatřena proti radonu nopovou fólií a vodorovnou hydroizolací z asfaltového pásu tl. 5 mm 

s odolností proti radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

bludné proudy se nevyskytují 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

nepředpokládá se výrazná technická seizmicita, která by narušila statiku budovy 

d) ochrana před hlukem 

nepředpokládá se hluk v okolí budovy, který by musel být řešen 

e) protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření nejsou zapotřebí 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Vodoměry budou umístěny v jednotlivých bytech v instalačních šachtách. Rozvaděč elektrické 

energie včetně elektroměru bude umístěn v zádveří objektu. Hlavní uzávěr plynu bude osazen 

ve skříni na hranici pozemku v zídce. 



Kanalizace je navržena jako jednotná a na hranici pozemku jsou zřízené dvě revizní 

šachty s jednou stávající kanalizační přípojkou a s druhou nově vybudovanou. 

Veškeré přípojky inženýrských sítí jsou napojeny v severní části pozemku z ulice 

Rožmitálova. 

SO 02 - Vodovodní přípojka                      32,69 mb          

SO 03 - Kanalizační přípojka včetně RŠ                 6,50 mb      

SO 04 – Kanalizační přípojka včetně RŠ                            29,22 mb           

SO 05 - Plynová přípojka, včetně HUP   21,59 mb     

SO 06 – Přípojka sdělovacího vedení                                  20,52 mb           

SO 07 - Přípojka NN       21,21 mb      

  

Viz. příloha k části F – výkres situace 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou řešeny, dimenze budou podrobněji navrženy projektantem TZB. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní infrastruktura je využívána stávající, která je v lokalitě vybudovaná, jedná se 

o místní komunikaci na ulici Rožmitálova, silnice III. třídy v severní části a ulici Seifertova, 

silnice III. třídy ve východní části.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Budou využity stávající příjezdové komunikace s parkovištěm 

c) doprava v klidu 

Na východní části pozemku je navržen prostor pro parkování se 40 parkovacími místy 

a s dvěma vyhrazenými místy pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V rámci projektované stavby nebude zasahováno do stávajících řešení pěších a 

cyklistických stezek. 

 

 

 

 



B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

d) terénní úpravy 

e) použité vegetační prvky 

f) biotechnická opatření 

Je navržen nově vybudovaný parčík na jižní části pozemku, kde jsou navrženy nízké 

dřeviny, aby nedocházelo k zastínění stavby. 

Vegetační plochy, tudíž i nově budovaný parčík nejsou předmětem řešení projektu. 

   

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

 

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

Stavba nebude mít vliv na ovzduší, hluk, vodu, odpady a půdu. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu a budou zachovány ekologické funkce a 

vazby v krajině.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.  

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Pro stavbu nebylo nutno zpracovávat EIA a nebylo prováděno zjišťovací řízení.  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Stavbou nevznikají nové ochranné a bezpečnostní pásma ani jiný způsob ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba svým účelem není určena k civilní ochraně obyvatelstva 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění vody a energií po dobu výstavby: 



Voda pro potřeby stavby bude přivedena dočasnou přípojkou z vodovodního řadu z 

ulice Dukelská. Toto odběrné místo si vyjedná stavebník stavby se správcem inženýrské sítě – 

vodovodu. Úhrada bude smluvně sjednána paušální cenou. 

El. energie pro potřeby stavby bude k dispozici taktéž jako dočasná přípojka. Toto 

odběrné místo si vyjedná stavebník stavby s dodavatelem el. energie, taktéž si sjedná paušální 

cenu za odběr el. energie. 

b) odvodnění staveniště 

Splašková voda bude odvedena pomocí nově vybudované kanalizační sítě objektu. 

Srážková voda z objektů zařízení staveniště bude odvedena taktéž pomocí nově vybudované 

kanalizační sítě. Jako ochrana základové spáry se na dně výkopu ponechá vrstva zeminy, která 

se odstraní až bezprostředně před betonáží základů. Po obvodu výkopu bude instalován 

drenážní systém, který bude odvodněn do nově vybudované kanalizace.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Individuální motorovou dopravou je objekt přístupný z komunikace Rožmitálova s 

napojením na ulici Dukelskou.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Případné poškození 

pěších konstrukcí bude dodavatelem po ukončení stavby opraveno a popř. obnoveno stávající 

zatravnění.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace a demolice. V rámci stavby nebudou 

vykáceny žádné dřeviny.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

budou na pozemku investora 

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 

 



h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Množství vykopané zeminy při hloubení jam a rýh činí:  441,37 m3, 200 m3 bude uskladněno 

na pozemku a použito na terénní úpravy včetně následně nově vybudovaného parku (který 

projekt neřeší) na jižní části pozemku. Násypy budou provedeny štěrkopískem frakce 16 – 32 

mm a následně zhutněny. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností musí být nakládáno 

v souladu s ustanoveními zákona o odpadech ,včetně popisů vydaných k jeho povolení. V 

rámci oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu 

úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícího během stavby bylo 

nakládáno způsobem, který je v souladu s předcházející podmínkou.  

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Odborné vedení stavby zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost práce při 

provádění staveb. Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy 

bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou 

seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Žádné úpravy není vyžadováno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Blansku dne 11. 12. 2013                                                                                   Bc. Monika Jakubcová 
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PŘEHLED POUŽITÝCH PODKLADŮ: 

- snímek z katastrálních map K. Ú. Blansko, informace a výpisy z katastru nemovitostí 

- geodetické zaměření stávajícího stavu lokality, zpracované firmou 

Zeměměřičská pozemková kancelář s.r.o., Blansko. Projektová dokumentace byla 

vypracována v systému JTSK. Před zahájením výstavby budou geodetickou kanceláří vytyčeny 

stavební objekty v terénu dle vytyčovacího výkresu, který bude zpracován v rámci prováděcí 

dokumentace. 

Nivelační body České státní nivelační sítě PB1 a PB2 viz. příloha k části F - výkres 

situace. 
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1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Základní charakteristika stavby a účel objektu:  

Jedná se o stavbu víceúčelového domu, která bude provedena firmou M-stav s.r.o. 

Stavebník je povinen si obstarat odborné vedení provádění stavby.  

Objekt bude mít šest nadzemních podlaží a bude zastřešen plochou střechou. Stavba je 

ze zdiva POROTHERM s venkovním kontaktním zateplením z desek ISOVER z minerální vlny. 

Stropní konstrukci tvoří železobetonové monolitické desky. Stavba bude založena na 

železobetonové základové desce a základových pasech. 

Objekt je příčného konstrukčního systému.  

Fasáda objektu je členitá s předsazenými konstrukcemi. 

V objektu je navržen lanový výtah, rozměr šachty: 2700 x 1000 mm. 

Účel stavby:  

Jedná se o víceúčelovou budovu. První nadzemní podlaží je určeno pro služby a další 

podlaží jsou navrženy pro bydlení. 

Svým účelem využití objekt koresponduje s požadavky platného územního plánu na 

výstavbu bytových a občanských domů na nám. Republiky v Blansku. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 

výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně 

řešení přístupu a užívání objektu osobami se sníženou schopností 

pohybu 

Víceúčelový dům je umístěn v severní části pozemku par.č. 2840 k.ú. Blansko. Vstup do 

objektu je situován ze severní strany pozemku z ulice Dukelská. Dále jsou dva vstupy do 

kancelářských prostor situovány na jižní straně objektu z nám. Republiky a vstup do 

veterinární ordinace, která tvoří samostatnou jednotku (je oddělena od ostatních částí 

budovy), který je umístěn na východní straně objektu z prostoru určeného pro parkování. 

Základní půdorys je ve tvaru obdélníku o rozměrech 36,800 x 14,1 m, další podlaží jsou 

členité s předsazenými konstrukcemi, které jsou vykonzolované o 1,5 m. Objekt má šest 

nadzemních podlaží. Nosný konstrukční systém budovy je příčný.    

Objekt je opatřen venkovní omítkou světle zelené barvy, předsazené konstrukce budou 

středně šedé barvy, střecha je řešena jako jednoplášťová plochá s povlakovou krytinou 

z asfaltových pásů. Pohledy jsou součástí výkresové dokumentace. 



Na jižní části pozemku je navržen malý parčík, kde budou zasazeny pouze keře a 

stromy menšího vzrůstu, aby jednotlivé prostory v objektu nebyly zastíněny. Vegetační 

úpravy okolí projekt neřeší. 

Na východní části pozemku je navržen prostor pro parkování se 40 parkovacími místy 

a s dvěma vyhrazenými místy pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Dveře v objektu jsou navrženy bez prahů. Před vstupem do objektu je navržena rampa 

se zábradlím pro osoby se sníženou schopností pohybu a v 1.NP je umístěna WC kabinka 

určená pro tyto osoby. 

Způsob provedení stavby je firmou M-stav. Staveniště bylo situováno na vlastním 

pozemku investora. 

 

Dispoziční členění: 

 Přízemí objektu je určen pro služby, jedná se o kanceláře, archivy, veterinární ordinaci 

včetně skladu, zázemí pro zaměstnance a WC. Dále se zde nachází technická místnost, 

kočárkárna a kolárna, úklidová místnost a sklepní boxy. 2.NP – 6.NP jsou bytové jednotky, 8 

bytů – 1 + KK a 10 bytů – 2 + KK = celkem tedy 18 bytových jednotek. Plochy jednotlivých 

bytů viz. projektová dokumentace.   

Jednotlivá podlaží jsou spojena komunikačním prostorem, respektive schodištěm a 

výtahem. 

Příjezd na pozemek je z ulice Rožmitálova na severní části pozemku. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Kapacita objektu: dle požadavků investora je objekt navržen pro 100 osob 

Zastavěná plocha: 518,88 m2 

Užitná plocha budovy: 2988,6 m2 

Zpevněné plochy: 145,45 m2 

Celková výměra pozemku: 2044 m2 

Obestavěný prostor objektu: 9242,536 m3 

 

Orientace objektu: Vstup do objektu je situován ze severní strany pozemku z ulice 

Dukelská. Dále jsou dva vstupy do kancelářských prostor situovány na jižní straně objektu 

z nám. Republiky a vstup do veterinární ordinace, která tvoří samostatnou jednotku (je 



oddělena od ostatních částí budovy), který je umístěn na východní straně objektu z prostoru 

určeného pro parkování. 

Komunikační prostor a místnosti: koupelny, WC, technická místnost, kočárkárna a 

kolárna, šatny jsou situovány na severní část objektu.  

Osvětlení a oslunění: splňuje požadavky pro obytné místnosti, navrženo přiměřené 

množství oken zajišťující oslunění objektu. V přilehlém parčíku jsou navrženy keře a stromy 

menšího vzrůstu pro dostatečné oslunění vnitřních prostor objektu. Ve všech místnostech je 

elektrické osvětlení. V komunikačním prostoru je osazeno navíc nouzové osvětlení.  

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu 

Objekt má šest nadzemních podlaží a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 

Jako krytina je použita povlaková hydroizolace z asfaltových pásů. Část střechy nad 5.NP je 

pochozí s atikou (tvoří terasy 6.NP) a druhá část je nepochozí bez atiky. Střecha nad 6.NP je 

nepochozí s atikou. 

Zpevněné plochy jsou realizovány betonovou dlažbou šedé barvy, která je uložena do 

písčitého podsypu. 

Výkopy 

Napřed se provede sejmutí ornice v hloubce 200 mm a poté bude provedeno hloubení 

rýh pro základové pasy a po obvodu vnějších pasů budou svahované stěny ve sklonu 1:1,2. 

Část zeminy bude uskladněna na pozemku a použita později na terénní úpravy.  

Jako ochrana základové spáry se na dně výkopu ponechá vrstva zeminy v tl. 150 mm, 

která se odstraní až bezprostředně před betonáží základů.  

Množství vykopané zeminy při hloubení jam a rýh činí:  441,37 m3, 200 m3 bude uskladněno 

na pozemku a použito na terénní úpravy včetně následně nově vybudovaného parku (který 

projekt neřeší) na jižní části pozemku. Násypy budou provedeny štěrkopískem frakce 16 – 32 

mm a následně zhutněny. 

Základy 

Stavba je vzhledem k zatížení založená na základové desce tl. 200 mm. Je použit beton C 

25/30, prostředí XC2 a třída sednutí kužele S3. Předběžný návrh železobetonové základové 

desky viz. příloha k části F – výpočty, podrobněji bude řešeno statikem. 

Pod základovou deskou je navržen podkladní beton z prostého betonu, který má funkci 

vyrovnávací a je tl. 100 mm, třída betonu C25/30, prostředí XC2 a třída sednutí kužele S3. 



Pod nosnými stěnami objektu jsou provedeny základové pasy z prostého betonu. U 

obvodových zdí šířky 600 mm je založení do hloubky 1400 mm od úrovně ±0 včetně tepelné 

izolace z XPS tl. 100 mm a svislá hydroizolace proti radonu je zde zvolena nopová fólie, jako 

hydroizolace je zde použit modifikovaný asfaltový pás typu S - ELASTODEK 50 MINERAL 

SPECIAL tl. 5 mm. U vnitřních nosných zdí jsou pásy široké 600 mm, založení je 1400 mm od 

úrovně ±0. Pod posledním stupni schodiště je základ. pás šířky 300 mm, založen do hloubky 

850 mm od úrovně ±0. Pod komínem je základ 380/710, založen do hloubky 850 mm od 

úrovně ±0. Je navržena drenáž okolo budovy pro odvodnění základů, která leží na betonové 

tvarovce a je napojena na kanalizační potrubí. 

Svislé  konstrukce 

Vnější obvodové stěny jsou realizovány zdivem POROTHERM 40 P+D na maltu POROTHERM 

TM, vnitřní nosné stěny ze zdiva POROTHERM 30 P+D na maltu POROTHERM T Profi, 

příčkové zdivo POROTHERM 14 P+D na maltu POROTHERM T Profi a příčkové zdivo 

POROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM T Profi.  

U obvodové stěny je navrženo kontaktní zateplení ISOVER NF 333 15 tl. 150 mm z desek 

z minerální vlny.  

Vnější tenkovrstvá silikátová omítka tl. 2 mm a pod ní je stěrková hmota BAUMIT ProContact 

tl. 3 mm, vyztužená sklotextilní síťovinou. 

U soklu je použité zateplení z XPS tl. 100 mm a mozaiková omítka tl. 5 mm. 

Zateplení stěn je prováděno nalepením a mechanickým kotvením pomocí kotevních terčů s 

hmoždinkami, u XPS spodní stavby je tepelná izolace nalepena a přitížena zeminou a chráněná 

geotextílií s nopovou fólií. 

Vnitřní nosná stěna v prostorách sklepních boxů je zateplena deskami z minerální vlny tl. 50 

mm pro eliminaci úniku tepla mezi vytápěným a nevytápěným prostorem. Desky jsou 

nalepeny a mechanicky kotveny k podkladu. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou z monolitických železobetonových desek tl. 250 mm, třída betonu 

C20/25 – XC1 – S3, výztuž B500B. Předběžný návrh železobetonové stropní desky viz. příloha 

k části F – výpočty, podrobněji bude řešeno statikem. Stropní konstrukce je omítnuta omítkou 

POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. Předsazené konstrukce jsou tvořeny vykonzolováním 

stropních desek o 1,5 m za pomocí ISO nosníku, proti eliminaci tepelných mostů. U balkonů je 

vykonzolovaná deska tl. 150 mm. 



V prostorách sklepních boxů je zavěšen sádrokartonový podhled a mezi podhledem a stropní 

konstrukcí je tepelná izolace z desek z minerální vlny ISOVER NF 333 10 tl. 60 mm a instalační 

mezera tl. 30 mm, pro eliminaci úniku tepla mezi vytápěným a nevytápěným prostorem. 

Překlady, ztužující konstrukce a průvlaky 

U vnějších stěn jsou překlady tvořeny ztužujícími železobetonovými věnci. V 1.NP jsou 

ztužující železobetonové věnce 400 x 500 mm a v ostatních nadzemních podlažích jsou 

ztužující věnce 400 x 450 mm. Ztužující věnce u vnitřních nosných konstrukcí jsou 300 x 350 

mm. Ztužující věnec u atiky je 190 x 200 mm. Do věnců je použit beton třídy C20/25 – XC1 – 

S3 a výztuž B500B. Věnce u obvodových stěn jsou zatepleny deskami z minerální vlny, které 

tvoří kontaktní zateplení vnějších stěn. Podrobněji bude posouzeno statikem. 

U vnitřních nosných stěn tl. 300 mm jsou navrženy 4 x překlady POROTHERM KP 7 s tepelnou 

izolací tl. 90 mm, u příček tl. 140 mm jsou navrženy 2 x překlady POROTHERM KP 7 a u příček 

tl. 115 mm jsou navrženy 1 x překlady POROTHERM KP 11,5. Na chodbě u sklepních boxů je 

použit železobetonový překlad tl. 200 mm, stejně jako v prostoru u schodiště.    

U předsazených konstrukcí jsou zhotoveny železobetonové skryté průvlaky 400 x 500 mm, 

které vynášejí zdivo dalšího podlaží. Podrobněji budou řešeny statikem. 

Překlady viz. výkresová dokumentace k části F – výkresy půdorysů 

Ztužující věnce a průvlaky viz. výkresová dokumentace k části F - výkresy tvaru 

železobetonové monolitické stropní konstrukce. 

Konstrukce střechy 

Střecha objektu je provedena jako jednoplášťová plochá střecha o sklonu 2,5°. Střecha je 

vyspádovaná pomocí klínů z tepelné izolace EPS 100 S. Část střechy nad 5.NP je nepochozí bez 

atiky a je odvodněna pomocí okapních žlabů, další část této střechy tvoří terasy pro byty 

v posledním podlaží a jsou obezděny atikou a odvodněny pomocí vnitřních střešních vtoků. 

Plochá střecha nad 6.NP je řešena jako nepochozí a je odvodněna pomocí vnitřních střešních 

vtoků. Střešní vtoky jsou opatřeny elektrickým vyhříváním. Střechy jsou navrženy s klasickou 

skladbou vrstev. Jako krytina je u plochých střech použita povlaková krytina z 

modifikovaných asfaltových pásů typu S - ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR se sklotkaninovou 

vložkou, nakašírovaný na klíny z tepelné izolace EPS 100 S a ELASTODEK 50 SPECIAL DEKOR 

s PE vložkou, s posypem na horním povrchu pásu, odolným proti UV záření.  

Stříška předsazené konstrukce je řešena jako nepochozí plochá jednoplášťová střecha. 



Střecha je zabezpečena proti pádu osob, a to certifikovanými zabezpečovacími úchyty 

(kotvícími body) kotvené do nosné konstrukce. Tyto úchyty slouží i pro údržbu střechy, která 

se provádí jednou za 2 roky.  Tyto úchytné prvky řeší odborníci, kteří vypracují projekty. 

Podlahy 

Podlahy jsou řešeny jako plovoucí lehké s nášlapnou vrstvou z laminátových desek a těžké 

s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. U koupelen je vložena do skladby podlahy 

s keramickou nášlapnou vrstvou topná elektrická rohož. V 1.NP je podlaha tl. 200 mm a 

v dalších podlažích je podlaha tl. 150 mm.  Na schodišti je keramická dlažba nalepená přímo 

na železobetonovou desku. Jako akustická izolace je ve skladbách podlah použit Isover EPS 

RigiFloor 4000.  

Viz. příloha k části F - výpis skladeb 

Úpravy povrchů 

Vnější i vnitřní omítky jsou realizovány dle systému POROTHERM, typy omítek popsány 

v kapitole svislých konstrukcí. SDK konstrukce podhledu jsou opatřeny bílým nátěrem na 

sádrokartonové konstrukce. Vnější omítka je provedena s fasádním nátěrem ve světle zelené 

barvě a předsazené konstrukce jsou středně šedé barvy. 

Hydroizolace 

Svislá hydroizolace proti radonu je zde zvolena nopová fólie, která je vyvedená 50 mm nad 

úroveň terénu. Jako hydroizolace proti vodě a zemní vlhkosti je zde použit modifikovaný 

asfaltový pás typu S - ELASTODEK 40 MINERAL SPECIAL tl. 4 mm s polyesterovou vložkou, 

který je vyveden 300 mm nad úroveň terénu. Vodorovnou hydroizolaci proti vodě a zemní 

vlhkosti tvoří modifikovaný asfaltový pás typu S s polyesterovou vložkou - ELASTODEK 50 

MINERAL SPECIAL tl. 50 mm. Asfaltové pásy jsou nataveny na podklad se vzájemnými 

přesahy 150 mm. 

Tepelné izolace 

V překladech jsou použity jako tepelná izolace desky z polystyrenu tl. 90 mm. U vnějších 

ztužujících věnců jsou použity desky z minerální vlny tl. 150 mm, které jsou součástí 

kontaktního zateplení vnějších stěn.  

V prostorách sklepních boxů je mezi zavěšeným sádrokartonovým podhledem a 

železobetonovou stropní deskou tepelná izolace z desek z minerální vlny tl. 60 mm. 

Zateplení základů a soklu je pomocí XPS tl. 100 mm. 



V ploché střeše jsou použity spádové klíny z tepelné izolace z EPS 100 S tl. 30 – 60 mm a desky 

z EPS 100 S tl. 140 mm u nepochozích střech a u pochozích střech jsou použity taktéž spádové 

klíny z EPS 100 S tl. 30 – 60 mm a XPS tl. 140 mm. 

Stříšky předsazených konstrukcí jsou zatepleny stejně jako nepochozí střechy spádovými 

klíny EPS 100 S tl. 140 mm a EPS tl. 140 mm. 

Klempířské prvky 

Oplechování a veškeré klempířské prvky jsou provedeny z titanzinkového plechu. 

Viz. příloha k části F – specifikace klempířských výrobků 

Zámečnické prvky 

 Zábradlí, které je vyrobeno z nerezu.  

Viz. příloha k části F – specifikace zámečnických výrobků 

Truhlářské prvky 

 Jedná se o vestavěné skříně z překližky.  

Viz. příloha k části F – specifikace truhlářských výrobků 

Plastové prvky 

Jedná se především o vtoky a vpusti, případně lišty. 

Viz. příloha k části F – specifikace plastových výrobků 

Výplně otvorů 

Otvorové výplně jsou dřevěné, dveře jsou osazeny do obložkových zárubní, pouze u 

kočárkárny a kolárny, u sklepních boxů a úklidové místnosti jsou zárubně ocelové. 

Výplně otvorů budou realizovány a dodávány firmou SLAVONA. 

Viz. příloha k části F – specifikace oken, specifikace dveří 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  

Posouzení včetně výpočtu viz. příloha  

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Údaje o provedených průzkumech: 

Na daném pozemku byl zpracován geologický, hydrogeologický a radonový průzkum. 

Radonový průzkum: 



Byl naměřen radonový index 2 – střední, průměr měření 21,7 kBq/m3. Spodní stavba bude 

opatřena proti radonu nopovou fólií a vodorovné hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu 

tl. 5 mm, který je odolný proti radonu. 

Geologický průzkum: 

Oblast se nachází v blízkosti Moravského krasu v nadmořské výšce 276 metrů nad mořem. 

Geologický průzkum byl převzat z podkladů ke stavbě stávajícího objektu hotelu Dukla. 

V místě se nachází tři vrstvy horninového podloží. První vrstva zasahuje od samého 

povrchu zeminy do hloubky cca 0,1 m. Druhá vrstva v hloubkách od 0,1 do 0,5 m a třetí vrstva a 

třetí vrstva od 0,5 do 1,3 m. Podloží v této vrstvě je tvořeno písčitou hlínou s kousky opuky. 

 

ČÍSLO 
VZORKU 

 

HLOUBKA 
[m] 

NÁZEV POPIS 
ZATŘÍDĚNÍ A 
SYMBOL DLE 
ČSN 73 1001 

TŘÍDA DLE 
ČSN 75 7050 

1 0 – 0,1 
Hlína 

jílovitá 

Tuhá, 
humózní, 
soudržná 

zemina, barva 
tmavě hnědá, 

vlhká 

F5 ML, MI 2 

2 0,1 – 0,5 
Prachovitě 

jílovitá 
hlína 

Světle hnědé 
barvy, tuhá, 

suchá, 
soudržná 

F5 ML, MI 2 

3 0,5 – 1,3 

Silně 
prachovitá 

písčitá 
hlína, 

s polohami 
jemného 

písku 

Pevná, tmavě 
rezavá, vlhká 

F3 MS 3 

Poznámka: kousky opuky okrové barvy, třída těžitelnosti 4 - 5 
 

Stavba musí být založena do hloubky min. 0,9 m od úrovně terénu, založení je navrženo 

1400 mm od úrovně ±0. Stavba je založena na základové desce a základových pasech. 

Hydrogeologický průzkum: 

Daná lokalita se nachází v povodí řeky Svitavy. Výskyt podzemní vody v zastavěném území 

je cca 20 m pod úrovní terénu.  

Stavba nevyžaduje speciální odvodnění v oblasti základů, protože hladina podzemní vody 

je v dostatečné hloubce od základové spáry. Okolo stavby bude vytvořena drenáž pro odvod vody 

ze spodní stavby.  

Základy byly navrženy dle provedených geologických průzkumů stavby. Jedná se o 

jednoduché základové poměry, bez výskytu podzemní vody. 



 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Objekt je navržen dle územního plánu ve výstavbě občanských a bytových domů na 

nám. Republiky v Blansku, a proto nijak neovlivňuje sousední objekty nebo pozemky. Stavba 

nebude mít charakterem svého využití výrazný záporný vliv na životní prostředí. Odpady 

vzniklé při výstavbě i v rámci užívání stavby budou likvidovány na příslušných skládkách. 

Z hlediska akustiky nebude znamenat provoz výraznou hlukovou zátěž, nebudou zde 

řešeny žádné zdroje hluku a práce na staveništi budou vykonávány v době od 7 ráno do max. 

6 hodin odpoledne.  

 

h) dopravní řešení 

Dopravní infrastruktura je využívána stávající, která je v lokalitě vybudovaná, jedná se 

o místní komunikaci na ulici Rožmitálova, silnice III. třídy a ulici Seifertova, silnice III. třídy.  

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Nejsou známy žádné vnější škodlivé vlivy. Dle mapy radonového rizika spadá pozemek 

přibližně do střední kategorie radonového rizika, jako svislá hydroizolace proti radonu je 

navržena nopová fólie. Jako vodorovná hydroizolace je navržen modifikovaný asfaltový pás 

typu S. 

 Nejsou známa žádná ochranná pásma, objekt není v památkově chráněné lokalitě, ani 

v těsné blízkosti CHKO. 

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Objekt víceúčelového domu je realizován v souladu s vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. O 

technických požadavcích na stavby (dříve vyhl. 137/1998 Sb. O obecných technických 

požadavcích na výstavbu). Jedná se o zděný objekt provedený klasickými technologiemi, 

půdorys je ve tvaru obdélníku o max. rozměrech 39,50 x 15,60 m a má plochou střechu. 

   

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE K ČÁSTI F. 1. - je součástí projektu 

 



2. Stavebně konstrukční část  

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledky průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby 

 Budova je zděná, navržena v nosném konstrukčním systému příčném. 

Polyfunkční dům je členitý s předsazenými konstrukcemi.  

Objekt je založen na základové desce a základových pasech.  

Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá pochozí i nepochozí. 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Základy: 

Základové deska tl. 200 mm a je vyztužená kari sítí průměr: 8 mm s oky 100 x 100 mm. 

Krytí výztuže je 35 mm. Je použit beton C 25/30, prostředí XC2 a třída sednutí kužele S3.  

Podkladní beton z prostého betonu, který má funkci vyrovnávací a je tl. 100 mm, třída 

betonu C25/30, prostředí XC2 a třída sednutí kužele S3. 

Pod nosnými stěnami objektu jsou provedeny základové pasy z prostého betonu 

C25/30, prostředí XC2 a třídy sednutí kužele S3. 

Svislé nosné konstrukce: 

Vnější obvodové stěny jsou realizovány zdivem POROTHERM 40 P+D na maltu 

POROTHERM TM, vnitřní nosné stěny ze zdiva POROTHERM 30 P+D na maltu POROTHERM T 

Profi. 

Svislé nenosné konstrukce: 

příčkové zdivo POROTHERM 14 P+D na maltu POROTHERM T Profi a příčkové zdivo 

POROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM T Profi. 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce jsou z monolitických železobetonových desek tl. 250 mm, třída 

betonu C20/25 – XC1 – S3, výztuž B500B. 

 

Střešní konstrukce: 

Střecha objektu je provedena jako jednoplášťová plochá střecha o sklonu 2,5° 

s klasickým pořadím vrstev. Střecha je vyspádována pomocí klínů z tepelné izolace EPS 100 



S a zateplena deskami EPS 100 S tl. 140 mm u nepochozích střech a XPS tl. 140 mm u 

pochozích střech. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

Budova je šesti podlažní, zatížená stálým a užitným zatížením.  

 Pro dotčenou lokalitu je nutno uvažovat zejména s následujícím zatížením: 

- zatížení sněhem: II. sněhová oblast -  charakter. hodnota zatížení sněhem 

sk = 1,0 kPa 

- zatížení klimatická: teplotní oblast 2 -  návrhová teplota v zimním období 

-15°C 

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

 V projektu se zvláštní konstrukce či postupy neuvažují, není řešeno. 

Konstrukční detaily viz. projektová dokumentace 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

V projektu se tyto technologické postupy prací neuvažují, není řešeno. Sousední 

objekty nejsou výstavbou nijak dotčeny. 

 

f) Zásady provádění bouracích prací a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či postupů 

Uvažuje se demolice stávajícího objektu hotelu Dukla, ale tento projekt tyto bourací 

práce neřeší. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

V projektu se konstrukce vyžadující kontrolu před zakrytím neuvažují, není řešeno. 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 



V projektu se vychází z požadavků současných norem a předpisů, zejména jsou to 

následující předpisy: 

Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon  

ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 05 32 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků 

Vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby  

ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 

Software: 

WINFIRE OFFICE – Řešení požární bezpečnosti stavby 

Svoboda software – Tepelně - technické posouzení, výpočet ztrát a energetické 

náročnosti objektu 

 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované zhotovitelem 

Nejsou kladeny žádné speciální požadavky. 

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE K ČÁSTI F:   Konstrukce je zřejmá z doložených výkresů 

k projektu. 

 

3. Požárně bezpečnostní řešení 

Objekt je navržen dle příslušných norem pro požární bezpečnost staveb a dle software 

WINFIRE OFFICE.  

Viz. příloha – požárně bezpečnostní řešení stavby a související výkresy 

4. Technika prostředí      

Příjezd vozidel je po místní komunikaci na ulici Seifertova a Rožmitálova. Vodoměry budou 

umístěny v jednotlivých bytech v instalačních šachtách. Rozvaděč elektrické energie včetně 

elektroměru bude umístěn v zádveří objektu. Hlavní uzávěr plynu bude osazen ve skříni na 

hranici pozemku v zídce. 

Kanalizace bude řešena jako jednotná. Veškeré přípojky budou napojeny z ulice nám. 

Republiky. Jedná se o tyto přípojky:    

        - vodovodní přípojka 

        - 2 x kanalizační přípojka 



        - plynovodní přípojka 

        - kabelový rozvod NN 

        - sdělovací vedení  

 

Viz. výkresová dokumentace k části F - výkres situace  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE K ČÁSTI F: 

Výkres č.1 - Situace M 1: 200 

Výkres č.2 - Základy M 1: 50 

Výkres č.3 - Půdorys 1.NP M1: 50 

Výkres č.4 - Půdorys 2.NP M1: 50 

Výkres č.5 - Půdorys 3.NP M1: 50 

Výkres č.6 - Půdorys 4.NP M1: 50 

Výkres č.7 - Půdorys 5.NP M1: 50 

Výkres č.8 - Půdorys 6.NP M1: 50 

Výkres č.9 - Výkres tvaru stropní konstrukce nad 1.NP M1: 50 

Výkres č.10 - Výkres tvaru stropní konstrukce nad 2.NP M1: 50 

Výkres č.11 - Výkres tvaru stropní konstrukce nad 3.NP M1: 50 

Výkres č.12 - Výkres tvaru stropní konstrukce nad 4.NP M1: 50 

Výkres č.13 - Výkres tvaru stropní konstrukce nad 5.NP M1: 50 

Výkres č.14 - Výkres tvaru stropní konstrukce nad 6.NP M1: 50 

Výkres č.15 – Jednoplášťová plochá střecha M 1:50 

Výkres č.16 - Řez podélný M 1: 50 

Výkres č.17 - Řez příčný M 1: 50 

Výkres č.18 – Pohled jižní M 1: 100 

Výkres č.19 – Pohled severní M 1: 100 

Výkres č.20 – Pohled východní M 1: 100 

Výkres č.21 – Pohled západní M 1: 100 

Výkres č.22 - Detail balkonu M 1: 5 

Výkres č.23 - Detail základu M 1: 5 

Výkres č.24 - Detail u atiky M 1: 5 

Výkres č.25 - Detail střešního vtoku M 1: 5 

Výkres č.26 - Detail osazení okna a ukončení stříšky předsazení konstrukce M 1: 5 

Výkres č.27 - Detail ukončení střechy bez atiky M 1: 5 

Výkres č.28 - Detail osazení dveří na terasu M 1: 5 

Výkres č.29 - Detail osazení pojistného přepadu M 1: 5 

 

 

Specifikace výplní otvorů 

Specifikace klempířských výrobků 



Specifikace plastových výrobků 

Specifikace zámečnických výrobků 

Specifikace truhlářských výrobků 

Výpis skladeb  

Přílohy 
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ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA 
Jedná se o železobetonovou monolitickou stropní desku. Deska je pnutá v jednom směru a 
vetknutá do věnce.   
Dimenze na stropní desku D13 o rozpětí 5,0 m s provozním zatížením od výtahu 
hs = (1/35 až 1/30) x l = (1/35 až 1/30) x 5,0 = 0,143 až 0,167 m → z důvodu velkého zatížení 
navrhuji hs = 0,250 m   
Dimenze železobetonových věnců: 
Výška věnce ≤ 2 hs = 0,250 
V prvním nadzemním podlaží navrhuji výšku věnce nad obvodovou zdí h = 500 mm a šířky 
400 mm + zateplení 150 mm. U vnitřních stěn v 1.NP navrhuji věnce výšky  h = 350 mm a 
šířky 300 mm. 
V ostatních nadzemních podlaží navrhuji výšku věnců u obvodových zdí h = 450 mm, šířky 
400 mm + zateplení 150 mm a u vnitřních nosných stěn h = 350 mm a šířky 300 mm. 
U obvodových stěn budou věnce tvořit překlady nad otvory. 
Ocel: B500B 
Beton: C25/30 – XC1 – S3 
ŽELEZOBETONOVÉ PRŮVLAKY 
Jedná se o skrytý železobetonový monolitický průvlak.  
Dimenze na největší rozpětí průvlaku P1 5,7 m 
hs = (1/12 až 1/8) x l = (1/12 až 1/8) x 5,7 = 0,475 až 0,710 m → navrhuji hs = 0,5 m   
Ocel: B500B 
Beton: C25/30 – XC1 – S3 
ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ 
Jedná se o dvouramenné monolitické železobetonové schodiště vetknuté na třech stranách do 
zdiva.   
Dimenze schodišťové železobetonové desky  
hs = (1/35 až 1/30) x l = (1/35 až 1/30) x 3,4 = 0,097 až 0,113 m → navrhuji hs = 0,15 m   
Ocel: B500B 
Beton: C20/25 – XC1 – S3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝPOČET ZATÍŽENÍ ZÁKLADŮ A STROPNÍ DESKY 
ZATĚŽOVACÍ SCHÉMA 

 
VÝPOČET ZATÍŽENÍ VE SMĚRU X, VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA ŠÍŘKU DESKY 1 m: 

� STÁLÉ ZATÍŽENÍ 

PODLAHA V NADZEMNÍM PODLAŽÍ  
NÁZEV 
VRSTVY 

TLOUŠŤKA 
[m] 

OBJEM. 
TÍHA 
[KN/m3] 

ZATĚŽOVACÍ 
PLOCHA [m2] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN] 

Keramická 
dlažba 

0,012 23 7,85 x 1 5 10,833 

Flexibilní 
lepidlo 

0,008 23 7,85 x 1 5 7,22 

Betonová 
mazanina 

0,05 23 7,85 x 1 5 45,13 

Tepelná izolace 0,08 1,5 7,85 x 1 5 4,71 
Celkem  67,893 
 
PODLAHA NA TERÉNU  
NÁZEV 
VRSTVY 

TLOUŠŤKA 
[m] 

OBJEM. 
TÍHA 
[KN/m3] 

ZATĚŽOVACÍ 
ŠÍŘKA [m] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN/m] 

Keramická 
dlažba 

0,012 23  1 1 0,276 

Flexibilní 
lepidlo 

0,008 23 1 1 0,184 

Betonová 
mazanina 

0,06 23 1 1 1,38 

Tepelná izolace 0,120 1,5 1 1 0,18 
Celkem  2,02 



NÁZEV 
VRSTVY 

TLOUŠŤKA 
[m] 

OBJEM. 
TÍHA 
[KN/m3] 

ZATĚŽOVACÍ 
PLOCHA [m2] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN] 

ŽB stropní deska 0,25 25 8,75 x 1 5 273,43 
Střecha 0,25 25 8,75 x 1 1 54,68 
Zdivo 0,40 3,4 KN/m2 1 x 2,55 6 52,02 
Atika 0,19 2,56 KN/m2 1 x 0,5 1 1,28 
Zdivo 0,30 3,18 KN/m2 1 x 2,55 (výška) 6 48,654 
Celkem 430,064 
Příčky = 15 % stálého zatížení 430,064 x 0,15 = 64,5 KN 
Celkem stálé zatížení = 64,5 + 430,064 = 494,57 + 67,893 = 562,46 KN (osamělé síly přenesené 
pomocí zdiva do základ. desky) 
2,02 + 5 = 7,02 KN/m (rovnoměrné zatížení od podlahy v 1.NP + vlastní tíha desky) 

� NAHODILÁ ZATÍŽENÍ 

NÁZEV 
VRSTVY 

CHARAKTER. 
ZATÍŽENÍ 
[KN/m2] 

ZATĚŽOVACÍ 
PLOCHA [m2] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN] 

Užitná 1,5 7,85 x 1 5 58,875 
Provozní 
zatížení od 
výtahu 

5 7,85 x 1 5 196,25 

Sníh 1,0 8,75 x 1 1 8,15 
Celkem 263,275 
 
NÁZEV 
VRSTVY 

CHARAKTER. 
ZATÍŽENÍ 
[KN/m2] 

ZATĚŽOVACÍ 
ŠÍŘKA [m] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN/m] 

Užitná 1,5  1 1 1,5 
Provozní 
zatížení od 
výtahu 

5  1 1 5 

Celkem 6,5 
fd = 1,35 x 7,02 + 1,5 x 0,7 x 6,5 = 16,302 KN/m 
PROSTĚ PODEPŘENÝ NOSNÍK, ROZLOŽENÍ ZATÍŽENÍ: 

 

 
 



VÝPOČET ZATÍŽENÍ VE SMĚRU y, VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA ŠÍŘKU DESKY 1 m: 
� STÁLÉ ZATÍŽENÍ 

NÁZEV 
VRSTVY 

TLOUŠŤKA 
[m] 

OBJEM. 
TÍHA 
[KN/m3] 

ZATĚŽOVACÍ 
PLOCHA [m2] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN] 

Keramická 
dlažba 

0,012 23 4,35 x 1 5 6 

Flexibilní 
lepidlo 

0,008 23 4,35 x 1 5 4 

Betonová 
mazanina 

0,05 23 4,35 x 1 5 25 

Tepelná izolace 0,08 1,5 4,35 x 1 5 2,61 
Celkem  37,61 
 
PODLAHA NA TERÉNU  
NÁZEV 
VRSTVY 

TLOUŠŤKA 
[m] 

OBJEM. 
TÍHA 
[KN/m3] 

ZATĚŽOVACÍ 
ŠÍŘKA [m] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN/m] 

Keramická 
dlažba 

0,012 23  1 1 0,276 

Flexibilní 
lepidlo 

0,008 23 1 1 0,184 

Betonová 
mazanina 

0,06 23 1 1 1,38 

Tepelná izolace 0,120 1,5 1 1 0,18 
Celkem  2,02 

 
NÁZEV 
VRSTVY 

TLOUŠŤKA 
[m] 

OBJEM. 
TÍHA 
[KN/m3] 

ZATĚŽOVACÍ 
PLOCHA [m2] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN] 

ŽB stropní deska 0,25 25 5,25 x 1 5 54,375 
Střecha 0,25 25 5,25 x 1 1 10,875 
Zdivo 0,40 3,4 KN/m2 1 x 2,55 6 52,02 
Atika 0,19 2,56 KN/m2 1 x 0,5 1 1,28 
Zdivo 0,30 3,18 KN/m2 1 x 2,55 (výška) 6 48,654 
Celkem 167,204 
Příčky = 15 % stálého zatížení 167,204 x 0,15 = 25 KN 
Celkem stálé zatížení = 25 + 167,204 = 217,204 + 37,61 = 254,814 KN (osamělé síly přenesené 
pomocí zdiva do základ. desky) 
2,02 + 5 = 7,02 KN/m (rovnoměrné zatížení od podlahy v 1.NP + vlastní tíha desky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� NAHODILÁ ZATÍŽENÍ 

NÁZEV 
VRSTVY 

CHARAKTER. 
ZATÍŽENÍ 
[KN/m2] 

ZATĚŽOVACÍ 
PLOCHA [m2] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN] 

Užitná 1,5  4,35 x 1 5 32,625 
Provozní 
zatížení od 
výtahu 

5 4,35 x 1 5 108,75 

Sníh 1,0 5,25 x 1 1 5,25 
Celkem 146,625 
NÁZEV 
VRSTVY 

CHARAKTER. 
ZATÍŽENÍ 
[KN/m2] 

ZATĚŽOVACÍ 
ŠÍŘKA [m] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN/m] 

Užitná 1,5  1 1 1,5 
Provozní 
zatížení od 
výtahu 

5  1 1 5 

Celkem 6,5 
fd = 1,35 x 7,02 + 1,5 x 0,7 x 6,5 = 16,302 KN/m 
PROSTĚ PODEPŘENÝ NOSNÍK, ROZLOŽENÍ ZATÍŽENÍ: 

 
Uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt = 200 KPa 
Protože na budovu působí velké zatížení, navrhuji železobetonovou základovou desku tloušťky 200 
mm, podkladní beton v tloušťce 100 mm pro vyrovnání povrchu a základové pasy z prostého 
betonu tloušťky 600 mm u obvodových stěn a tloušťky 600 mm u vnitřních nosných stěn. Ve 
výpočtu nebylo uvažováno s vlivem zeminy. Dimenze železobetonové základové desky bude 
podrobněji řešena statikem, výpočet a posouzení desky slouží pouze pro předběžný návrh. 
Založení základových pasů bude do nezámrzné hloubky, tedy dle inženýrskogeologického 
průzkumu do hloubky min. 900 mm pod úroveň terénu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SCHÉMA STROPNÍ DESKY: 

  

Uvažuji tloušťku ŽB desky 250 mm, rozměr 5000 x 8450 mm, pnutá v jednom směru a vetknutá do 
věnce. Na desku působí provozní zatížení od výtahu. 

� STÁLÉ ZATÍŽENÍ 

NÁZEV 
VRSTVY 

TLOUŠŤKA 
[m] 

OBJEM. 
TÍHA 
[KN/m3] 

ZATĚŽOVACÍ 
PLOCHA [m2] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN] 

Keramická 
dlažba 

0,012 23 5 x 1 4 5,52 

Flexibilní 
lepidlo 

0,008 23 5 x 1 4 3,68 

Betonová 
mazanina 

0,05 23 5 x 1 4 23 

Tepelná izolace 0,08 1,5 5 x 1 4 2,4 
Celkem  34,6 
 

NÁZEV 
VRSTVY 

TLOUŠŤKA 
[m] 

OBJEM. 
TÍHA 
[KN/m3] 

ZATĚŽOVACÍ 
ŠÍŘKA [m] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN/m] 

Keramická 
dlažba 

0,012 23 1 1 0,276 

Flexibilní 
lepidlo 

0,008 23 1 1 0,184 

Betonová 
mazanina 

0,05 23 1 1 1,15 

Tepelná izolace 0,08 1,5 1 1 0,12 
Celkem  1,73 



 
NÁZEV 
VRSTVY 

TLOUŠŤKA 
[m] 

OBJEM. 
TÍHA 
[KN/m3] 

ZATĚŽOVACÍ 
PLOCHA [m2] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN] 

ŽB stropní deska 0,25 25 5 x 1 5 156,25 
Střecha 0,25 25 5 x 1 1 31,25 
Zdivo 0,40 3,4 KN/m2 1 x 2,55 5 43,35 
Atika 0,19 2,56 KN/m2 1 x 0,5 1 1,28 
Zdivo 0,30 3,18 KN/m2 1 x 2,55 (výška) 5 40,545 
Celkem 272,675 
Příčky = 15 % stálého zatížení 272,675 x 0,15 = 40,9 KN 
Celkem stálé zatížení = 40,9 + 272,675 = 313,575 + 34,6 = 348,175 KN (osamělé síly přenesené 
pomocí zdiva do základ. desky) 
1,73 + 6,25 = 8,0 KN/m (rovnoměrné zatížení od podlahy na stropní desce a od vlastní tíhy desky) 

� NAHODILÁ ZATÍŽENÍ 

NÁZEV 
VRSTVY 

CHARAKTER. 
ZATÍŽENÍ 
[KN/m2] 

ZATĚŽOVACÍ 
PLOCHA [m2] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN] 

Užitná 1,5  5 x 1 4 30 
Provozní 
zatížení od 
výtahu 

5 5 x 1 4 100 

Sníh 1,0 5,7 x 1 1 5,7 
Celkem 135,7 
NÁZEV 
VRSTVY 

CHARAKTER. 
ZATÍŽENÍ 
[KN/m2] 

ZATĚŽOVACÍ 
ŠÍŘKA [m] 

POČET ZATÍŽENÍ 
[KN/m] 

Užitná 1,5  1 1 1,5 
Provozní 
zatížení od 
výtahu 

5  1 1 5 

Celkem 6,5 
fd = 1,35 x 8,0 + 1,5 x 0,7 x 6,5 = 17,625 KN/m 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



NÁVRH SCHODIŠTĚ: 
Konstrukční výška = 3000 mm 
2h + b = 630; volím h = 170 mm 
3000/170 = 17,65 → 18 stupňů → 9 v každém rameni 
Skutečná výška stupně h = 3000/18 = 166,67 = 166,7 mm 
Šířka stupně b = 630 – 2 x 166,7 = 296,6 mm = 300 mm 
Sklon schodiště α = 30°  
Nejmenší podchodná výška h1 = 1500 + 750/cos α = 2366 mm 
Nejmenší průchodná výška h2 = 750 + 1500 x cos α = 2049 mm 
Průchodná šířka ramene je 1200 mm 
Šířka podesty je 1200 mm 
Délka ramene je 8 x 300 = 2400 mm 
Šířka zrcadla je 300 mm 
Výška zábradlí u schodiště je 1100 mm 
 
NÁVRH STŘEŠNÍCH VTOKŮ: 
Střecha nad 6.NP (nepochozí) 
A = 230,86 m2 

DN 100 = 6,3 l/s 
Q = A x r x c 
Q = 230,86 x 0,03 x 1 = 6,93 l/s 
n = Q/Qvtoku = 6,93/6,3 = 1,1 → min. 2 střešní vtoky, z důvodu geometrie střechy volím 3 
střešní vtoky DN 100. 
Střecha nad 5.NP (levá část) 
A = 78,94 m2 

DN 100 = 6,3 l/s 
Q = 78,94 x 0,03 x 1 = 2,3682 l/s 
n = Q/Qsvodu = 2,3682/6,3 = 0,376 → min. 1 okapnı́ svod, z důvodu geometrie střechy volím 2 
okapní svody DN 100 a okapní žlab DN 125 mm. 
Střecha nad 5.NP (pravá část) 
A = 78,94 m2 

DN 100 = 6,3 l/s 
Q = 78,94 x 0,03 x 1 = 2,3682 l/s 
n = Q/Qsvodu = 2,3682/6,3 = 0,376 → min. 1 okapnı́ svod, z důvodu geometrie střechy volím 2 
okapní svody DN 100 a okapní žlab DN 125 mm. 
Střecha nad 6.NP (pochozí, levá část) 
A = 42,23 m2 

DN 100 = 6,3 l/s 
Q = A x r x c 
Q = 42,23 x 0,03 x 1 = 1,27 l/s 
n = Q/Qvtoku = 1,27/6,3 = 0,2 → min. 1 střešní vtok DN 100. 
Střecha nad 6.NP (pochozí, pravá část) 
A = 42,23 m2 

DN 100 = 6,3 l/s 
Q = A x r x c 
Q = 42,23 x 0,03 x 1 = 1,27 l/s 
n = Q/Qvtoku = 1,27/6,3 = 0,2 → min. 1 střešní vtok DN 100. 
 
NÁVRH VYTÁPĚNÍ: 



Navrhuji ústřední vytápění. Kompletní otopnou soustavu navrhuji od firmy Viessmann. 
Veškerý sortiment otopné soustavy a jejich umístění bude podrobněji řešeno projektantem 
TZB. Předběžný návrh vytápění je dle výpočtu celkových ztrát objektu: 
Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL   134.164 kW  100.0 % 

• Navrhuji 4 kondenzační kotle VITODENS 200 – W – modulární kaskádový systém 
Jedná se o kondenzační kotle nástěnné o výkonu 35 kW → 4 kotle = 140 kW. Potřebná 
instalační plocha je  1 m2. 

 
 

• Návrh zásobníku TV s ohřevem pomocí elektronické spirály  



Potřeba vody pro ohřev dle ČSN 06 0320: 
Stavby pro bydlení: 0,082 m3/ osobu (82 l/ osobu) za den 
Předpokládaná kapacita osob pro část bydlení je 60 osob, tudíž potřeba vody pro ohřev TV 
činí 4920 l/ den. A pro 1.NP, které je určeno pro služby: 
Mytí rukou:  2l/osobu →15 osob → 30 l 
Úklid: 20l/100 m2 → 500 m2 → 100 l 
Celkem je max. potřeba TV v objektu: 5050 l/ den 
Navrhuji 2 zásobníky  VITOCELL 100 – V o objemu 1000 l s ohřevem vody. Potřebná plocha 
pro instalaci zásobníků je 2,42 m2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Návrh topných těles 
 



Do obytných místností a místností služeb navrhuji topná tělesa plochá, hladká VENTIL 
KOMPAKT. Umístění topných těles bude pod okny v příslušných rozměrech (přesné 
umístění a rozměry topných těles bude zpracováno projektantem TZB).  

 

 
 
Do koupelen navrhuji koupelnová topná tělesa „žebříky“ (Umístění koupelnových 
topných těles bude řešeno projektantem TZB).  

 
AKUSTIKA 
 



• Samotný ŽB strop: 

Korekce: 2 dB 
RW‘ = 58 dB – 2dB = 56 dB › RW‘,N = 53 dB (RW‘,N - včetně podlahy) 
→ samotný strop vyhoví na vzduchovou neprůzvučnost, přidáním podlahy se vzduchová 
neprůzvučnost ještě zlepší. 
 
Korekce: 2 dB 
Samotný ŽB strop = LnW‘ = 64 dB 
LnW‘ = 64 dB + 2dB = 66 dB – 31dB (snížení akustickou izolací ISOVER EPS rigiFloor 4000) =  
= 35 dB ‹ LnW‘,N = 55 dB (LnW‘,N - včetně podlahy) 
→ Konstrukce stropu s podlahou vyhoví na kročejovou neprůzvučnost. 
 

• Stěny mezi byty: 

Korekce: 2 dB (je platná pro všechny dělicí konstrukce v masivních zděných nebo 
montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihla beton)) 
POROTHERM 30 P+D AKU 
RW‘ = 56 dB – 2dB = 54 dB › RW‘,N = 53 dB (RW‘,N ) 
→ Stěna mezi byty vyhoví na vzduchovou neprůzvučnost. 
Hodnoty jsou pouze zjednodušeně vypočteny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝPOČET POMOCÍ PRAGRAMU WIN FIRE (demoverze) 

ŘEŠENÝ OBJEKT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POŽÁRNÍ ÚSEKY 

N1.01/N1  

KOTELNA NA PLYNOVÉ KOTLE 

Pv = 15 kg/m2 → SPB II (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy: 

 

Hasící přístroje: 

Požadováno 6 hasících jednotek na tento úsek 

 



N1.02/N1  

 

 

 

 

 



Odstupy:  

 

 



Hasící přístroje:  

 

N1.03/N1 

 

 

 

 

 

 

 



Únikové cesty:  

 

Odstupy: 

 

 

 

 

 



Hasící přístroje: 

 

 

N1.04/N1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Únikové cesty: 

 

Odstupy: 



Hasící přístroje:  

N1.05/N1 

 

Odstupy: 



Hasící přístroje: 

 

N1.14/N6 

 

 



 

Odstupy: 

 

 



Hasící přístroje: 

 

N2.01/N2 

BYT 1 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy: 



N2.02/N2 

BYT 2 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy: 

 

 

N2.03/N2 

BYT 3 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy: 



N2.04/N2 

BYT 4 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy: 



N3.01/N3 

BYT 5 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy: 



N3.02/N3 

BYT 6 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy: 

 

N3.03/N3 

BYT 7 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy: 

N3.04/N3 



BYT 8 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy: 

 

 

 



N4.01/N4 

BYT 9 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy: 

 

 



N4.02/N4 

BYT 10 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy: 

 

N4.03/N4 

BYT 11 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy: 

 

 

 



N4.04/N4 

BYT 12 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy:   



N5.01/N5 

BYT 13 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy:   

 

 



N5.02/N5 

BYT 14 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy:   

 

N5.03/N5 

BYT 15 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy:   

 

 

 



N5.04/N5 

BYT 16 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy:   

 

 



N6.01/N6 

BYT 17 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy:   

 

 



N6.02/N6 

BYT 18 

Pv = 40 kg/m2 → SPB III (dle normy ČSN 73 0802) 

Odstupy:   

 



Pro požární úseky: N2.01/N2, N2.02/N2, N2.03/N2, N2.04/N2, N3.01/N3, N3.02/N3, 
N3.03/N3, N3.04/N3, N4.01/N4, N4.02/N4, N4.03/N4, N4.04/N4, N5.01/N5, N5.02/N5, 
N5.03/N5, N5.04/N5, N6.01/N6, N6.02/N6  

Hasící přístroje: 

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. bude v podlaží 2.NP, 4.NP, 6.NP instalován vnitřní hydrant. 

Dále pak bude dle této vyhlášky instalován jeden přenosný hasící přístroj práškový s hasící 
schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie.  

V horním patře bude instalován jeden přenosný hasící přístroj CO2 se schopností 55B pro 
strojovnu výtahu umístěnou ve výtahové šachtě. 

Ostatní úseky: 

N1.07/N6 – II – INSTALAČNÍ ŠACHTA 

N1.08/N5 – II - INSTALAČNÍ ŠACHTA 

N1.11/N5 – II - INSTALAČNÍ ŠACHTA 

N1.12/N6 – II - INSTALAČNÍ ŠACHTA 

N1.06/N6 – II –ŠACHTA PRO ODVODNĚNÍ STŘECHY 

N1.09/N5 – II –ŠACHTA PRO ODVODNĚNÍ STŘECHY 

N1.10/N5 – II –ŠACHTA PRO ODVODNĚNÍ STŘECHY 

N1.13/N6 – II –ŠACHTA PRO ODVODNĚNÍ STŘECHY 
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JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZPRACOVALA: Bc. Monika Jakubcová 
DATUM: 12. 12. 2013 
POSUZOVANÝ OBJEKT: Polyfunkční dům 
KONSTRUKCE: Nepochozí střecha (S1), pochozí střecha (S2), nepochozí střecha bez atiky (S3) 



SKLADBA KONSTRUKCE NEPOCHOZÍ STŘECHY: 
 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  3  Paraelast Fix  0,0040  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  4  BASF EPS 100 S  0,1400  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  5  BASF EPS 100 S  0,0300  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
  7  Elastodek 50 S  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 

 
 
 
  



Předmět 

Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení jednoplášťové nepochozí ploché střechy 
polyfunkčního domu.  

Skladba střechy vychází z projektové dokumentace. 

Podklady pro zpracování posudku    

Podklady: 

� Výkresová dokumentace polyfunkčního domu  
� www.kvkparabit.com 
� www.baumit.cz 
� web.porothermdum.cz 
� www.isover.cz 
 

Použitá literatura: 

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 

ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 

ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 

ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních  

dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické  

povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 

Tepelně technické posouzení  

Okrajové podmínky a skladba konstrukce stěny: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 °C 

Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 °C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 °C 

Teplota na vnější straně Te:  -15,0 °C  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 20,0 °C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

 

 

 



Výsledky výpočtu 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 
80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při 
hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech 
konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje 
pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

 požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

  nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,034 kg/m2,rok 

  (materiál: BASF EPS 100 S). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,034 kg/m2,rok 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0053 kg/m2,rok 

 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 



Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Závěr: 

Vnitřní povrch střechy splňuje požadavek na teplotní faktor: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 ‹ 
f,Rsi,m =  0,948. 

Konstrukce střechy vyhoví na součinitel prostupu tepla: U = 0,21 W/m2K ‹ UN = 0,24 W/m2K.  

V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry. Roční množství zkondenzované vodní páry 
nepřekračuje požadovaný limit:  Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok ‹ Mev,a = 0,0053 kg/m2,rok, Mc,a = 
0,0007 kg/m2,rok ‹ Mc,N = 0,1 kg/m2.rok. 

Skladba konstrukce je navržena tak, aby trvale plnila svoji funkci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



SKLADBA KONSTRUKCE POCHOZÍ STŘECHY: 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  3  Paraelast Fix  0,0040  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  4  BASF Styrodur  0,1400  0,0380  2060,0  33,0  80,0   0.0000 
  5  BASF EPS 100 S  0,0300  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
  7  Elastodek 50 S  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 

 

 



Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení jednoplášťové pochozí ploché střechy 
polyfunkčního domu.  
Skladba střechy vychází z projektové dokumentace. 
Podklady pro zpracování posudku    
Podklady: 

� Výkresová dokumentace polyfunkčního domu  
� www.kvkparabit.com 
� www.baumit.cz 
� web.porothermdum.cz 
� www.isover.cz 
 

Použitá literatura: 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních  
dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické  
povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 
 
Tepelně technické posouzení  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
 
Výsledky výpočtu 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,744 

  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 součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 



  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,034 kg/m2,rok 

  (materiál: BASF EPS 100 S). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,034 kg/m2,rok 

 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0053 kg/m2,rok 

 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Závěr: 

Vnitřní povrch střechy splňuje požadavek na teplotní faktor: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 ‹ 
f,Rsi,m =  0,949. 

Konstrukce střechy vyhoví na součinitel prostupu tepla: U = 0,21 W/m2K ‹ UN = 0,24 W/m2K.  

V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry. Roční množství zkondenzované vodní páry 
nepřekračuje požadovaný limit:  Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok ‹ Mev,a = 0,0053 kg/m2,rok, Mc,a = 
0,0007 kg/m2,rok ‹ Mc,N = 0,1 kg/m2.rok. 

Skladba konstrukce je navržena tak, aby trvale plnila svoji funkci. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



SKLADBA KONSTRUKCE NEPOCHOZÍ STŘECHY BEZ ATIKY: 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  3  Paraelast Fix  0,0040  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  4  BASF Styrodur  0,1400  0,0380  2060,0  33,0  80,0   0.0000 
  5  BASF EPS 100 S  0,0300  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
  7  Elastodek 50 S  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 

 

 



Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení jednoplášťové ploché střechy nepochozí 
bez atiky polyfunkčního domu.  
Skladba střechy vychází z projektové dokumentace. 
Podklady pro zpracování posudku    
Podklady: 

� Výkresová dokumentace polyfunkčního domu  
� www.kvkparabit.com 
� www.baumit.cz 
� web.porothermdum.cz 
� www.isover.cz 
 

Použitá literatura: 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních  
dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické  
povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 
 

Tepelně technické posouzení  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
 
Výsledky výpočtu 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,744 

  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 součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 



  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,034 kg/m2,rok 

  (materiál: BASF EPS 100 S). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,034 kg/m2,rok 

 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0053 kg/m2,rok 

 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Závěr: 

Vnitřní povrch střechy splňuje požadavek na teplotní faktor: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 ‹ 
f,Rsi,m =  0,949. 

Konstrukce střechy vyhoví na součinitel prostupu tepla: U = 0,21 W/m2K ‹ UN = 0,24 W/m2K.  

V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry. Roční množství zkondenzované vodní páry 
nepřekračuje požadovaný limit:  Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok ‹ Mev,a = 0,0053 kg/m2,rok, Mc,a = 
0,0007 kg/m2,rok ‹ Mc,N = 0,1 kg/m2.rok. 

Skladba konstrukce je navržena tak, aby trvale plnila svoji funkci. 

 

 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBVODOVÁ STĚNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZPRACOVALA: Bc. Monika Jakubcová 
DATUM: 12. 12. 2013 
POSUZOVANÝ OBJEKT: Polyfunkční dům 
KONSTRUKCE: Obvodová stěna (N1), obvodová stěna u soklu (N2), Vnitřní zateplená stěna (N5) 



SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY: 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 40 P  0,4000  0,1740  960,0  800,0  7,0   0.0000 
  3  Lepící tmel  0,0030  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  4  Isover Orsil N  0,1500  0,0530  990,0  96,0  1,5   0.0000 
  5  stěrková hmota  0,0030  0,7000  920,0  1700,0  121,0   0.0000 
  6  Silikátová omí  0,0020  0,8700  1050,0  1775,0  130,0   0.0000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení obvodové stěny polyfunkčního domu.  
Skladba stěny vychází z projektové dokumentace. 
Podklady pro zpracování posudku    
Podklady: 

� Výkresová dokumentace polyfunkčního domu  
� www.baumit.cz 
� web.porothermdum.cz 
� www.isover.cz 

 
Použitá literatura: 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních  
dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické  
povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 
 
Tepelně technické posouzení  
Okrajové podmínky a skladba konstrukce stěny: 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
Výsledky výpočtu 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,744 

  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 součinitel 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 SPLNĚN. 



  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 

  (materiál: Lepící tmel). 

  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 = 0,0229 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1977 kg/m2,rok 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Závěr: 

Vnitřní povrch stěny splňuje požadavek na teplotní faktor: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 ‹ f,Rsi,m =  
0,954.  

Konstrukce stěny vyhoví na součinitel prostupu tepla: U = 0,19 W/m2K ‹ UN = 0,30 W/m2K.  

V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry. Roční množství zkondenzované vodní páry 
nepřekračuje požadovaný limit:  Mc,a = 0,0263 kg/m2,rok ‹ Mev,a = 3,0365 kg/m2,rok, Mc,a = 
0,0263 kg/m2,rok ‹ Mc,N = 0,1 kg/m2.rok. 

Konstrukce stěny je navržena tak, aby trvale plnila svou funkci. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY U SOKLU: 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 40 P  0,4000  0,1740  960,0  800,0  7,0   0.0000 
  3  Lepící tmel  0,0030  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  4  Baumit XPS  0,1000  0,0350  2060,0  33,0  70,0   0.0000 
  5  Mozaiková omít  0,0003  0,3600  840,0  1400,0  152,0   0.0000 

 
 
  



Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení obvodové stěny u soklu polyfunkčního 
domu.  
Skladba stěny vychází z projektové dokumentace. 
 
Podklady pro zpracování posudku    
Podklady: 

� Výkresová dokumentace polyfunkčního domu  
� www.baumit.cz 
� web.porothermdum.cz 

 
Použitá literatura: 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních  
dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické  
povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 
 
Tepelně technické posouzení  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

 

 

Výsledky výpočtu 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,744 

  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 součinitel 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 SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 

  (materiál: Lepící tmel). 

  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 = 0,0229 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1977 kg/m2,rok 

 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Závěr: 

Vnitřní povrch stěny splňuje požadavek na teplotní faktor: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 ‹ f,Rsi,m =  
0,954.  

Konstrukce stěny vyhoví na součinitel prostupu tepla: U = 0,19 W/m2K ‹ UN = 0,30 W/m2K.  

V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry. Roční množství zkondenzované vodní páry 
nepřekračuje požadovaný limit:  Mc,a = 0,0229 kg/m2,rok ‹ Mev,a = 1,1977 kg/m2,rok, Mc,a = 
0,0229 kg/m2,rok ‹ Mc,N = 0,1 kg/m2.rok. 

Konstrukce stěny je navržena tak, aby trvale plnila svou funkci. 
 

 
  



 



 SKLADBA KONSTRUKCE VNITŘNÍ ZATEPLENÉ STĚNY: 
 
      1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,2600  1000,0  840,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit openCon  0,0040  0,8000  920,0  1350,0  18,0   0.0000 
  4  Isover Orsil N  0,0500  0,0460  990,0  96,0  1,5   0.0000 
  5  Baumit openCon  0,0040  0,8000  920,0  1350,0  18,0   0.0000 
  6  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 

 
 

 
 

Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení zateplené vnitřní stěny polyfunkčního 
domu.  
Skladba stěny vychází z projektové dokumentace. 
 
Podklady pro zpracování posudku    
Podklady: 

� Výkresová dokumentace polyfunkčního domu  
� www.baumit.cz 
� web.porothermdum.cz 

 
Použitá literatura: 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních  
dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické  
povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 



Tepelně technické posouzení  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
Výsledky výpočtu 

II. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,792 
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,906 
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m 
(resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není 
nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,39 W/m2K 
  Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vyloučení povrchové kondenzace. 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 

Vnitřní povrch stěny splňuje požadavek na teplotní faktor: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,792 ‹ f,Rsi,m =  
0,906.  

Konstrukce stěny vyhoví na součinitel prostupu tepla: U = 0,39 W/m2K ‹ UN = 2,20 W/m2K.  

V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry. Roční množství zkondenzované vodní páry 
nepřekračuje požadovaný limit. 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODLAHY 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
KONSTRUKCE: Laminátová podlaha na zemině (P1), laminátová podlaha na předsazené 
konstrukci (P2), laminátová podlaha nad sklepními boxy (P3), keramická dlažba na zemině (P4), 
keramická dlažba nad sklepními boxy (P5), keramická dlažba na předsazené konstrukci (P6)   



SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z LAMINÁTOVÝCH 
DESEK: 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Laminátové des  0,0080  0,2100  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Mirelon  0,0020  0,0380  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  3  Dřevotřískové  0,0300  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  4  Dřevotřískové  0,0380  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  5  EPS 100 S  0,1200  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Asfaltový pás  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení lehké plovoucí podlahy na zemině 
s nášlapnou vrstvou z laminátových desek u polyfunkčního domu.  
Skladba podlahy vychází z projektové dokumentace. 
Podklady pro zpracování posudku    
Podklady: 

� Výkresová dokumentace polyfunkčního domu  
� www.isover.cz 
� www.kvkparabit.com 

Použitá literatura: 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních  
dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické  
povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 
 
Tepelně technické posouzení  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
 
Výsledky výpočtu 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,402 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 



  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 °C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,51 °C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Závěr: 
Konstrukce podlahy na zemině splňuje požadavek na pokles dotykové teploty pro teplou podlahu, 
kterou řadíme do kategorie II. Vypočtená hodnota dT10 = 4,51 °C ‹ dT10N = 5,5 °C.   
Tato podlaha bude použita v 1.NP a to v místnostech kanceláří.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKLADBA PODLAHY U PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCE S NÁŠLAPNOU VRSTVOU 
Z LAMINÁTOVÝCH DESEK: 
 
Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Laminátové des  0,0080  0,2100  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Mirelon  0,0020  0,0380  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  3  Dřevotřísková  0,0300  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  4  Dřevotřísková  0,0360  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  5  EPS 100 S  0,0700  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  7  Lepící tmel  0,0030  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  8  Isover Orsil N  0,1500  0,0460  990,0  96,0  1,5   0.0000 
  9  Stěrková hmota  0,0030  0,7000  920,0  1700,0  121,0   0.0000 
 10          Silikátová omítka  0,0020  0,8700  1050,0  1800,0  30,0   0.0000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení lehké plovoucí podlahy na předsazené 
konstrukci s nášlapnou vrstvou z laminátových desek.  
Skladba podlahy vychází z projektové dokumentace. 
Podklady pro zpracování posudku    
Podklady: 

� Výkresová dokumentace polyfunkčního domu  
� www.isover.cz 
� www.kvkparabit.com 

Použitá literatura: 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních  
dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické  
povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 
 
Tepelně technické posouzení  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

 

Výsledky výpočtu 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,744 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 



  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

Závěr: 
Vnitřní povrch konstrukce splňuje požadavek na teplotní faktor: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 ‹ 
f,Rsi,m =  0,957.  

Konstrukce vyhoví na součinitel prostupu tepla: U = 0,18 W/m2K ‹ UN = 0,24 W/m2K.  

V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry  Gd :  2.006E-
0010 kg/m2s 

Konstrukce je navržena tak, aby trvale plnila svou funkci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKLADBA PODLAHY NAD SKLEPNÍMI BOXY S NÁŠLAPNOU VRSTVOU 
Z LAMINÁTOVÝCH DESEK: 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Laminátové des  0,0080  0,2100  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Mirelon  0,0020  0,0380  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  3  Dřevotřískové  0,0300  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  4  Dřevotřískové  0,0380  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  5  EPS 100 S  0,0700  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  7  Lepící tmel  0,0030  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  8  Isover Orsil N  0,060  0,0530  990,0  96,0  1,5   0.0000 
  9  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
 10  Uzavřená vzduc  0,0300  0,1550  1010,0  1,2  0,3   0.0000 
 11  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení lehké plovoucí podlahy nad sklepními boxy 
s nášlapnou vrstvou z laminátových desek.  
Skladba podlahy vychází z projektové dokumentace. 
Podklady pro zpracování posudku    
Podklady: 

� Výkresová dokumentace polyfunkčního domu  
� www.isover.cz 
� www.knauf.cz 

Použitá literatura: 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních  
dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické  
povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 
 
Tepelně technické posouzení  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

 
Výsledky výpočtu 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  -0,795 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 



  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,35 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Závěr: 
 

Konstrukce podlahy na zemině splňuje požadavek na pokles dotykové teploty pro teplou podlahu, 
kterou řadíme do kategorie II. Vypočtená hodnota dT10 = 4,35 °C ‹ dT10N = 5,5 °C.   

Tato podlaha bude použita v 2.NP nad sklepními boxy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKLADBA PODLAHY NA ZEMINĚ S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z KERAMICKÉ 
DLAŽBY: 
 
Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0120  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Flexibilní lep  0,0080  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Betonová mazan  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  EPS 100 S  0,1200  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Asfaltový pás  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení podlahy na zemině s nášlapnou vrstvou 
z keramické dlažby.  
Skladba podlahy vychází z projektové dokumentace. 
Podklady pro zpracování posudku    
Podklady: 

� Výkresová dokumentace polyfunkčního domu  
� www.isover.cz 

Použitá literatura: 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních  
dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické  
povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 
 
Tepelně technické posouzení  

  Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

 

Výsledky výpočtu 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 



  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,30 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,84 C 

  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

 

Závěr: 

Konstrukce podlahy na zemině nesplňuje požadavek na pokles dotykové teploty pro teplou podlahu, 
kterou řadíme do kategorie II. Vypočtená hodnota dT10 = 7,84 °C › dT10N = 5,5 °C.   

Tato podlaha bude použita v 1.NP a to v místnostech: chodeb, sklepních boxů, zázemí pro 
zaměstnance, archivy, kočárkárny a kolárny, prostorů veterinární ordinace a úklidové místnosti. U 
těchto místností se nepředpokládá dlouhodobý pobyt osob a nejedná se o trvale obytné místnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SKLADBA PODLAHY NAD SKLEPNÍMI BOXY S NÁŠLAPNOU VRSTVOU 
Z KERAMICKÉ DLAŽBY: 
 
Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0120  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Flexibilní lep  0,0080  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Betonová mazan  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  EPS 100S  0,0800  0,0390  1015,0  100,0  1,0   0.0000 
  6  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  7  Lepící tmel  0,0030  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  8  Isover Orsil N  0,0600  0,0530  990,0  96,0  1,5   0.0000 
  9  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
 10  Uzavřená vzduc  0,0300  0,1550  1010,0  1,2  0,3   0.0000 
 11  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení podlahy nad sklepními boxy s nášlapnou 
vrstvou z keramické dlažby.  
Skladba podlahy vychází z projektové dokumentace. 
Podklady pro zpracování posudku    
Podklady: 

� Výkresová dokumentace polyfunkčního domu  
� www.isover.cz 
� www.knauf.cz 

 
Použitá literatura: 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních  
dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické  
povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 
 
Tepelně technické posouzení  

Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

 

Výsledky výpočtu 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,795 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 



 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,52 C 

  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

 

Závěr: 

Konstrukce podlahy nesplňuje požadavek na pokles dotykové teploty pro teplou podlahu, kterou 
řadíme do kategorie II. Vypočtená hodnota dT10 = 7,52 °C › dT10N = 5,5 °C.   

Tato podlaha bude použita v 2.NP a to v místnostech: wc a koupelen. Navrhuji do místnosti 
koupelny přidat pod nášlapnou vrstvu do vrstvy lepidla elektrickou topnou rohož tl. 3 mm. Přidáním 
rohože do skladby se výška podlahy nezmění.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKLADBA PODLAHY NA PŘEDSAZENÉ KONSTRUKCI S NÁŠLAPNOU VRSTVOU 
Z KERAMICKÉ DLAŽBY: 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0120  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Flexibilní lep  0,0080  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Betonová mazan  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  EPS 100 S  0,0800  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  7  Lepící tmel  0,0030  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  8  Isover Orsil N  0,1400  0,0460  990,0  96,0  1,5   0.0000 
  9  Stěrková omítk  0,0030  0,7000  920,0  1700,0  121,0   0.0000 
 10  JUB Silikátová  0,0020  0,8700  1050,0  1800,0  30,0   0.0000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení podlahy na předsazené konstrukci 
s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.  
Skladba podlahy vychází z projektové dokumentace. 
Podklady pro zpracování posudku    
Podklady: 

� Výkresová dokumentace polyfunkčního domu  
� www.isover.cz 

 
Použitá literatura: 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních  
dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické  
povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 
 
Tepelně technické posouzení  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

Výsledky výpočtu 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 



  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

Závěr: 

Vnitřní povrch konstrukce splňuje požadavek na teplotní faktor: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 ‹ 
f,Rsi,m =  0,956.  

Konstrukce vyhoví na součinitel prostupu tepla: U = 0,18 W/m2K ‹ UN = 0,24 W/m2K.  

V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry  Gd :  2.006E-
0010 kg/m2s 

Konstrukce je navržena tak, aby trvale plnila svou funkci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

VÝPOČET ZTRÁT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZPRACOVALA: Bc. Monika Jakubcová 
DATUM: 12. 12. 2013 
POSUZOVANÝ OBJEKT: Víceúčelový dům 
KONSTRUKCE: Obálka budovy 



Předmět 
Předmětem tepelně technického posouzení je posouzení tepelných ztrát víceúčelového domu.  
Parametry všech konstrukcí obálky budovy vychází z projektové dokumentace. 
 
Podklady pro zpracování posudku    
Podklady: 

� Výkresová dokumentace víceúčelového domu  

Použitá literatura: 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN EN ISO 12831: Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu 
Tepelně technické posouzení  
Okrajové podmínky: 
Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  8965,8 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  3587,6 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
Výsledky výpočtu 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,31 W/m2K 
 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,20 W/m2K 
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,7 
 
 
 
 
 



 
  
 
Závěr: 
Víceúčelový dům s klasifikačním ukazatelem CI = 0,7 spadá do klasifikační třídy B, tedy navržená 
budova je úsporná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 12. 12. 2013                                                                                   Bc. Monika Jakubcová 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  STŘECHA JEDNOPLÁŠ. PLOCHÁ - NEPOCHOZÍ (S1) 
 Zpracovatel :  Monika Jakubcová 
 Zakázka :   
 Datum :  11.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.003 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  3  Paraelast Fix  0,0040  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  4  BASF EPS 100 S  0,1400  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  5  BASF EPS 100 S  0,0300  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
  7  Elastodek 50 S  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Železobeton   --- 
  3  Paraelast Fix G30   --- 
  4  BASF EPS 100 S   --- 
  5  BASF EPS 100 S   --- 
  6  Elastodek 40 Special Dekor   --- 
  7  Elastodek 50 Special Dekor   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.53 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.214 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 :    8.5E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        421.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.5 h 
 



 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.18 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.948 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   18.2   18.1   17.0   16.8   -8.9  -14.4  -14.5  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1285   1280    422    418    417    317    138 
 p,sat [Pa]:   2090   2078   1935   1918    286    174    172    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4340    0.4340   1.648E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.001 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.005 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  STŘECHA JEDNOPLÁŠ. PLOCHÁ - NEPOCHOZÍ BEZ ATIKY (S3) 
 Zpracovatel :  Monika Jakubcová 
 Zakázka :   
 Datum :  11.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.003 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  3  Paraelast Fix  0,0040  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  4  BASF Styrodur  0,1400  0,0380  2060,0  33,0  80,0   0.0000 
  5  BASF EPS 100 S  0,0300  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
  7  Elastodek 50 S  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 



  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Železobeton   --- 
  3  Paraelast Fix G30   --- 
  4  BASF Styrodur 3035 CS tl.100-160 mm 
    --- 
  5  BASF EPS 100 S   --- 
  6  Elastodek 40 Special Dekor   --- 
  7  Elastodek 50 Special Dekor   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.62 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.210 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 :    8.6E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        463.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.22 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.949 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   18.2   18.2   17.0   16.9   -9.0  -14.4  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1285   1280    425    417    416    317    138 
 p,sat [Pa]:   2094   2083   1942   1925    283    174    172    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4340    0.4340   1.641E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.001 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.005 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 



 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  STŘECHA JEDNOPLÁŠ. PLOCHÁ - POCHOZÍ (S2) 
 Zpracovatel :  Monika Jakubcová 
 Zakázka :   
 Datum :  11.12.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.003 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  3  Paraelast Fix  0,0040  0,2100  1470,0  1140,0  300000,0   0.0000 
  4  BASF Styrodur  0,1400  0,0380  2060,0  33,0  80,0   0.0000 
  5  BASF EPS 100 S  0,0300  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
  7  Elastodek 50 S  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Železobeton   --- 
  3  Paraelast Fix G30   --- 
  4  BASF Styrodur 3035 CS tl.100-160 mm 
    --- 
  5  BASF EPS 100 S   --- 
  6  Elastodek 40 Special Dekor   --- 
  7  Elastodek 50 Special Dekor   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.62 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.210 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 :    8.6E+0012 m/s 



 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        463.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.22 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.949 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   18.2   18.2   17.0   16.9   -9.0  -14.4  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1285   1280    425    417    416    317    138 
 p,sat [Pa]:   2094   2083   1942   1925    283    174    172    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4340    0.4340   1.641E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.001 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.005 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  OBVODOVÁ STĚNA 
 Zpracovatel :  Monika Jakubcová 
 Zakázka :   
 Datum :  26.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.003 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Silikátová omí  0,0020  0,8700  1050,0  1775,0  130,0   0.0000 
  2  stěrková hmota  0,0030  0,7000  920,0  1700,0  121,0   0.0000 
  3  Isover Orsil N  0,1400  0,0530  990,0  96,0  1,5   0.0000 
  4  Lepící tmel  0,0030  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  5  Porotherm 40 P  0,4000  0,1740  960,0  800,0  7,0   0.0000 
  6  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Silikátová omítka tenkovrstvá   --- 
  2  stěrková hmota - vyztužená   --- 
  3  Isover Orsil NF   --- 
  4  Lepící tmel   --- 
  5  Porotherm 40 P+D na maltu obyčejnou 
    --- 
  6  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.97 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.194 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 :    4.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2516.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.1 h 
 
 



 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.34 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.952 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   18.3   18.3   18.3    0.7    0.6  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1247   1194   1163    569    159    138 
 p,sat [Pa]:   2107   2105   2101    643    640    170    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.1450    0.1450   1.397E-0007 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.407 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       3.026 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  OBVODOVÁ STĚNA - SOKL 
 Zpracovatel :  Monika Jakubcová 
 Zakázka :   
 Datum :  26.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.003 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Mozaiková omít  0,0003  0,3600  840,0  1400,0  152,0   0.0000 
  2  Nopová fólie  0,0010  0,3300  1470,0  920,0  94000,0   0.0000 
  3  BASF Styrodur  0,1000  0,0650  2060,0  35,0  80,0   0.0000 
  4  Lepící tmel  0,0030  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  5  Elastodek 50  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
  6  Porotherm 40 P  0,4000  0,1740  960,0  800,0  7,0   0.0000 
  7  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Mozaiková omítka   --- 



  2  Nopová fólie   --- 
  3  BASF Styrodur 4000 CS   --- 
  4  Lepící tmel   --- 
  5  Elastodek 50   --- 
  6  Porotherm 40 P+D na maltu obyčejnou 
    --- 
  7  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.89 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.246 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 :    1.9E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1661.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         21.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.91 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.940 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   17.9   17.9   17.9    5.0    4.9    4.7  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1285    985    959    946    148    139    138 
 p,sat [Pa]:   2051   2050   2047    871    865    853    172    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.1013    0.1013   2.408E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.044 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 



 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  VNITŘNÍ ZATEPLENÁ STĚNA 
 Zpracovatel :  TT 2011 
 Zakázka :   
 Datum :  9.1.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.003 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,2600  1000,0  840,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit openCon  0,0040  0,8000  920,0  1350,0  18,0   0.0000 
  4  Isover Orsil N  0,0500  0,0460  990,0  96,0  1,5   0.0000 
  5  Baumit openCon  0,0040  0,8000  920,0  1350,0  18,0   0.0000 
  6  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 30 P+D   --- 
  3  Baumit openContact   --- 
  4  Isover Orsil NF   --- 
  5  Baumit openContact   --- 
  6  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.28 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.394 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.41 / 0.44 / 0.49 / 0.59 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 :    1.9E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        230.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.5 h 



 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.906 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   19.5   19.5   17.3   17.3   15.3   15.3   15.2 
 p [Pa]:   1285   1275   1050   1044   1039   1033   1023 
 p,sat [Pa]:   2270   2266   1978   1977   1735   1734   1731 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.501E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  LAMINÁTOVÉ DESKY - NA TERÉNU (P2) 
 Zpracovatel :  Monika Jakubcová 
 Zakázka :   
 Datum :  26.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 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  Laminátové des  0,0120  0,2100  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Mirelon  0,0020  0,0380  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  3  Dřevotřískové  0,0300  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  4  Dřevotřískové  0,0380  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  5  EPS 100 S  0,1200  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Asfaltový pás  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Laminátové desky   --- 
  2  Mirelon   --- 
  3  Dřevotřískové desky   --- 
  4  Dřevotřískové desky   --- 
  5  EPS 100 S   --- 
  6  Asfaltový pás   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.59 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.263 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 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 :    7.4E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.03 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 
 



 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       549.65 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.51 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  KERAM. DLAŽBA NA TERÉNU (P1) 
 Zpracovatel :  Monika Jakubcová 
 Zakázka :   
 Datum :  26.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 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  0,0120  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Flexibilní lep  0,0080  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Betonová mazan  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  EPS 100 S  0,1200  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Asfaltový pás  0,0050  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Flexibilní lepidlo   --- 
  3  Betonová mazanina   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  EPS 100 S   --- 
  6  Asfaltový pás   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.17 m2K/W 



 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.296 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 :    1.4E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.92 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.928 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1478.50 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.84 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  LAMINÁTOVÉ DESKY - NAD SKLEP. BOXY (P3) 
 Zpracovatel :  Monika Jakubcová 
 Zakázka :   
 Datum :  26.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 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  Laminátové des  0,0120  0,2100  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Mirelon  0,0020  0,0380  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  3  Dřevotřískové  0,0300  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  4  Dřevotřískové  0,0380  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  5  EPS 100 S  0,0700  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  7  Lepící tmel  0,0030  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  8  Isover Orsil N  0,0600  0,0530  990,0  96,0  1,5   0.0000 
  9  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
 10  Uzavřená vzduc  0,0300  0,1550  1010,0  1,2  0,3   0.0000 
 11  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Laminátové desky   --- 
  2  Mirelon   --- 
  3  Dřevotřískové desky   --- 
  4  Dřevotřískové desky   --- 
  5  EPS 100 S   --- 



  6  Železobeton   --- 
  7  Lepící tmel   --- 
  8  Isover Orsil NF   --- 
  9  PE folie   --- 
 10  Uzavřená vzduch. dutina   --- 
 11  Sádrokarton   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.24 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.84 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.236 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 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+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.71 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.942 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       549.65 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.35 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  KERAMICKÁ DLAŽBA - SKLEP. BOXY (P5) 
 Zpracovatel :  Monika Jakubcová 
 Zakázka :   
 Datum :  26.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 



 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  0,0120  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Flexibilní lep  0,0080  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Betonová mazan  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover TDPT  0,0800  0,0360  1015,0  100,0  1,0   0.0000 
  6  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  7  Lepící tmel  0,0030  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  8  Isover Orsil N  0,0600  0,0530  990,0  96,0  1,5   0.0000 
  9  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
 10  Uzavřená vzduc  0,0300  0,1550  1010,0  1,2  0,3   0.0000 
 11  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Flexibilní lepidlo   --- 
  3  Betonová mazanina   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover TDPT   --- 
  6  Železobeton   --- 
  7  Lepící tmel   --- 
  8  Isover Orsil NF   --- 
  9  PE folie   --- 
 10  Uzavřená vzduch. dutina   --- 
 11  Sádrokarton   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.24 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.84 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.236 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 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 :    2.3E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.71 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.942 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1477.55 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.52 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 



 
 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PŘEDSAZENÁ KCE - LAMINÁT. DESKY (P7) 
 Zpracovatel :  Monika Jakubcová 
 Zakázka :   
 Datum :  26.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Laminátové des  0,0120  0,2100  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Mirelon  0,0020  0,0380  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  3  Dřevotřísková  0,0300  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  4  Dřevotřísková  0,0360  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  5  EPS 100 S  0,0700  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  7  Lepící tmel  0,0030  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  8  Isover Orsil N  0,1400  0,0460  990,0  96,0  1,5   0.0000 
  9  Baumit Granopo  0,0030  0,7000  920,0  1700,0  121,0   0.0000 
 10  JUB Silikátová  0,0020  0,8700  1050,0  1800,0  30,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Laminátové desky   --- 
  2  Mirelon   --- 
  3  Dřevotřísková deska   --- 
  4  Dřevotřísková deska   --- 
  5  EPS 100 S   --- 
  6  Železobeton   --- 
  7  Lepící tmel   --- 
  8  Isover Orsil NF   --- 
  9  Baumit Granopor stěrka (GranoporPutz) 
    --- 
 10  JUB Silikátová hlazená omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 



 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.49 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.175 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 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 :    6.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       6383.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         18.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.49 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e 
         

 tepl.[C]:   18.5   18.1   17.8   16.8   15.6    4.7    3.8    3.7  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1285    154    154    154    153    150    143    139    139    138    138 
 p,sat [Pa]:   2127   2081   2040   1914   1772    856    800    796    169    169    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.006E-0010 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PŘEDSAZENÁ KCE - KERAM. DLAŽBA (P8) 
 Zpracovatel :  Monika Jakubcová 
 Zakázka :   
 Datum :  26.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0120  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Flexibilní lep  0,0080  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Betonová mazan  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 



  5  EPS 100 S  0,0800  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  6  Železobeton  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  7  Lepící tmel  0,0030  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  8  Isover Orsil N  0,1400  0,0460  990,0  96,0  1,5   0.0000 
  9  Stěrková omítk  0,0030  0,7000  920,0  1700,0  121,0   0.0000 
 10  JUB Silikátová  0,0020  0,8700  1050,0  1800,0  30,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Flexibilní lepidlo   --- 
  3  Betonová mazanina   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  EPS 100 S   --- 
  6  Železobeton   --- 
  7  Lepící tmel   --- 
  8  Isover Orsil NF   --- 
  9  Stěrková omítka   --- 
 10  JUB Silikátová hlazená omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.33 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.180 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 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 :    1.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       5382.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.44 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e 
         

 tepl.[C]:   18.4   18.4   18.3   18.1   18.1    5.3    4.3    4.2  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1202   1196   1167    665    554    301    160    153    140    138 
 p,sat [Pa]:   2121   2111   2106   2072   2072    890    831    827    169    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.965E-0009 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 



 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  Víceúčelový dům - Blansk 
 Zpracovatel :  Monika Jakubcová 
 Zakázka :   
 Datum :  3.1.2014 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         7.8 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :      2988.6 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :       653.9 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      8965.8 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  bytový 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  

  1/   0                 20.0     435.5   1132.3      25186   18.8%  719.59 
           
  2/   0                 20.0     560.7   1457.9      24435   18.2%  698.13 
           
  3/   0                 20.0     554.9   1442.7      23636   17.6%  675.31 
           
  4/   0                 20.0     529.2   1375.9      22055   16.4%  630.14 
           
  5/   0                 20.0     555.3   1443.9      24756   18.5%  707.31 
           
  6/   0                 20.0     269.5    700.8      14097   10.5%  402.77 
           
  

 Součet:     2905.2    7553.5    134164  100.0%   3833.24 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL   134.164 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T    25.305 kW   18.9 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V    44.943 kW   33.5 % 
 Korekce ztrát (zisky, přeruš. vytápění) :    63.915 kW   47.6 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 Obvodová stěna      13.313 kW     9.9 %    1740.9 m2        7.6 W/m2 
 Podlaha              6.987 kW     5.2 %    1107.1 m2        6.3 W/m2 
 Vnitřní stěna        0.104 kW     0.1 %      54.6 m2        1.9 W/m2 
 Střecha předsaz      0.384 kW     0.3 %      52.2 m2        7.4 W/m2 
 Podlaha předsaz      0.570 kW     0.4 %      90.4 m2        6.3 W/m2 
 střecha předsaz      0.281 kW     0.2 %      38.3 m2        7.3 W/m2 
 podlaha předsaz      0.241 kW     0.2 %      38.3 m2        6.3 W/m2 
 Střecha nad pře      0.281 kW     0.2 %      38.3 m2        7.3 W/m2 
 Střecha budovy       1.162 kW     0.9 %     158.1 m2        7.3 W/m2 



 Střecha              1.981 kW     1.5 %     269.5 m2        7.3 W/m2 
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.43 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    31.42 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =     8965.80 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         20.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       59358 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:       97164 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:         87043 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:         58105 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         18632 kWh/a 
  

 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =    2.08 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    725.2 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   3587.6 m2 
  

 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.31 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.20 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2011 
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1.1.1.1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
1.1.1.1.1.1.1.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu v zástavbě, v centru 
města Blanska. Dům bude umístěn na parcele č. 2840 místo stávajícího hotelu Dukla. Objekt 
má 6 nadzemních podlaží a je zasazen do mírně svažitého terénu. Členění budovy na 
jednotlivá podlaží: 1.NP – přízemí určeno pro služby a sklepní prostory, 2.NP – 6. NP – určeno 
pro bytové jednotky. Plynový kotel a technické rozvody pro vytápění objektu budou umístěny 
v samostatné technické místnosti v 1.NP. Projekt neřeší přilehlý parčík a venkovní zpevněné 
plochy (parkovací místa apod.).  

Objekt je navržen jako zděný, stěnový systém příčný.  Světlá výška všech podlaží je 2600 
mm. Obdélníkový půdorys objektu 36800 x 14100 mm a výšky 18630 mm. Fasáda domu je 
členitá s předsazenými konstrukcemi. Poslední nadzemní podlaží je půdorysně zmenšeno. 
V objektu se nacházejí 4 instalační šachty o rozměrech 300 x 600 mm a 5 šachet pro vnitřní 
odvodnění střechy o rozměrech 200 x 200 mm.  

V komunikačním prostoru budovy je navrženo dvouramenné schodiště a evakuační 
výtah pro možnost úniku na volné prostranství. Prostor, kde se nachází kanceláře a prostor 
pro veterinární ordinaci je oddělen od ostatních částí budovy a tyto prostory mají samostatné 
vstupy a tedy samostatné možnosti úniku na volné prostranství.  

Na severní části se nachází ulice Dukelská, kde je navržen vstup do budovy a na této 
straně se taktéž nachází inženýrské sítě včetně nově vybudovaných přípojek do polyfunkčního 
domu.  Na východní straně se nachází ulice Seifertova a na západní ulice nám. Republiky.  

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 

 
Přízemí objektu je určen pro služby, jedná se o kanceláře, archivy, veterinární ordinaci 

včetně skladu, zázemí pro zaměstnance a wc. Dále se zde nachází technická místnost, 
kočárkárna a kolárna, úklidová místnost a sklepní boxy. 2.NP – 6.NP jsou bytové jednotky, 8 
bytů – 1 + KK a 10 bytů – 2 + KK = celkem tedy 18 bytových jednotek. Plochy jednotlivých 
bytů viz. projektová dokumentace.   

Jednotlivá podlaží jsou spojena komunikačním prostorem, respektive schodištěm a 
výtahem. 

Příjezd na pozemek je z ulice Rožmitálova na severní části pozemku. 
Je navržena chráněná úniková cesta typu A, která vede na venkovní prostranství na ulici 

Rožmitálova. Prostory kanceláří mají samostatnou únikovou cestu vedoucí na náměstí a 
veterinární ordinace má samostatnou únikovou cestu vedoucí na prostor parkoviště.  
  

 
1.3.1.3.1.3.1.3. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
 

Obvodové stěny jsou vyzděny z obvodového zdiva POROTHERM 40 P+D s kontaktním 
zateplením z minerální vlny ISOVER NF 333 15 tl. 150 mm.   



Nosné vnitřní zdivo je vyzděno ze zdiva POROTHERM 30 P+D. Příčky jsou vyzděny ze 
zdiva POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 11,5 P+D.  

Jednotlivá patra mají světlou výšku 2600 mm a jsou spojená železobetonovým 
monolitickým schodištěm tl. 150 mm, 9 stupňů v jednom rameni, šířka schodišťového ramene 
je 1200 mm, šířka podesty je 1000 mm, výška stupně je 167 mm a šířka 300 mm. Schodiště je 
ve sklonu 30°.  

V komunikačním prostoru se nachází výtahová šachta o rozměru 1200 x 2300 mm, 
obezděná zdivem POROTHERM 11,5 mm. 

Stropní konstrukce je z monolitické železobetonové desky tl. 250 mm pnutá jedním 
směrem i obousměrně, prostředí XC1. Je použit beton C 20/25 a výztuž B500B, hlavní výztuž 
průměru 14 mm a konstrukční výztuž průměru 8 mm, krytí výztuže je 35 mm. 

Železobetonový ztužující věnec u obvodové stěny pro 2.NP – 6.NP je výšky 450 mm a pro 
1.NP je výšky 500 mm, šířky 400 mm s kontaktním zateplením tl. 150 mm z desek ISOVER NF 
333 15. Je použit beton C 20/25, prostředí XC1 a výztuž B500B, průměr hlavní výztuže je 14 
mm a konstrukční výztuže (třmínků) 8 mm. Ztužující věnce u vnitřních nosných stěn mají 
šířku 300 mm a výšku 300 mm, beton C 20/25, výztuž B500B, průměr hlavní výztuže je 14 
mm a konstrukční výztuže (třmínků) je 8 mm.   

Podkladní beton je z prostého betonu C 20/25, prostředí XC1 a je vyztužený kari sítí 
s oky 100 x 100 mm, průměr výztuže je 6 mm. 

Budova je založena na základových pasech z prostého betonu C 25/30 o rozměrech 600 
mm pod obvodovou stěnou tl. 400 mm a pod vnitřními nosnými stěnami tl. 600 mm.  

Předsazené konstrukce jsou řešeny vykonzolováním stropu o 1500 mm za pomocí ISO 
nosníku. 

Dvouprůduchový komín Schiedel ABSOLUT o rozměru 380 x 710 mm s průduchy o 
průměru 160 a 200 mm. Komín bude sloužit pro plynové kondenzační kotle. Komín bude 
vyveden cca 650 mm nad úroveň ploché střechy. 

Střešní konstrukce je navržená jako jednoplášťová plochá střecha vyspádovaná 
z tepelněizolačních klínů EPS 100 S o rozměru 1200 x 600 x 30 mm se sklonem 2,5°. Střecha 
nad 5. NP je bez atiky odvodněná pomocí okapních žlabů a plochá střecha nad 6.NP je 
s atikami a odvodněná pomocí svislých vnitřních střešních vtoků TOPWET. Část střechy tvoří 
terasy. Povrch ploché nepochozí střechy je z asfaltových pásů a povrch pochozí ploché střechy 
je z betonové dlažby na terčích.  

 
2.2.2.2. POSOUZENÍ 
 
2.1.2.1.2.1.2.1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 

• výkresy stavební části PD 
• technické listy výrobce: POROTHERM, ISOVER, KNAUF  
• zákon 133/1998sb. o požární ochraně 
• Vyhl.MVČR 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 
• Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
• Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb 
• ČSN 73 0810:04/2009-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:  hp = 15 m 
2.3.2.3.2.3.2.3. ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY 
Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný polyfunkční objekt 14 požárních úseků.  
 

POŽÁRNÍ 
ÚSEK 

MÍSTNOSTI PLOCH
A 

[m2] 

CELKOVÁ PLOCHA 
POŽ. ÚSEKU [m2] 

N1.01/N1 TECHNICKÁ MÍSTNOST 12,59 12,59 
N1.02/N1 ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE 

CHODBA 
SKLEPNÍ BOXY 

10,73 
25,32 
52,29 

88,34 

N1.03/N1 KANCELÁŘ 
CHODBA 

KANCELÁŘ 
ARCHIV 

WC MUŽI 
WC ŽENY 

KANCELÁŘ 
ARCHIV 
CHODBA 

KANCELÁŘ 

32,80 
9,24 

22,86 
8,48 

10,30 
9,38 

22,86 
8,48 
9,24 

32,80 

166,44 

N1.04/N1 ČEKÁRNA 
WC MUŽI 
WC ŽENY 

VETERINÁRNÍ ORDINACE 
ŠATNA 
SKLAD 

23,51 
2,46 
2,26 

23,78 
11,75 
6,93 

70,69 

N1.05/N1 KOČÁRKÁRNA A KOLÁRNA 
ÚKLID. MÍSTNOST 

16,54 
8,48 

25,02 

N1.06/N6 ŠACHTA 0,04 0,04 
N1.07/N6 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,18 0,18 
N1.08/N5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,18 0,18 
N1.09/N5 ŠACHTA 0,04 0,04 
N1.10/N5 ŠACHTA 0,04 0,04 
N1.11/N5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,18 0,18 
N1.12/N6 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,18 0,18 
N1.13/N6 ŠACHTA 0,04 0,04 
N1.14/N6 KOMUNIK. PROSTOR – CHÚC A 179,14 179,14 
N2.01/N2 BYT 1 125,15 125,15 
N2.02/N2 BYT 2 101,56 101,56 
N2.03/N2 BYT 3 84,51 84,51 
N2.04/N2 BYT 4 123,84 123,84 
N3.01/N3 BYT 5 127,4 127,4 
N3.02/N3 BYT 6 83,46 83,46 
N3.03/N3 BYT 7 93,06 93,06 
N3.04/N3 BYT 8 116,18 116,18 



N4.01/N4 BYT 9 111,5 111,5 
N4.02/N4 BYT 10 83,46 83,46 
N4.03/N4 BYT 11 84,51 84,51 
N4.04/N4 BYT 12 119,93 119,93 
N5.01/N5 BYT 13 127,40 127,40 
N5.02/N5 BYT 14 84,61 84,61 
N5.03/N5 BYT 15 93,06 93,06 
N5.04/N5 BYT 16 116,18 116,18 
N6.01/N6 BYT 17 84,59 84,59 
N6.02/N6 BYT 18 84,59 84,59 

 
2.4.2.4.2.4.2.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ 

VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tab.8 ČSN 730802. 
 

POŽÁRNÍ 
ÚSEK 

Pv [kg/m3] SPB MEZNÍ ROZMĚRY: 
ŠÍŘKA x DÉLKA 

SKUTEČNÉ 
ROZMĚRY: ŠÍŘKA x 
DÉLKA 

N1.01/N1 19,87 III 38 x 58,75 2,86 x 4,56 
N1.02/N1 19,21 III 

 
60 x 102,21 9,74 x 13,02 

N1.03/N1 44,24 III 43,95 x 69,91 7,70 x 23,50 
N1.04/N1 25,24 III 42,02 x 66,29 5,80 x 13,00 
N1.05/N1 29,18 III 53,81 x 88,40 5,00 x 5,79 
N1.06/N6  II - - 
N1.07/N6  II - - 
N1.08/N6  II - - 
N1.09/N5  II - - 
N1.10/N5  II - - 
N1.11/N6  II - - 
N1.12/N6  II - - 
N1.13/N6  II - - 
N1.14/N6 6,07 II 46 x 73,75 5,00 x 8,85 
N2.01/N2 40 III 40,8 x 64 7,30 x 16,05 
N2.02/N2 40 III 40,8 x 64 9,20 x 11,60 
N2.03/N2 40 III 40,8 x 64 7,70 x 11,60 
N2.04/N2 40 III 40,8 x 64 7,70 x 14,55 
N3.01/N3 40 III 40,8 x 64 14,50 x 15,26 
N3.02/N3 40 III 40,8 x 64 7,70 x 11,6 
N3.03/N3 40 III 40,8 x 64 9,20 x 11,6 
N3.04/N3 40 III 40,8 x 64 13,00 x 14,55 
N4.01/N4 40 III 40,8 x 64 13,00 x 14,55 
N4.02/N4 40 III 40,8 x 64 7,70 x 11,60 
N4.03/N4 40 III 40,8 x 64 7,70 x 11,60 
N4.04/N4 40 III 40,8 x 64 14,50 x 14,55 
N5.01/N5 40 III 40,8 x 64 14,50 x 14,55 
N5.02/N5 40 III 40,8 x 64 7,70 x 11,60 
N5.03/N5 40 III 40,8 x 64 9,20 x 11,60 



N5.04/N5 40 III 40,8 x 64 13,00 x 14,50 
N6.01/N6 40 III 40,8 x 64 8,69 x 12,50 
N6.02/N6 40 III 40,8 x 64 8,69 x 12,50 

Šachty tvoří samostaný požární úsek ve II. SPB. Revizní dvířka z požární odolností EW 15 DP2. 
 
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. 
 

SPB II (N1.06/N6; N1.07/N6; N1.08/N5; N1.09/N5; N1.10/N5; N1.11/N5; N1.12/N6; 
N1.13/N6; N1.14/N6) 

KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTEČNOST POZNÁMKA 

ŠACHTY: 
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KCE 
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY 
OTVORŮ V POŽÁRNĚ 
DĚLÍCÍCH KCÍ 

EI 30 DP2 EI 120 DP1 
 

 

POŽÁRNÍ STROPY EI 30 DP1 (1.NP – 5.NP) 
EI 15 DP1 (6.NP) 

REI 120 DP1  

POŽÁRNÍ STĚNY 
NOSNÉ 

EI 30 DP1 (1.NP – 5.NP) 
EI 15 DP1 (6.NP) 

EI 180 DP1  

POŽÁRNÍ STĚNY 
NENOSNÉ KCE  

EI 30 DP1 (1.NP – 5.NP) 
EI 15 DP1 (6.NP) 

EI 120 DP1  

OBVODOVÁ STĚNA EW 15 DP1 (1.NP – 5.NP) 
EW 15 DP1 (6.NP) 

EW 180 DP1  

NOSNÉ KONSTRUKCE 
UVNITŘ POŽ. ÚSEKU 

EI 30 DP1 (1.NP – 5.NP) 
EI 30 DP1 (6.NP) 

EI 180 DP1  

POŽÁRNÍ UZÁVĚRA 
DO CHÚC 

EW 15 C DP3 (1.NP – 5.NP) 
EW 15 C DP3 (6.NP) 

EW 30 C DP3  

NOSNÁ KCE STŘECHY EI 15 DP1 EI 120 DP1  
NENOSNÉ KCE 
UVNITŘ POŽ. ÚSEKU 

EI 15 DP3 EI 120 DP1  

Šachty tvoří samostaný požární úsek ve II. SPB. Revizní dvířka z požární odolností EW 15 DP2. 
 
 

SPB III (N1.01/N1; N1.02/N1; N1.03/N1; N1.04/N1; N1.05/N1; N2.01/N2; N2.02/N2; 
N2.03/N2; N2.04/N2; N3.01/N3; N3.02/N3; N3.03/N3; N3.04/N3; N4.01/N4; 
N4.02/N4; N4.03/N4; N4.04/N4; N5.01/N5; N5.02/N5; N5.03/N5; N5.04/N5; 
N6.01/N6; N6.02/N6) 

KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTEČNOST POZNÁMKA 

OBVODOVÁ STĚNA EW 30 DP3 (1.NP – 6.NP) 
 

EW 180 DP1  

NOSNÉ KONSTRUKCE 
UVNITŘ POŽ. ÚSEKU 

EI 30 DP3 (1.NP – 6.NP) 
 

EI 180 DP1  

POŽÁRNÍ UZÁVĚRA 
MEZI P. Ú. 

EW 30 DP3 (1.NP – 5.NP) 
EW 15 DP3 (6.NP) 

EW 30 DP3  

NOSNÁ KCE STŘECHY EI 30 DP3 REI 120 DP1  
NENOSNÉ KCE EI 30 DP3 EI 120 DP1  



UVNITŘ POŽ. ÚSEKU 

 
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. 
 
2.6.2.6.2.6.2.6. ÚNIKOVÉ CESTY 

 
ÚNIKOVÁ CESTA POŽ. 

ÚSEK 
POČET 
OSOB 

POŽADOVANÁ ŠÍŘKA 
A DÉLKA 

SKUTEČNÁ ŠÍŘKA 
A DÉLKA 

CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ 
CESTA TYP A 

N1.14/N6 120 MAX. DÉLKA: 120 m  
MIN. ŠÍŘKA: 0,8 m 

DÉLKA: 70,56 m  
ŠÍŘKA: 1,2 m 

NECHRÁNĚNÁ 
ÚNIKOVÁ CESTA 

N1.03/N1 70 MAX. DÉLKA: 30 m  
MIN. ŠÍŘKA: 0,8 m 

DÉLKA: 10,96 m  
ŠÍŘKA: 1,2 m 

NECHRÁNĚNÍ 
ÚNIKOVÁ CESTA 

N1.03/N1 70 MAX. DÉLKA: 30 m  
MIN. ŠÍŘKA: 0,8 m 

DÉLKA: 10,96 m  
ŠÍŘKA: 1,2 m 

NECHRÁNĚNÁ 
ÚNIKOVÁ CESTA 

N1.04/N1 70 MAX. DÉLKA: 27,5 m  
MIN. ŠÍŘKA: 0,55 m 

DÉLKA: 11,45 m  
ŠÍŘKA: 2,48 m 

 
Odvětrání únikových cest je přirozené (okna a dveře). Dle ČSN 730802 je splněno 10 % 
půdorysné plochy na větrání CHÚC. Okna otevíratelná a sklápěcí velikosti: 800 x 1300 mm a 
dvě okna velikosti 800 x 800 mm v každém podlaží. Dveře vchodové na CHÚC jsou velikosti 
2150 x 2200 mm. Dveře na NÚC jsou velikosti 900 mm x 2200 mm.  
Otevírání dveří z CHÚC i NÚC směrem od objektu na volné prostranství. 
Všechny dveře do CHÚC jsou bez prahu a opatřeny samozavíračem. Vstupní dveře na NÚC 
budou opatřeny tzv. panikovou klikou. 
Schodiště na CHÚC je ve sklonu 30°.  
 
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 15minut. Nouzové osvětlení je opatřeno samodobíjecími bateriovými 
zdroji. 
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.  
 



POŽÁRNÍ 
ÚSEK 

DÉLKA l 
[m] 

VÝŠKA hu 

[m] 
POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ 
pv [kg/m3] 

ODSTUPOVÁ 
VZDÁLENOST 
[m] 

PROCENTO POŽÁRNĚ 
OTEVŘENÝCH PLOCH 
[%] 

N1.01/N1 0,8 0,8 15 3 100 
N1.02/N1 0,8 

12,15 
3,35 
 

0,8 
0,8 
0,8 

19,21 3,42 
2,38 
1,72 

100 
52,67 
47,76 

N1.03/N1 22,15 2,35 44,24 3,15 40 
N1.04/N1 3,3 

11,35 
1,2 

1,3 
2,35 
1,3 

25,24 1,93 
2,05 
3,76 

45,22 
40 
100 

N1.05/N1 3,10 0,8 29,18 2,39 51,61 
N1.06/N6 - - - - - 
N1.07/N6 - - - - - 
N1.08/N5 - - - - - 
N1.09/N5 - - - - - 
N1.10/N5 - - - - - 
N1.11/N5 - - - - - 
N1.12/N6 - - - - - 
N1.13/N6 - - - - - 
N1.14/N6 2,15 2,2 6,07 1,09 41 
N2.01/N2 4,45 

12,75 
14,75 

1,3 
1,3 
1,3 

40 2,86 
3,32 
2,90 

53,93 
46,27 
40 

N2.02/N2 9,5 1,3 40 3,59 52,63 
N2.03/N2 8,80 2,35 40 2,78 40 
N2.04/N2 2,2 

12,4 
12,95 

1,3 
1,3 
1,3 

40 4,40 
3,11 
2,87 

100 
43,55 
40 

N3.01/N3 7,05 
15,6 
14,6 

1,3 
2,35 
1,3 

40 3,08 
2,91 
2,89 

49,65 
40 
40 

N3.02/N3 9,4 2,35 40 2,81 40 
N3.03/N3 8,05 1,3 40 4,08 65,84 
N3.04/N3 3,20 

12,5 
14,3 

2,35 
2,35 
1,3 

40 3,38 
2,86 
2,89 

67,89 
40 
40 

N4.01/N4 7,05 
15,6 
14,6 

1,3 
2,35 
1,3 

40 3,08 
2,99 
2,89 

49,65 
40 
40 

N4.02/N4 9,4 2,35 40 2,81 40 
N4.03/N4 9,05 1,3 40 3,92 58,56 
N4.04/N4 3,2 

12,5 
14,3 

2,35 
2,35 
1,3 

40 3,38 
2,86 
2,89 

67,89 
40 
40 

N5.01/N5 7,05 
15,6 
14,6 

1,3 
2,35 
1,3 

40 3,08 
2,91 
2,89 

49,54 
40 
40 



N5.02/N5 9,4 2,35 40 2,81 40 
N5.03/N5 9,05 1,3 40 3,92 58,56 
N5.04/N5 3,2 

12,5 
14,3 

2,35 
2,35 
1,3 

40 3,38 
2,86 
2,89 

67,89 
40 
40 

N6.01/N6 8,9 
5,1 
10,8 

1,3 
1,3 
1,3 

40 2,79 
2,42 
2,83 

40 
41,18 
40 

N6.02/N6 8,9 
5,1 
10,8 

1,3 
1,3 
1,3 

40 2,79 
2,42 
2,83 

40 
41,18 
40 

 
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemek či objekt. 
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 ZAŘÍZENÍ 
Větrání: 
Odvětrání požárních úseků je přirozené, okny.  
Vytápění: 
Objekt bude vytápěn plynovými kotli umístěným v technické místnosti, která tvoří 
samostatný požární úsek (výkon kotlů přesahuje 70 kW).  
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, 
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). 
 
2.9.2.9.2.9.2.9. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 
 
2.9.1. POŽÁRNÍ VODA 
 
Vnitřní odběrní místa 
Požární vnitřní hadicový systém – hasící zařízení skládající se ze skříně, hadicového uložení, 
ručně ovládaného přívodního ventilu, s tvarově stálou hadicí DN 19, délky 30m. Připojení na 
přívodní potrubí DN 2´´. Rozměry skříně: 500/570/210. Skříň je umístěna 1,1 m nad úrovní 
podlahy. Skříně budou umístěny v CHÚC a napojeni na potrubí v instalační šachtě. Zařízení je 
umístěno v 2.NP, 4.NP, 6.NP. 
 
Vnější odběrní místa 
Požadavek dle ČSN 730873 je DN vodovod. sítě 100. Skutečnost vodovod. veřejné sítě DN 100, 
vzdálený nejbližší podzemní hydrant 30 m. 
 



Přenosné hasicí přístroje(PHP) 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK POČET 

PHP 
HASÍCÍ 
SCHOPNOST 

POČET HASÍCÍCH 
JEDNOTEK 

TYP PHP 

N1.01/N1 1 21A, 113B 6 PG6 
N1.02/N1 1 21A, 113B 6 PG6 
N1.03/N1 2 21A, 113B 6 PG6 
N1.04/N1 1 43A, 183B 12 PG12 
N1.05/N1 1 21A, 113B 6 PG6 
N1.06/N6 - - - - 
N1.07/N6 - - - - 
N1.08/N5 - - - - 
N1.09/N5 - - - - 
N1.10/N5 - - - - 
N1.11/N5 - - - - 
N1.12/N6 - - - - 
N1.13/N6 - - - - 
N1.14/N6 2 21A, 113B 6 PG6 

 
1 ks PHP CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu.  
PHP vodní nebo pěnový s hasící schopností 13A nebo PHP práškový s hasící schopností 21A na 
každých započatých 200 m2 půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy 
nezapočítávají plochy bytů. 
 
 
 
2.9.2. PŘÍJEZDOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 

 
Přístup k objektu je umožněn po městských komunikacích (ul. Rožmitálova), které svými 
technickými parametry vyhovují pro příjezd mobilní požární techniky. V případě vedení 
protipožárního zásahu může příjezdná komunikace a zpevněné plochy před objektem sloužit 
jako nástupní plochy. Z hlediska vedení protipožárního zásahu je objekt přístupný ze všech 
stran.  
Vnitřní zásahové cesty se nepožadují. 
Komunikace je vzdálena 15 m od vchodu do objektu.  U objektu se nachází velké parkoviště, 
které je napojeno na ulici Rožmitálova.  
 
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. 
Každý byt musí být opatřen zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení 
je umístěno v chodbách bytů, které vedou do CHÚC. 
 
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 
PBRu S	řešı́	novostavbu	vı́ceúčelového	domu	

Objekt tvoří 14 požárních úseků:	
	

N1.01/N1	 III	
N1.02/N1	 III	
N1.03/N1	 III	
N1.04/N1	 III	
N1.05/N1	 III	
N1.06/N6	 II	
N1.07/N6	 II	
N1.08/N5	 II	
N1.09/N5	 II	
N1.10/N5	 II	
N1.11/N5	 II	
N1.12/N6	 II	
N1.13/N6	 II	
N1.14/N6	 II	
N2.01/N2	 III	
N2.02/N2	 III	
N2.03/N2	 III	
N2.04/N2	 III	
N3.01/N3	 III	
N3.02/N3	 III	
N3.03/N3	 III	
N3.04/N3	 III	
N4.01/N4	 III	
N4.02/N4	 III	
N4.03/N4	 III	
N4.04/N4	 III	
N5.01/N5	 III	
N5.02/N5	 III	
N5.03/N5	 III	
N5.04/N5	 III	
N6.01/N6	 III	
N6.02/N6	 III	

	
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:	
PG12:	12	jednotek,	hasící	schopnost	43A,	183B,	PG6:	6	hasících	jednotek,	hasící	schopnost	
21A,	113B	a	jeden	PHP	PG6	určený	pro	domovní	rozvaděč	elektrické	energie.			
Vnitřní	hydranty	budou	umístěny	v	2.NP,	4.NP,	6.NP	v	CHÚC	a	budou	napojeny	do	instalační	
šachty.	
Dle	odst.9.15.	ČSN	730802	musí	být	CHÚC	typu	A	osvětlena	nouzovým	osvětlením.	Nouzové	
osvětlení	musí	být	funkční	po	dobu	min.	15	minut.	
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 víceúčelový objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností 
všem požadavkům požární bezpečnosti staveb. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně v listopadu 2013 
 

vypracovala: 
Bc. Monika Jakubcová 

 
 
 
Výkres č.01 Příloha k části F: Požární úseky 1.NP M 1:100 
Výkres č.02 Příloha k části F: Požární úseky 2.NP M 1:100 
Výkres č.03 Příloha k části F: Požární úseky 3.NP M 1:100 
Výkres č.04 Příloha k části F: Požární úseky 4.NP M 1:100 
Výkres č.05 Příloha k části F: Požární úseky 5.NP M 1:100 
Výkres č.06 Příloha k části F: Požární úseky 6.NP M 1:100 
Výkres č.07 Příloha k části F: Odstupové vzdálenosti M 1:200 



Závěr 
 

Objekt je z hlediska architektonického zajímavý svou členitou fasádou, kterou tvoří 

předsazené konstrukce. Poslední patro je zmenšené a jsou zde umístěny dva luxusní byty s terasou.  

Budova je navržena tak, aby byla v souladu s okolní zástavbou.  

Pro objekt byla zpracována kompletní projektová dokumentace. Dle předběžného statického 

posouzení byly navrženy základy a stropní konstrukce. Z hlediska tepelně – technického bylo 

provedeno posouzení jednotlivých konstrukcí obálky budovy a byly stanoveny celkové tepelné 

ztráty, na které byla zjednodušeně navrhnuta otopná soustava. Dále bylo zpracováno požárně 

bezpečnostní řešení stavby. Bylo provedeno zjednodušené posouzení konstrukcí na akustiku. 

Objekt je navržen tak, aby splňoval veškeré technické požadavky a plnil trvale svoji funkci.   
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