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Abstrakt  

Diplomová práce "Polyfunkční dům" je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující 

všechny náležitosti dle platných předpisů. Dům je navržen jako samostatně stojící a je podsklepený. 

Dům je obdélníkového rozměru, zastřešen plochou vegetační střechou. Dům má čtyři nadzemní 

podlaží s balkóny a terasami. V domě je 10 bytových jednotek.  V 1.NP jsou navrženy dva samostatné 

kancelářské prostory. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází technická místnost, sklepní prostory a garáže. V domě je 

navržen výtah. Dům je vyzděn z cihelného systému s kontaktním zateplovacím systémem.  

Klíčová slova 

 Diplomová práce, polyfunkční dům, balkóny, plochá střecha, vegetační střecha, bytová jednotka, 

montovaný strop, podsklepená stavba, terasa, garáž, výtah, cihelný systém, kontaktní zateplovací 

systém, základová konstrukce, samostatně stojící dům.  

Abstract  

The master´s thesis  "Multifunctional house" is in form of project documentation containing all 

appropriateness in accordance with valid regulations. The house is designed as a detached house and 

with a cellar. The house is rectangular dimension, with a flat vegetation roof. The house has four 

floors with balconies and terraces. The house has 10 housing units and 2 offices. 

On the first floor is the technical room, 2 flats and two offices. In the house is projected a lift. The 

house is made of brick system with a contact insulated system.  

Keywords 

 Master´s thesis, multifunctional house,  balconies, flat roof, housing unit, ceiling mounted, witht a 

cellar, terrace, garage, lift, brick system, contact insulated system, foundation construction, detached 

house. 
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Úvod  

Téma a rozsah diplomové práce jsem zvolila podle svých dosavadních  znalostí a zkušeností. Rozhodla 

jsem se zpracovat projektovou dokumentaci polyfunkčního domu. Jedná se o samostatně stojící  dům 

s 10 bytovými jednotkami a 2 kancelářskými prostory. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno 

podzemní podlaží, které je využíváno jako garáže.  

 V prvním nadzemním podlaží jsou 2 byty  a 2 kancelářské prostory. Ve druhém  a třetím nadzemním 

podlaží jsou vždy čtyři byty s balkónem podle orientace ke světovým stranám. 2 byty ve 3.NP jsou 

mezonetové, kde ve 4.NP mají přístup na terasu a vegetační střechu. 

Dům je založen na základových pasech  a je vyzděn z cihelného systému s kontaktním zateplovacím 

systémem. Stavba má jednoplášťovou vegetační plochou střechu.  

Součástí diplomové práce je dále technické řešení budov – TZB (rozvody kanalizace, vody, VZT, návrh 

vytápění). 
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A. Průvodní zpráva   

A.1 Identifikační údaje stavby 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby 
Polyfunkční dům   
 
c) Předmět projektové dokumentace:  
Novostavba polyfunkčního domu 
 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi  
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D 
Vypracovala: Bc. Petra Haraga, 
Adresa: Něčice125, Kolín 2, 280 02  
Telefon: +420 736 118 265  
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Jedná se o provedení polyfunkčního domu (bytové jednotky a dva kancelářské prostory). 
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Návrh umístění polyfunkčního domu respektuje všechny požadavky dle ustanovení vyhlášky č. 
501/2006 Sb. O technických požadavcích na využívání území. 
Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně, ani v chráněném území, či 
záplavovém území. 
 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Není předpokládaný výskyt spodní vody. 
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 
Pozemek je v územním plánu veden jako stavební parcela. 
Výstavba plně respektuje v současnosti platný ÚP a je v souladu s územně plánovací dokumentací.. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území jsou splněny. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Návrh respektuje požadavky orgánů a správců sítě vzešlé z předběžných projednání záměru s nimi.  
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 Pro řešené území nejsou žádné výjimky a úlevová řešení vydána.  



 
i)Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Vybudování přípojek (splaškové kanalizace, vodovodu, plynu, elektro), řešení odvodnění dešťové 
vody na pozemku. Vybudování pěší komunikace na pozemku, vybudování příjezdové cesty. Úpravy 
terénu a zeleně na pozemku.  

 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí): 
Vlastník pozemku, na kterém bude probíhat výstavba: 
Vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí: 
 
A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o novostavbu. 
 
b) Účel užívání stavby 
Jedná se o provedení polyfunkčního domu. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 
Výstava nebude trvale ovlivňovat žádné existující prostory. Veškeré stavební práce se budou 
realizovat tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající 
objekty a provozy v sousedství. Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude 
opraveno zhotovitelem. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Návrh respektuje technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky na stavby pro 
bytovou výstavbu. Během výstavby bude dohlíženo stavebním dozorem na kontrolu jakosti 
stavebních prací. Ta bude prováděna pravidelnými namátkovými prohlídkami stavby a probíhajících 
stavebních procesů. Stavební dozor zajistí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu jakosti 
stavebních prací. 
Projektová dokumentace stavby respektuje stavební zákon ve všech bodech a veškeré místní úpravy. 
Soulad dokumentace se zákony, jejich prováděcími vyhláškami a závaznými normami. 
PD je v souladu s: 
-  ustanoveními zákona č. 183/2006 O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ    
ZÁKON) , zákon č 350/2013 a jeho vyhláškami: 
- č. 499/2006 Sb. „O DOKUMENTACI STAVEB“, zákon č. 62/2013 
- č. 268/2009 Sb. „O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝSTAVBU“ 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů2), 
Požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí budou respektovány v plné 
míře.  
g) Seznam výjimek a úlevových řešení,  
Nejsou známé žádné výjimky ani úlevová řešení.  
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 



V domě se nachází 2 soubory kanceláře v 1. NP a celkem v celém dohromady 10 bytů.  

Popis jednotlivých bytů: 

1.NP: 2 x 4+kk 
Byt 1.1. (4+kk) A = 57,53 m2 
Byt 1.2. (4+kk) A = 82,43 m2 
 
2.NP: 3 x 4+kk, 1 x 2+kk 
Byt 2.1. (4+kk) A = 87,24 m2 
Byt 2.2. (4+kk) A = 88,68 m2 
Byt 2.3. (4+kk) A = 96,64 m2 
Byt 2.4. (2+kk) A = 57,53 m2 
 
3.NP: 2 x 4+kk, , 1 x 3+kk , 1 x 2+kk 
Byt 3.1. (3+kk) A = 82,25 m2 
Byt 3.2. (4+kk + skleník) A = 97,46 m2 (mezonetový byt) 
4.NP: byty3.3 a 3.4 jsou navrženy jako mezonetové (s jednou obytnou místností – skleníkem, terasou 
a střešní zahradou) 
Byt 3.3. (4+kk + skleník) A = 104,88 m2 (mezonetový byt) 
Byt 3.4. (2+kk) A = 60,39 m2 
 
Byt 3.2. (4+kk + skleník) A = 97,46 m2 (mezonetový byt) 
Byt 3.3. (4+kk + skleník) A = 104,88 m2 (mezonetový byt 
 
Popis kancelářských prostor v  1.NP: 
K.1.: A = 96,22 m2 
K.2.: A = 89,74 m2 
 
Podrobněji viz. Výkresová dokumentace. 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 
Potřeba a spotřeba médií a hmot = bude upřesněna v rámci prováděcí dokumentace.  
Potřeba vody je na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 
stanovena na 35 m3 /rok.  
Celková potřeba vody je tedy 840 m3 /rok, což je přibližně 2300 l/den (95,83 l/den na osobu).  
Maximální denní potřeba vody: 2 300 . 1,5 = 3450 l/den  
Maximální hodinová potřeba vody: 3 450/24 . 1,5 = 302 l/hod  
Hospodaření s dešťovou vodou = bude použita pro potřebu stavby. Dešťová voda není nijak 
shromažďována a je zpracována na pozemku pomocí vsakovacích trubek. 
Odpad vznikající při provozu domu bude běžným komunálním odpadem ve složení a množství 
obvyklém pro bytové domy s možností třídění odpadu. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
Polyfunkční dům je navržen jako čtyřpodlažní, s podsklepením. Budova je navržena ve zděném 
systému. Střecha domu je navržena jako plochá. 
Polyfunkční dům bude postaven klasickou zděnou technologií. Nejprve po výkopových pracích bude 
stavba založena na monolitických betonových, příp. železobetonových základových pasech. Po 
položení hydro-izolace bude vyzděno zdivo obvodových a vnitřních nosných stěn. Nad tyto stěny a 



bude provedena z montovaných stropních panelů. Současně bude proveden železo-betonový 
ztužující věnec. Poté bude proveden střešní plášť. Následuje osazení výplní otvorů v obvodových 
stěnách. Poté odspodu budou zděny příčky a provedeny rozvody ve všech médií do všech prostor 
domu. Dále budou prováděny skladby jednotlivých podlah. Další fází jsou finální úpravy stěn 
omítkami a podlah nášlapnými vrstvami, předepsanými v projektu. Bude provedena montáž vnitřních 
dveří, vestavěného zařízení, sanitární techniky, topných těles, zásuvek a vypínačů apod. 
Dále bude provedeno klempířské oplechování všech krajů a přechodů konstrukcí. V okolí domu 
budou upraveny zpevněné plochy a vjezd. Na závěr budou provedeny terénní úpravy, rozhrnuta 
ornice a oseta trávou. 
Stavba bude trvat 36 měsíců.  
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba bytového domu je členěna na objekty: 
SO.01 Stavební objekt – Bytový dům  
SO-02 Přípojka vody 
SO-03 Přípojka NN 
SO-04 Přípojka plynu 
SO-05 Přípojka dešťové kanalizace 
SO-06 Přípojka splaškové kanalizace 
SO-07 Přípojka slaboproudého vedení 
SO-08 Sjezdy a zpevněné plochy 

 
 
V Brně, dne 10. 1. 2018              Bc. Petra Haraga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o rovinatý pozemek, zatravněný. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt nespadá do žádného ochranného ani bezpečnostního pásma. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území ani záplavovém území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Výstavbou nejsou dotčena ochranná pásma, není zdrojem nepříznivých vlivů na obyvatelstvo, okolní 
pozemky a stavby.       
Po dokončení nebude stavba nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby. 

- Vizuální rušení stavbou: 
Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi.  
- Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. 
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel 
používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v 
náležitém technickém stavu.  
Ochrana před prachem: 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 
Zpevněním vnitro-staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy) užíváním plochy pro 
dočištění. Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 
komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, v platném znění. Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v 
pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů 
odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Uložení sypkého nákladu musí být zakryto 
plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 
- Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů: 
Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 
mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro 
mobilní zdroje. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků 
olejů či PHM do terénu. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke 
kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Jakékoliv znečištění bude 
okamžitě asanováno. 

 
 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pozemek je zatravněn, případně je potřeba zarovnat terén. Nepředpokládá se kácení dřevin, pouze 
odstranění travního porostu. 
 



g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Celý pozemek k plnění funkce lesa není uvažován. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Novostavba vyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu v místě – viz 
výkres situace, příjezdová cesta. 
 
Dopravní napojení:  
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek bude pomocí příjezdové 
cesty. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu z hlediska funkčního zatřídění se jedná o 
místní obslužnou komunikaci.  Na pozemku je parkovací stání navrženo v garážích, které jsou 
umístěny v 1.PP. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 

 Vodovod  
Voda bude přivedena do objektu pomocí navržené přípojky vody, vodovodní přípojka z rPE 
DN 32 bude přivedena do nové vodoměrné šachty na hranici  pozemku, kde bude osazena 
vodoměrná sestava s vodoměrem, odtud bude potrubí vedeno do domu , navrženo potrubí 
PE 32 nejvhodnější trasou k místu vstupu do objektu novostavby polyfunkčního domu. 
Potrubí v zemi bude uloženo v pískovém loži = dle výkresu typického uložení.  
Navrhuji min. krytí potrubí ve volném terénu min. 1100mm – od upraveného terénu. Nad 
potrubím (cca 300mm) venkovního vodovodu bude uložena výstražná folie modré barvy.  

 Splašková kanalizace – přípojka splašková kanalizace DN 250 bude přivedena na pozemek 
investora, kde bude zakončena hlavní domovní šachtou. Od hlavní domovní šachty bude 
položeno hlavní svodné potrubí. Uložení potrubí do pískového lože 10cm a obsypu 30cm nad 
vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné konstrukce ani vyšší porosty. 

 Dešťová  voda 
Vody ze střechy objektu bude odváděna venkovními okapními svody přes lapače krytiny 
svodnými potrubími a pomocí vsakovacích drenážních trubek vsáknuto na pozemku. 

 Plynovod  
Plynová přípojka, ukončená HUP kk 25 v kiosku na hranici pozemku, kde bude napojen nový 
NTL plynovod. V kiosku bude STL/NTL regulace ( např. Francel B6 ) , příprava pro plynoměr , 
kk25 . Odtud bude plynovod IPE 32 veden v zemi k obvodové zdi objektu , kde 1 m před 
objektem přejde na DN25 a dále DN 20 – chráničkou do technické místnosti a ke kotli 
s bojlerem.  
Vnitřní rozvod plynu bude proveden z ocel.trubek , spojovaných svařováním. 
 Spádování potrubí bude směrem ke spotřebičům. 
Výtápění bude zajišťovat plynový kotel v technické místnosti. 

 Elektroinstalace  
NN přípojka bude přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice RE bude 
umístěna v oplocení pozemku, tak, aby byla přístupná z veřejné komunikace. 

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt bytového domu je navržen jako samostatně stojící.  
Objekt má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží (garáže), zastřešení plochou střechou. 
Řešení dispozice a interiéru:  viz. Výkresová dokumentace jednotlivých podlaží. 
 



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a)Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistický návrh umístění stavby polyfunkčního domu na pozemku vychází zejména z jeho účelu,  
umístění, okolní architektuře, orientace příjezdové komunikace, orientace světových stran, orientace 
sklonu pozemku a vrstevnic a podmínek stanovených územním plánem.  
 
 b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stavba svým vzhledem zapadá do prostředí. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Celkové provozní řešení vychází z požadavků platné legislativy. 
Technologie výroby nebude v PD. 
Vstup do budovy je z jižní strany do 1.NP. V 1.NP se nachází sklepní buňky pro každou bytovou 
jednotku, kočárkárna a technická místnost domu. Schodiště s výtahem umožňuje přístup do celkem 
čtyř nadzemních podlaží podzemního podlaží, které slouží jako podzemní garáž. Objekt má navržené 
balkóny a francouzská okna pro dostatek denního světla.  
Celkem je v bytovém domě navrženo 10 bytů. 
V 1.NP jsou dva samostatné vstupy z jižní strany do samostatných kanceláří.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba domu uvažuje s bezbariérovým vstupem do objektu, bez výškového převýšení. V 1NP nejsou 
cestou ke schodišti a k výtahu výškové změny podlahy.  
Bytové jednotky nejsou řešeny jako bezbariérové. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při běžném užívání je stavba bezpečná. Prostor byl navrhnut tak, aby při pohybu v něm nedocházelo 
ke kolizím se stavebními konstrukcemi a tím k úrazům. Veškeré stavební materiály budou opracovány 
tak, aby neměly ostré, nebezpečné hrany, kluzké povrchy apod. Jsou zajištěny dostatečné podchodné 
výšky pod konstrukcemi.  Stavba je navržena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a podle vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a nevyžádá si žádná 
zvláštní opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při užívání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 
Budova obsahuje čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 
Je řešena jako kombinovaný stěnový systém, s montovanými stropními panely. 
Budova je založena na základových pásech. 
Stěny jsou vystavěny z cihelného systému s kontaktním zateplením.  
Střecha je plochá, jednolášťová  (část střechy vegetační).  
Terasy v horních podlažích mají jednoplášťovou skladbu. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Založení objektu:  
Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 120 kPa. 
Objekt bude založen na železobetonových monolitických základových pasech, které budou vyztuženy 
KARI sítěmi. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. 
Svislé nosné konstrukce: 
Při zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém Porotherm, kontaktní zateplovací systém tl. 100 
mm (v 1.PP z betonových tvárnic). 



Obvodové nosné zdivo tl. 400 mm je vyzděno z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu. 
Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm je vyzděno z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu. 
Dělící příčky tl. 115 mm jsou  vyzděny z pórobetonových tvárnic ,  příp. cihel plných pálených na 
maltu.  
Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní konstrukce je řešena systémovým řešením montovaných stropních panelů. 
Překlady jsou navrženy z prvků Porotherm. 
Detaily věnců konstrukčně řešit dle typových podkladů dodavatele stavebního systému. 
Střecha: 
Nosná konstrukce je z betonových panelů. Střešní plášť ploché střechy. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce stavby byla navržena tak, aby při běžném užívání nedošlo k  
- zřícení stavby nebo její části,  
-  většímu stupni 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. 
Všechny výrobky a materiály použité v nosné konstrukci musí mít platný certifikát a musí splňovat 
parametry definované platnými normami a předpisy v ČR. 
Při provádění musí být dodrženy všechny platné normy (ČSN, ČSN-EN) a předpisy, včetně předpisů o 
bezpečnosti práce, souvisejících s prováděním stavby. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
- viz. body níže a výše 
Vytápění je zajištěno pomocí plynového kondenzačního kotle v technické místnosti v 1.NP.  
Větrání místností bude provedeno okny přirozeným větráním, příp. lok. ventilátory a digestořemi. 
Teplá voda bude zajištěna pomocí zásobníkového ohřívače vody, který umístěn v technické místnosti 
v 1.NP 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky:      
 - zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu  
- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě  
- omezení šíření požáru na sousední stavbu 
- umožnění evakuace osob a zvířat  
- umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany  
Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části této dokumentace 
Požárně bezpečnostní řešení.  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Pro dodržení předepsaných tepelně technických vlastností obvodových stěn budovy (U=0,38 W/m2K) 
je navrženo obvodové zdivo tl. 400mm + tepelná izolace tl. 100mm. 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavek 
normy ČSN 73 0540-2. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 
0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN některé i na doporučený součinitel prostupu 
tepla Udop. 
- obvodová stěna UN = 0,22 W/m2K         Udop = 0,25 W/m2K 
- okna UN = 1,00 W/m2K                           Udop = 1,20 W/m2K 
- vstupní dveře UN = 1,20 W/m2K             Udop = 1,20 W/m2K 



- podlaha UN =0,27 W/m2K     Udop = 0,30 W/m2K 
   ( vytápěného prostoru přilehlá k zemině ) 
- strop a stěna vnitřní UN =0,45 W/m2K    Udop = 0,40 W/m2K 
  ( z vytápěného k nevytápěnému prostoru )  
-střecha UN =0,16 W/m2K     Udop = 0,16 W/m2K 
 
Technické parametry použitých materiálů a výrobků 
Svislé nosné konstrukce:  
Navržená skladba obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla  U = 0,22 W/m².K bude 
splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla U < Udop = 0,25 
W/m².K. 
Stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru U = 0,5 W/m².K bude splňovat požadavky 
normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla U < UN = 0,6 W/m².K. 
 
Podlahy: 
Navržená skladba konstrukce podlahy vytápěného prostoru přilehlá k zemině se součinitelem 
prostupu tepla U = 0,27 W/m2.K bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený 
součinitel prostupu tepla U < UN = 0,45 W/m².K. 
 
Tepelné izolace: 
Navržená skladba konstrukce střechy součinitelem prostupu tepla U = 0,16 W/m².K bude splňovat 
požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla UN = 0,16 W/m².K. Jako 
tepelný izolant bude použita minerální izolace. 
 
Výplně otvorů: 
Okna, dřevěná eurookna, se zasklením tepelně izolačními trojskly. Výplně otvorů budou mít 
součinitel prostupu tepla U = 0,7 W/m2.K a bude mít vyhovující kritickou vnitřní povrchovou teplotu 
(rosný bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitřního vzduchu θai = 21°C a návrhové 
relativní vlhkosti vzduchu 
 φi = 50 %. Všechny otevíravé výplně otvorů budou opatřeny čtyřstupňovým kováním (zavření, 
otevření a sklopení, spárové větrání, mikroventilace). Součástí dodávky oken budou vnitřní parapety. 
Vstupní dveře do domu budou plastové osazované do systémové zárubně a budou mít součinitel 
prostupu tepla U = 1,20 W/m2.K a bude mít vyhovující kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný 
bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitřního vzduchu θai = 21°C a návrhové relativní 
vlhkosti vzduchu φi = 50 %. 
 
Energetická náročnost stavby 
Potřebné údaje jsou uvedeny v části projektové dokumentace – PENB – Energetický průkaz budovy. 
Dle vypočítaného průkazu energetické náročnosti budovy je objekt zařazen do třídy C1 – vyhovující 
budova. 
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Posouzení využití alternativních zdrojů nebylo posouzeno a není uvažováno. 
 
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 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Při provádění stavby nesmí být okolí stavby nadměrně obtěžováno negativními jevy, především 
hlukem a prachem. Odpadový materiál musí být odstraňována tak, aby nedocházelo k narušování 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a nenarušovalo se životní prostředí.  
Veškerý odpadový materiál bude odvážen na příslušné skládky. Zneškodňování odpadového 
materiálu je popsána dále.  



Výstavba budovy nebude zdrojem nadměrných hlučností, exhalací a jiných ekologických škodlivin. 
Osvětlení místností je provedeno dle ČSN 36 0450 a ČSN 360451. Bude realizováno zářivkovými či 
žárovkovými svítidly. Budou splněny požadavky dle ČSN 73 0580-1 ,,Denní osvětlení budov,,. 
Stavebně konstrukční, dispoziční a technické řešení domu tedy zajištuje splnění všech potřeb a 
požadavků kladených na hygienu prostředí a uživatelů domu (osvětlení, větrání, tepelnou pohodu, 
osobní hygienu atd.). 
Po dobu realizace: Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní 
a řídící činnost pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je třeba vytvořit 
při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. Je třeba dbát zejména na 
omezení hlučnosti na stavbě. 
 Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při stavební 
činnosti budou provedena následná opatření: 

 Zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách s ohledem 
na obytnou zástavbu, v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány 
(odhlučněny) hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných 
ranních a pozdních večerních hodinách. 

 Navržené objekty ani jejich provoz neovlivní negativní životní prostředí v okolí stavby. 
Provozem a užíváním objektu nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. 
Likvidace běžného komunálního odpadu bude zajištěna odvozem na skládku.  

 Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude svedena do vsakovacích drenážních trubek, 
vsakování bude vyřešeno na pozemku tedy. 

  Navržené místnosti v objektu budou mít zajištěno řádné větrání, osvětlení a vytápění.  

 Budova nepředstavuje novou zátěž pro životní prostředí. 
 
Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty: 

Dodavatel stavby zajistí plán opatření pro případ havarijního zhoršení kvality povrchových a 
podzemních vod po dobu výstavby. 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek: 
Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a 
stavebních strojů. 

Údaje o denním osvětlení a oslunění: 
Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové, že nedojde ke zhoršení 
podmínek denního osvětlení nebo oslunění. Obytné místnosti splňují podmínku o minimální 
prosluněné ploše obytných místností.  

Údaje o vytápění: 
 Objekt BD bude vytápěn deskovými otopnými tělesy (v koupelně pak topnými žebříky). 

Údaje o větrání: 
  Objekt BD bude větrán přirozeně okny, příp. ventilátory .  
Hodnocení emisí škodlivin:  

Při provozu rodinného domu emise škodlivin nevznikají .Vytápění je navrženo teplovodní.  
Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území 
minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou vývojem 
celkového znečištění v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby . 

Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod.: 
Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, 
upravují, dopravují, vykládají, nakládají a nebo skladují prašné látky je potřebné využít 
technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí. Zařízení na výrobu, úpravu a 
dopravu prašných materiálu je třeba zakapotovat, prašné materiály skladovat v uzavřených 
silech v případě nutnosti zabezpečit kropení na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování 
odpadů. 



Z hlediska ochrany životního prostředí budou v navržené stavbě provozovány zdroje emisí do 
ovzduší a zdroje hluku. Další vlivy stavby na životní prostředí jsou minimální a není nutno je 
podrobněji vyhodnocovat. Problematika odpadového hospodářství a odpadních vod je 
řešena v příslušných kapitolách. 

 
Odpadové hospodářství je možno rozdělit do dvou částí: 

- Odpady vznikající při výstavbě  
- Odpady, které vznikají periodicky provozem  

 
Odpady při stavbě 
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a 
katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o odpadech“) a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Ze dne 17. října 2001, zákon č. 106 /2005  
Sb. 

Katalog.číslo druh odpadu 
kat. 

odpadu 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06  

O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   

17 02 01 Dřevo  O 

17 02 02 Sklo  O 

17 02 03 Plasty O 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 

a vytěžená hlušina  

 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 05 Železo, ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

20 01 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného 

sběru – (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)  

 

20 01 01 Papír a lepenka O 



20 01 02 Sklo O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 07 Objemný odpad O 

          

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. Převzetím zakázky 
se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností.  Se všemi odpady 
bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a 
Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře 
recyklovaná pro další možné využití.  Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány 
firmám oprávněným ke sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu.  Je vhodné, aby vyšší 
dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách 
zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak je výše 
uvedeno. 
Pokud budou při stavbě vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení 
pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která 
toto povolení vlastní. Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít 
k dalšímu zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Manipulaci a 
likvidaci odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a 
příslušných vyhlášek.  
Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude 
řídit příslušnými ustanoveními  Zákona o odpadech č. 185/2001, ve znění pozdějších předpisů a 
odpady odevzdá odborným firmám, resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání 
s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo 
zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona.  
Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými firmami, které 
zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů.  
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. 
Odpady budou zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), případně 
budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování (Zákon o odpadech č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů.  Odpady 
budou shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může 
mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob 
z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. O 
podrobnostech nakládání s odpady.  
Domovní odpad z provozu bude ukládán do kontejnerů umístěných na stanovišti a bude pravidelně 
odvážen na skládky, určené referátem ŽP okresního úřadu, v rámci odpadového hospodářství 
stávající budovy občanské vybavenosti. Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně 
předávány firmám oprávněným ke sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu.  Zneškodnění a 
manipulaci odpadů zajistí provozovatel u odborných firem smluvně před uvedením stavby do 
provozu. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

 



B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Pozemek se nachází v oblasti středního radonového rizika. Na pozemku se středním radonovým 
indexem se musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou v 1.kategorii těsnosti, tj. 
s protiradonovou izolací, která je v jedné vrstvě současně hydroizolace s plynotěsnými prostupy 
instalací. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Měření bludných proudů nebylo provedeno, protože v blízkosti se nenachází žádný výkonný liniový 
zdroj.  
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
V této oblasti bez většího rizika, proto nebylo uvažováno a řešeno. 
 
d) Ochrana před hlukem 
Zatížení od hluku z dopravy je minimální či shodné se současným stavem.  
V budově není žádný významný zdroj hluku.  
Výtah je zvukově izolován od obytných prostorů.  
Bytové jednotky jsou odděleny akustickým zdivem POROTHERM tl. 25.  
V bytech jsou akustické příčky tl. 11,5.  
Všechny tyto konstrukce svými parametry vyhovují normě ČSN 730532. 
 
e) protipovodňová opatření  
Nejsou provedena = objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 Na stavbu nepůsobí jiné negativní účinky 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojovací místa jsou patrné z výkresu situace. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Bude provedeno dle jednotlivých správců technické infrastruktury. 
Délky jsou zřejmé z výkresové dokumentace 
 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
Pro polyfunkční dům bude vybudována příjezdová komunikace, napojena na stávající komunikaci. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Příjezdová cesta je napojena na stávající komunikaci, z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní 
obslužnou komunikaci.  
 
c) Doprava v klidu 
Polyfunkční  dům má v 1.PP navrženou hromadnou garáž (celkem 13 parkovacích stání, z toho 1 pro 
tělesně postížené). 
 



d) Pěší a cyklistické stezky 
K objektu bude proveden chodník ze zámkové dlažby, sloužící pro přístup do objektu a komunikaci 
kolem objektu..a i ke kancelářím zezadu objektu. 
 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
V bezprostředním okolí stavby na rovinatém pozemku budou provedeny terénní úpravy, které vyřeší 
napojení vjezdu a vstupu do domu na okolní komunikační plochy. Přitom jednotlivé plochy 
komunikací budou zachovávat požadované normativní sklony a požadavky. 
Před započetím stavby bude provedena skrývka ornice, která bude uschována na mezideponii na 
pozemku investora pro závěrečné terénní úpravy. Deponovaná ornice bude použita na sadové 
úpravy. Všechny plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu. Týká se to 
zejména ploch užívaných pro zařízení staveniště. 
 
b) Použité vegetační prvky 
Plocha, mimo zastavěnou plochu domu a zpevněných ploch bude zatravněna pěstěným trávníkem a 
doplněná vhodnou skladbou dřevin (keře, stromy). 
 
c) Biotechnická opatření 
Nejsou řešena vzhledem k okolnostem. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda viz. bod B.2.10 
Stavba bytového domu nebude produkovat emise ani hluk, který by zatěžoval životní prostředí do té 

míry, aby byla nutno navrhnout speciální technická opatření. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
V projektové dokumentaci není uvažováno s likvidací vzrostlých stromů ani křovin. Navrhovaná 
stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí 
Památné stromy nejsou v okolí stavby bytového domu. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení El A. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných ani bezpečnostních pásem. Případná ochranná pásma 
by byla stanovena ve vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí v dokladové části. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
V objektu není požadováno vybudování ploch pro ochranu a úkryt obyvatelstva či personálu pro 
případ použití ZHN (zbraní hromadného ničení) , přírodních katastrof či průmyslových havárií.  



Ochrana proti následkům případných přírodních pohrom či následků kalamitních stavů je 
v kompetenci HZS (hasičského záchranného sboru). 
Objekt neleží v záplavovém území. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Před vlastním zahájením stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště sloužící na ochranu 
pracovníků před nepříznivým počasím a pro skladovaní materiálu. 
V rámci zařízení staveniště bude zřízen sklad materiálu PSV . 
Před vlastním zahájením stavby bude provedena skrývka ornice v místě BD a v místě 
předpokládaných základů a násypů.  
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., 
Zákoník práce, v úplném znění. Charakter stavby nevyžaduje rozsáhlejší přípravu staveniště. 
Vedle  místní komunikace vedou hlavní sítě  kanalizace ,vody, plynu. nadzemní el. vedení . 
Pro řemeslníky, pracující na stavbě, bude zajištěna na pozemku šatna a WC.  Staveniště bude 
označeno a zajištěno proti vstupu cizích osob. 
 
a)Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. 
Pro měření odběrů pro potřeby stavby bude zažádáno o staveništní elektroměr a vodoměr.  
Telefon pro stavbu bude mobilní. 
Zásobování je navrženo tak, aby minimálně obtěžovalo okolní obyvatele a netvořilo překážku 
plynulosti silničního provozu. 
 
b)Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště se nepředpokládá. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Na staveništi ( na pozemku investora )  se vyskytuje hlavní řad plynu , a hlavní řad vodovodu . Před 
zahájením zemních prací budou vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě v prostoru staveniště , 
včetně  odběrových míst el. energie a vody pro potřeby stavby.  
Viz. bod B.8a) 
 
d)Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku budoucího objektu tak, aby nezasahovalo do 
veřejných komunikací ani sousedních pozemků. Přístup na staveniště je z hlavní ulice. Staveniště 
bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy a tabulkami, bude oploceno s využitím systému 
dočasného oplocení. Tím bude zamezeno možnosti zranění a ohrožení zdraví nepovolané veřejnosti.  
Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným provozem vymezeny přenosnými 
zábranami, přechodným dopravním značením nebo jiným náležitým způsobem. Při odjezdu techniky 
ze stavby se musí dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Musí se provádět 
každodenní úklid staveniště. Na pozemku bude pohyb mechanizačních prostředků zhotovitele stavby. 
Mimo tyto plochy by nemělo docházet k pojíždění a k jakýmkoliv zásahům. Příjezd a přístup je po 
místních komunikacích a pozemcích investora. Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické 
předpisy, zejména ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy a ochrana před prachem. Stavba nebude 
citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou 
probíhat od cca 7 do 21 hod, přičemž nesmí být překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 
akustického tlaku. Při realizaci bude část pozemku sloužit pro skládku materiálů. 
 
e)Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 



Staveniště bude oploceno s využitím systému dočasného oplocení. Při odjezdu techniky ze stavby se 
musí dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. 
Demolice nejsou nutné. 
Kácení dřevin není nutné. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  
Staveniště bude na pozemku investora, stejně tak staveništní zařízení, dočasné skládky materiálu a 
staveniště technických přípojek. 
 
Na staveništi bude řešena sociální potřeba přenosným WC.  
Jako sklad budou sloužit stavební buňky. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, 
dopravují, vykládají, nakládají a nebo skladují prašné látky je potřebné využít technicky dostupné 
prostředky na zamezení prašných emisí. Zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je 
třeba zakapotovat, prašné materiály skladovat v uzavřených silech. V případě nutnosti zabezpečit 
kropení. Na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů. 
 
Odpady při stavbě 
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a 
katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o odpadech“) a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Ze dne 17. října 2001. 

Katalog číslo 

 

Druh odpadu Kat. 

odpadu 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihly O 

17 01 03 tašky a keramické výrobky O 

17 01 07 

 

směsi nebo oddělné frakce betonu, cihel, tašek a  

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty  O 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  



17 04 07 směsné kovy O 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10  O 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu   

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a  

17 06 03 

O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry   

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 

01 

O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

10 13 14 odpadní beton a betonový kal O 

 
Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. Se všemi odpady 
bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a 
Vyhlášky  č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů. 
Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné využití.  
Budou doklady o způsobu likvidace odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého 
materiálu). Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu 
zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Manipulaci a likvidaci 
odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných 
vyhlášek.  Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce 
odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními Zákona o odpadech č. 185/2001, ve znění pozdějších 
předpisů a odpady odevzdá odborným firmám, resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na 
nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, 
nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona.  
Investor stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými firmami, které zabezpečují 
likvidaci a manipulaci odpadů. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Možnosti skladováni zeminy a stavebních materiálů jsou na vlastním pozemku. Ornice v tloušťce cca 
20 -30 cm bude odkryta a skládkována na pozemku, na okraji. Ornice bude dále použita na sadové 
úpravy. Zemina vytěžena při hloubení pasů bude také skládkována a použita na pozdější terénní 
úpravy, zásypy, násypy. 
 
i)Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a řídící činnost 
pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je třeba vytvořit při stavbě 
podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí, příp. č. 350/2012 Při likvidaci odpadů je 
třeba postupovat v souladu s platnými předpisy, tj. zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění novely č. 169/2013, dále dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., 
Katalog odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a přílohy č. 1. – Katalog odpadů, dále v souladu s 



vyhláškou č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s 
odpady.  Přehled vznikajících odpadů a označení dle katalogu odpadů: Označení odpadů dle katalogu 
odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) 
 
Je třeba dbát zejména na: 

- výplach zařízení od betonové směsi na určených místech 
- ochrana ovzduší před exhalacemi – maximální možné omezení exhalací 
- ochrana ovzduší před prachem – kropení komunikací, možných prašných oblastí 
  dodržení předepsaných limitů 
- ochrana vodních toků – provádění úkonů, které by mohly toky poškodit, v dostatečné          
vzdálenosti od těchto toků 
- ochrana spodních vod – zamezení pronikání ropných produktů do spodních vod 
- zamezení vnikání ropných produktů na propustná podloží 
- ochrana odpadních vod – zamezení vnikání nebezpečných látek do odpadních vod 
- ochrana před hlukem a vibracemi – použití strojů s nižší hlučností, dodržení limitů 
- ochrana zeleně – chránění stromů proti mechanickému poškození, zajištění vláhy 
- nakládání s odpady – odvoz odpadu na určené skládky, bude pověřena odborná firma s 
oprávněním pro nakládání s odpady 
- bude zajištěna očista automobilů před výjezdem ze staveniště 
 
 

Omezení hlučnosti na stavbě: 
Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při 
stavební činnosti budou provedena následná opatření: 
v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny) 
hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a 
pozdních večerních hodinách. 
 

Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkt: 
Investor stavby zajistí plán opatření pro případ havarijního zhoršení kvality povrchových a 
podzemních vod po dobu výstavby. 
 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek: 
Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a 
stavebních strojů tj. před výjezdem z hlavního staveniště vybuduje dodavatel stavby 
zpevněnou, oklepovou plochu pro hrubé čištění stavebních mechanizmů (spodků nákladních 
aut).  

 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů), 
Na stavbě musí být přísně dbáno na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci jak vlastních 
pracovníku dodavatelské firmy, tak i u tzv. třetích osob – včetně dopravy – pohybujících se v okolí 
stavby i přilehlých ulic. Na stavbě budou určeny proškolené osoby pro usměrnění dopravy a pohybu 
chodců, při dopravování materiálu a odvozu suti a při provádění všech druhu prací, obzvláště 
nebezpečných (např. při montáži a demontáži lešení). Jmenovitě je třeba uvést dodržování veškerých 
bezpečnostních předpisů pro práce ve výškách. Při stavební činnosti budou respektována nařízení o 
provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být 
prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 
309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno 
v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 
 



Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 736411, ČSN 736005, zák. 
č. 17/1992 Sb., zák. č. 388/1991 Sb., nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., zák. č. 238/1991 Sb., zák. č. 
62/1992 Sb., zák. č. 309/1991 Sb., zák č. 86/1992 Sb., zák. č. 408/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 65/1965 Sb., 
Zákoník práce, v úplném znění. 
 
Podle nařízení vlády 591/2006 Sb o bezpečnosti zdraví při práci na staveništích: 
- Vyškolení pracovníci, dohled a jasné instrukce, osobní ochranné prostředky, správné nářadí, 
nástroje. 
- Přístup k sociálním zařízením, pitná voda k dispozici. 
- Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu osob, ohrazené nebo zakryté. 
Zamezení přístupu nepovolaných osob na staveniště. 
- Pravidelný dohled kompetentní osoby. 
- Opatření proti pádu osob z výšky ( zábradlí, případné jiné prostředky ) 
- Dostatečné osvětlení pracoviště. 
- Přístupové cesty v dobrém stavu a značené. 
- Dohled kompetentní osoby. 
   
Práce ve výškách: Podle nařízení vlády č.362/2005 Sb. 
Na staveništi bude zajištěna ochrana proti pádu (tzn. zamezení pádu z výšky nebo do hloubky). Tato 
ochrana bude zajištěna na všech pracovištích, která leží ve výšce nad 1,5m nad okolní úrovní, 
případně pokud volná hloubka pod nimi přesahuje 1,5m. Ochranu proti pádu zajistí zaměstnavatel 
přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany např. ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, 
záchytná lešení, ohrazení nebo sítě, lešení nebo pracovní plošiny. Prostředky osobní ochrany např. 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje 
použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem 
na povahu, předpokládaný rozsah a dobu 
trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 
dostatečné. 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Při nepříznivé povětrnostní situaci zaměstnavatel zajistí přerušení prací ve výškách. 
Nepříznivými podmínkami se rozumí: 

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
-  čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 
polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m. s-1 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

Dodržení požadavků daných nařízením vlády 591/2006Sb. k bezpečnosti a ochraně zdraví na 
staveništi. Zaměstnanci budou dostatečně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi (hlavně při práci ve výškách). Každý zaměstnanec i návštěvník na staveništi bude mít vlastní 
přilbu. Každý pracovník bude mít vlastní pracovní obuv. Příjezdy na staveniště a výjezdy z něj budou 
řádně a bezpečně značeny. Strojní zařízení musí být pravidelně kontrolováno a revidováno.  
Ke strojům a zařízením musí být vedena kompletní technická dokumentace, včetně provozního 
deníku nebo knihy. 
Bednění musí být v souladu s normou. Před betonáží se vždy provede kontrola. Pracoviště musí být 
řádně osvětlena, vybavena pracovními a ochrannými pomůckami. Při práci je nutno dodržovat 
předpisy pro práci na el. zařízení. 
 
 



k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavba se bude realizovat na volné ploše. Staveniště bude zabezpečeno proti vniku třetích osob a 
bude opatřeno výstražnými tabulemi proti vniku nepovolaných osob. Osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace se v průběhu výstavby nebudou na staveništi vyskytovat. Pouze se mohou osoby 
s omezenou schopností a orientace vyskytovat ve vchodech k blízkým nemovitostem. V místě vchodu 
a východu z objektu nebudou stávající průchodné šířky během stavby zužovány. Stavba musí být 
zabezpečena, aby nebyli ohroženi chodci a motorová vozidla pohybující se v blízkosti výkopu, výkop 
musí být zajištěn proti pádu osob. V hodinách s nízkou nebo žádným přirozeným světlem budou 
výkopy a lávky osvětleny.  
Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový, je vhodný jako vstup pro kočárky a osoby s omezenou 
schopností pohybu. V 1NP nejsou cestou ke schodišti a k výtahu výškové změny podlahy. 
Výstavbou nebudou dotčeny sousední pozemky tak, aby se musely řešit bezbariérově. 
 

l)Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Potřebné zásahy do komunikace budou projednány s příslušnými orgány. Při provádění bude použito 
dočasné dopravní značení dle požadavků Dopravní policie.  
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Jedná se o stavbu polyfunkčního domu, kde se nepředpokládají speciální podmínky pro provádění 
stavby.  
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude provedena v jedné etapě a bude probíhat cca tři roky. 
Předpokládané zahájení realizace stavby: 05 / 2018 
Předpokládané dokončení stavby:  05 / 2021                                 
 
Návrh postupy stavby BD:  
- příprava území – zařízení staveniště   
- výkopy 
- základy 
- hrubá stavba 
- instalace, rozvody 
- dokončovací práce – kompletace 
- sadové úpravy  
- likvidace ZS 
- dokončovací práce, revize 
- oznámení k užívání  
 

V Brně, dne 10. 1. 2017              Bc. Petra Haraga 
 

 

 

 

 



F. DOKUMENTACE STAVBY  

1. Pozemní objekty  

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení  

1.1.1. Technická zpráva 
a) Účel objektu  
Předmětem projektu je objekt Polyfunkčního domu, který bude sloužit pro bydlení (celkem 10 
bytových jednotek). V 1.NP jsou dále navržené dva kancelářské subjekty se samostatnými vstupy. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace  
Objekt  domu je půdorysného tvaru obdélníku s ustupujícími částmi.   
Budova má rozměry 25800 x 16800 x 10000 mm.  
Obestavěný prostor nadzemní části je cca 4254,39m³. 
Zastavěná plocha bytového domu (bez vjezdové rampy) je 455,44m².  

Dům je podsklepen. V 1.PP jsou navrženy  hromadné garáže, sklepní kóje, prostor pro sportovní 
zázemí a technická místnost. 
Polyfunkční dům má čtyři nadzemní podlaží. 
Jedná se o stěnový nosný systém, založený plošně na základových pasech. 
Vstup do budovy k bytové části je navrženi v 1.NP (+2 samostatné vchody do kanceláří).  V objektu je 
navrženo schodiště a výtah. Schodiště s výtahem umožňuje přístup do celkem čtyř nadzemních 
podlaží i podzemního podlaží. 
 Objekt má navrženy balkóny a francouzská okna pro dostatek denního světla. Objekt je dobře 
prosvětlen díky velkému počtu oken.  
V 1.NP jsou 2 bytové jednotky + 2 kancelářské prostory. 
V 2.NP jsou 4 bytové jednotky.   
Ve 3NP a 4NP jsou vždy 4 byty (2 jsou mezonetové).  
Přilehlé plochy jsou zatravněny a budou vysázeny nízké stromy, které nebudou bránit oslunění bytů. 
Byty nejsou řešeny jako bezbariérové. Vstup je bezbarierový a v objektu je výtah. 
 
Popis jednotlivých bytů: 
1.NP: 2 x 4+kk 
Byt 1.1. (4+kk) A = 57,53 m2 
Byt 1.2. (4+kk) A = 82,43 m2 
 
2.NP: 3 x 4+kk, 1 x 2+kk 
Byt 2.1. (4+kk) A = 87,24 m2 
Byt 2.2. (4+kk) A = 88,68 m2 
Byt 2.3. (4+kk) A = 96,64 m2 
Byt 2.4. (2+kk) A = 57,53 m2 
 
3.NP: 2 x 4+kk, , 1 x 3+kk , 1 x 2+kk 
Byt 3.1. (3+kk) A = 82,25 m2 
Byt 3.2. (4+kk + skleník) A = 97,46 m2 (mezonetový byt) 
4.NP: byty3.3 a 3.4 jsou navrženy jako mezonetové (s jednou obytnou místností – skleníkem, terasou 
a střešní zahradou) 
Byt 3.3. (4+kk + skleník) A = 104,88 m2 (mezonetový byt) 
Byt 3.4. (2+kk) A = 60,39 m2 



 
Byt 3.2. (4+kk + skleník) A = 97,46 m2 (mezonetový byt) 
Byt 3.3. (4+kk + skleník) A = 104,88 m2 (mezonetový byt 
 
 
Popis kancelářských prostor v  1.NP: 
K.1.: A = 96,22 m2 
K.2.: A = 89,74 m2 
 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z cihel POROTHERM P+D tl. 400 mm s dodatečným 
zateplením (obvodové zdivo), mezibytové stěny akustickým systémem POROTHERM tl. 250 mm Zdivo 
je ztuženo v úrovni stropu a v úrovni pod pozednici po celém obvodu železobetonovými věnci. Stropy 
budou z montovaných stropních panelů. 
Střecha jednoplášťová plochá (vegetační). Vnitřní schodiště je navrženo jako dvouramenné, 
železobetonové, prefabrikované. Založení objektu je pomocí základových pasů, pasy z železobetonu. 
Konstrukčně bude do každé vodorovné spáry vloženy 2x výztužný prut Ø 12 mm a  svislý prut 
stejného profilu do každého otvoru. Hladina podzemní vody nezasahuje základové konstrukce. Po 
vykonání stavebních prací na spodní konstrukci objektu je nutno základy zasypat a důsledně provést 
zahutnění zásypů základů, aby nedošlo vsakováním srážkových vod podél základových konstrukcí. 
Podzemní vody v podzákladí se nepředpokládájí. Zděné konstrukce z keramických tvarovek. 
Základové pasy, patky Beton  C16/20 (X0). 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost   
Objekt obsahuje čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Je řešen jako kombinovaný stěnový 
systém s montovanými stropními panely. Budova je založena na základových pásech a stěny jsou 
vystavěny z cihelného systému s kontaktním zateplením. Střecha je jednoplášťová plochá, vegetační. 
Balkóny jsou vybetonovány s ISO nosníkem.  
Životnost stavby se při vhodném užívání předpokládá minimálně 150 let.   
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  
 Tepelně technické řešení stavby je řešeno v samostatné části.    
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického 
průzkumu   
Polyfunkční dům je založen na základových pásech 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků   
Stavba polyfunkčního domu nebude produkovat emise, ani hluk, který by zatěžoval životní prostředí 
do té míry, aby byla nutno navrhnout speciální technická opatření.  
 
 h) Dopravní řešení   
Napojení bude ze stávající komunikaci. Dopravní řešení, včetně dopravního značení bude projednáno, 
odsouhlaseno dotčeným úřadem. Po celou dobu výstavby musí být zajištěna bezpečnost chodců.  
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření   
Radonový průzkum a stanovení radonového indexu pozemku provede autorizovaný geolog. 
Posouzení geologických poměrů bude provedeno odborným geologem vykopání základů.   
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu   
Všechny práce budou provedeny v souladu s požadavky příslušných ČSN pro navrhování a provádění 
staveb nebo v kvalitě vyšší a souvisejícími normami, předpisy a vyhláškami. 



 Budou respektovány technické předpisy, podnikové normy, pokyny a předpisy výrobců a dodavatelů 
jednotlivých výrobků či systémů. 
 
Polyfunkční dům je navržen podle: 
- ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
- ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 
- ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 
- ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby  
- ČSN EN 1996-1-1 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro 
vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
- ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla – 
Porotherm – podklady pro navrhování  
- vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- vyhlášky č. 491/2006 Sb.  
- vyhlášky č. 502/2006 Sb. 
Stavba bytového domu si nevyžádá si žádná zvláštní opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při 
užívání. Technologie provádění je standardní, dodržení příslušných ČSN pro provádění, dále veškeré 
související předpisy, také kontrolní a zkušební činnost, bezpečnostní předpisy. 
 
1.1.2. Výkresová část  
Výkresová část je obsažena v samostatné složce.  
 

1.2. Stavebně konstrukční část 

 1.2.1. Technická zpráva 
a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného 
systému stavby při návrhu její změny   
Budova obsahuje čtyři nadzemní podlaží bez podsklepení. Je řešena jako kombinovaný stěnový 
systém s montovanými stropními panely. Budova je založena na základových pásech a stěny jsou 
vyzděny z betonových tvárnic  s kontaktním zateplením. Střecha je jednoplášťová plochá, vegetační..    
 
b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky   
Pro stavbu jsou navrženy výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, které splňují požadavky 
platné legislativy a požadavků.   
 
c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce   
Stálé zatížení:  
γG =1,35;1,0 
 BytB - kategorie A – 1,5 kN/m2 ;  
součinitel pro zatížení užitná - γQ= 1,5  
Schodiště – kategorie A – 2,5 kN/m2 ;  
součinitel pro zatížení užitná - γQ= 1,5  
Zatížení sněhem:  
II. sněhová oblast, základní charakter. hodnota sk=1,0 kN/m2; γQ = 1,5 
Zatížení větrem: 
 II. větrová oblast, kategorie terénu II., výchozí základní rychlost větru wb,0=25 m/s ; γQ =1,5 
Další výpočty v textové části  - Výpočty 

 



d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů   
V objektu nejsou žádné neobvyklé konstrukce nebo konstrukční detaily.    
 
 e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby   
Všechny práce budou prováděny dle technologických postupů, aby neovlivnily negativně vlastní 
stabilitu ani stabilitu sousedních staveb. 
Výstavba objektu je navržena a bude provedena tak, aby zatížení a ostatní vlivy, kterým bude stavba 
vystavena během prací a užívání při řádně provedené údržbě, nemohli způsobit: - náhlé, nebo 
postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby, větší 
stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce, nebo vznik trhlin), které může narušit 
stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke 
snížení trvanlivosti stavby, poškození, nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických 
zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce, ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací 
v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi, - 
ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby.   
 
f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů  
 V objektu není uvažováno, jedná se o novostavbu.   
 
g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí   
v objektu není řešeno     
   
h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software   
Studijní podklady:   
Bárta L.: TZB I (S) - M03 – Zásobováni budov vodou  
Bárta L.: TZB I (S) - M04 – Zásobováni budov plynem   
Čupr K.: TZB I (S) - M01 – Hygienická zařízení v budovách   
Čupr K.: TZB I (S) - M02 – Odvádění odpadních vod z budov  
Donaťáková D.: STAVEBNÍ AKUSTIKA A DENNÍ OSVĚTLENÍ – modul 02 Denní osvětlení   
Rusinová M., Juráková T., Sedláková M.: POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - modul 01 Požární 
bezpečnost staveb  
Klimešová J.: NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH - modul 01  
 
Normy a vyhlášky: 
-ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části  
- ČSN 73 4301 - Obytné budovy  
- ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
- ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 
- ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 
- ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby  
- ČSN EN 1996-1-1 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro 
vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
- ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla – 
Porotherm – podklady pro navrhování  
- vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- vyhlášky č. 491/2006 Sb.  
- vyhlášky č. 502/2006 Sb. 
ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 



 ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy ČSN 73 0810:2009/Z3-Požární bezpečnost staveb-  
ČSN 73 0833:2010/Z1 - Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování  
ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou  
ČSN 73 0802:06/2003- Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty  
ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojka  
ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 
 ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou  
ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů  
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace  
Vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
Vyhl. č.20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhl. č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb  
Vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
Vyhl. č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb   
 
Software:  
Microsoft Word,  
Microsoft Excel,  
AutoCad 2010, 
 Svoboda Software 2010 (Teplo, Ztráty, Area, Energie),  
WDLS 4,1   
 
i)Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
Na obsah dokumentace nejsou kladeny žádné specifické požadavky.   
 
1.2.2. Výkresová část     
Výkresová část je obsažena v samostatné složce.  
 
1.2.3. Statické posouzení     
Výstavba objektu je navržena a bude provedena tak, aby zatížení a ostatní vlivy, kterým bude stavba 
vystavena během prací a užívání při řádně provedené údržbě, nemohli způsobit náhlé, nebo 
postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby, větší 
stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce, nebo vznik trhlin), které může narušit 
stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke 
snížení trvanlivosti stavby, poškození, nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických 
zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce, ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací 
v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi, 
ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby.   
 
1.3. Požárně bezpečnostní řešení    
 
1.3.1. Technická zpráva   
Požární bezpečnost stavby je řešena v samostatné části PBŘS.    
 
1.3.2. Výkresová část  
 Výkresy PBŘS jsou obsaženy v příloze ve zvláštní složce. 
 
 
V Brně, dne 10. 1. 2018              Bc. Petra Haraga 
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Zámečnické výrobky 
(podrobněji viz. Výkresová dokumentace) 
 

Z01 zábradlí (schodiště zrcadlo)  

Z02 zábradlí (schodiště, stěna nástupní rameno) 

Z03 zábradlí (schodiště stěna výstupní rameno) 

Z04 zábradlí (schodiště stěna nástupní rameno 1.PP) 

Z05 zábradlí (podesta 3.NP) 

Z06 sekční garážová vrata 

Z07 Mezibytový paraván na terase 1.NP 

Z08 Mezibytový paraván na balkóně 2.NP 

Z09 Mezibytový paraván na balkóně 2.NP 

Z10 lapač střešních splavenin 

Z11 zábradlí na francouzských oknech 

Z12 Zábradlí 4.NP terasy 

Z13 Mezibytový paraván na terase 4.NP 

Z14 Zábradlí balkón rohový 2.NP a 3.NP 

Z15 Zábradlí balkón 2.NP 

Z16 Zábradlí balkón 2.NP 

Z17 Zábradlí balkón 2.NP 

Z18 Zábradlí balkón 3.NP 

Z19 Zastřešení nájezdové rampy 

Z20 Výlez na střechu 

Z21 Žebřík – přenosný 

Z22 Žebřík na střechu 4.NP 
 

Klempířské výrobky 
(podrobněji viz. Výkresová dokumentace) 

K01 okapové svody 

K02 okapové žlaby 

K03 oplechování mansard 

K04 oplechování technologií VZT kanalizace 

K05 oplechování atiky 4.NP 

K06 oplechovaní nájezdové rampy Výpis dveří  
 

Výpis oken a dveří (viz. Výkresová část) 
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Posouzení z hlediska osvětlení a oslunění 

 
Normativní požadavky 
Z hlediska denního osvětlení na obytnou místnost (obytná místnost) 
Hodnoty činitele denní osvětlenosti ve dvou posuzovaných kontrolních bodech v polovině hloubky 
místnosti, musí být větší než normová hodnota 1,5% a průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti 
z obou těchto bodů musí být větší než 5% pro 4. Třídu zrakové činnost. 
 
Technické údaje budovy z hlediska osvětlení a oslunění 
Obytná místnost  je půdorysných rozměrů 3000x4000mm, světlé výšky 2600mm.  
Svým okenním otvorem je orientován na severozápad.  
Budova má rozměry 25800x16800x10000mm 
Okno je jednodílné, francouzské, o rozměrech 1500x2410mm, bez parapetu. 
Výška srovnávací roviny: 850mm 
 
Vyhodnocení jednotlivých oblastí 
Doba proslunění u bytových staveb a u pobytových prostor 
 
Vyhodnocení provozu budovy dle požadavků na denní osvětlení podle třídy zrakových činností 
Hodnoty činitele denní osvětlenosti v obou kontrolních bodech v polovině hloubky místnosti, jsou 
větší než normová hodnota  Dmin 1,5%. Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti Dm 5%.  
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
Oba požadavky na denní osvětlenost obytných místností jsou splněny dle ČSN 73 0580. 
Viz níže obr., protokol v příloze 
 
 
 

 
 



 
 
 
Vyhodnocení vlivu stínění navrhované budovy na okolí dle požadavků na denní osvětlení podle 
kategorie území 
Nedochází k zastínění okolních budov. 
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VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO  
SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2010 
 Datum :  17.11.2017 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -12.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :  0.0 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        17.1 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       1281.3 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :         305.5 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :  3331.4 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  POLYFUNKČNÍ 
 
 
  
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -12.0 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.PP 
  1/   1  N - schodišt   16.0      12.0    140.4       1688  3.8%   60.27 
  1/   2  N - Výtahová   16.0       2.8     42.0        355    0.8%   12.70 
  1/   3  N - Technick   16.0       6.0     17.9        239    0.5%    8.52 
  1/   4  N - sklep      10.0       7.9     23.6        211    0.5%    9.59 
  1/   5  N - sklep      10.0       1.9      5.8         48    0.1%    2.18 
  1/   6  N - garáž      10.0     392.4   1177.3    8387   18.8%  381.22 
           
 1.NP 
  2/   0   Technická m   16.0       5.5     14.4        220    0.5%    7.85 
  2/   1   Hala          20.0      13.1     34.1        298    0.7%    9.33 
  2/   2   Obývací p.+   20.0      37.7     97.9       1326 3.0%   41.43 
  2/   3   Pokoj         20.0      13.1     33.9        308    0.7%    9.62 
  2/   4   Pokoj         20.0      12.8     33.2        303    0.7%    9.45 
  2/   5   Komora        20.0       2.3      6.1         33    0.1%    1.04 
  2/   6   Koupelna      23.0       4.8     12.4        205    0.5%    5.86 
  2/   7   WC            20.0       1.3      3.4         19    0.0%    0.58 
  2/  21   Hala          20.0      10.9     27.3        262    0.6%    8.18 
  2/  22   Obývací p.+   20.0      29.3     76.2        709    1.6%   22.15 
  2/  23   Pokoj         20.0      11.2     29.2        354    0.8%   11.06 
  2/  24   Pokoj         20.0      17.4     45.1        608    1.4%   19.00 



  2/  25   Pokoj         23.0      12.4     32.3        387    0.9%   11.07 
  2/  26   Chodba        20.0       4.1     10.7         58    0.1%    1.83 
  2/  27   Koupelna      23.0       4.8     12.0        212    0.5%    6.04 
  2/  28   WC            20.0       1.4      3.4         18    0.0%    0.57 
  2/  31   Hala          20.0      14.8     38.5        232    0.5%    7.24 
  2/  32   Obývací p.+   20.0      30.9     80.4        868    1.9%   27.12 
  2/  33   Pokoj         20.0      10.6     27.7        369    0.8%   11.53 
  2/  34   Pokoj         20.0      12.5     32.5        386    0.9%   12.05 
  2/  35   Pokoj         20.0      15.7     40.7        582    1.3%   18.19 
  2/  36   Komora        20.0       3.0      7.8         78    0.2%    2.43 
  2/  37   Koupelna      23.0       3.2      8.4         50    0.1%    1.43 
  2/  38   Koupelna      23.0       5.3     13.7         82    0.2%    2.33 
  2/  39   WC            20.0       1.7      4.2         23    0.1%    0.72 
  2/  41   Hala          20.0      10.1     26.3        192    0.4%    6.01 
  2/  42   Obývací p.+   20.0      29.7     77.1        855    1.9%   26.71 
  2/  43   Pokoj         20.0      12.1     31.6        335    0.7%   10.47 
  2/  44   koupelna      23.0       7.2     18.6        361    0.8%   10.31 
           
  2.NP 
  3/   1   Hala          20.0      13.1     34.1        321    0.7%   10.02 
  3/   2   Obývací p.+   20.0      37.7     97.9       1098  2.5%   34.33 
  3/   3   Pokoj         20.0      11.0     33.9        320    0.7%   10.02 
  3/   4   Pokoj         20.0       9.8     25.4        248    0.6%    7.76 
  3/   5   Pokoj         20.0      10.1     26.4        477    1.1%   14.92 
  3/   7   Koupelna      23.0       4.8     12.4        205    0.5%    5.86 
  3/  21   Hala          20.0      10.5     27.3        284    0.6%    8.87 
  3/  22   Obývací p.+   20.0      29.3     76.2        725    1.6%   22.67 
  3/  23   Pokoj         20.0      11.2     29.2        381    0.9%   11.92 
  3/  24   Pokoj         20.0      17.4     45.1        593    1.3%   18.55 
  3/  25   Pokoj         23.0      12.4     32.3        366    0.8%   10.45 
  3/  27   Koupelna      23.0       4.8     12.4        214    0.5%    6.11 
  3/  31   Hala          20.0      14.8     38.5        232    0.5%    7.24 
  3/  32   Obývací p.+   20.0      30.9     80.4        901    2.0%   28.14 
  3/  33   Pokoj         20.0      10.7     27.7        381    0.9%   11.91 
  3/  34   Pokoj         20.0      12.5     32.5        363    0.8%   11.35 
  3/  35   Pokoj         20.0      15.7     40.7        362    0.8%   11.30 
  3/  36   Komora        20.0       3.0      7.8         78    0.2%    2.43 
  3/  37   Koupelna      23.0       3.2      8.4        133    0.3%    3.79 
  3/  38   Koupelna      23.0       5.3     13.7        213    0.5%    6.09 
  3/  41   Hala          20.0      10.1     26.3        214    0.5%    6.70 
  3/  42   Obývací p.+   20.0      29.7     77.1        827    1.9%   25.85 
  3/  43   Pokoj         20.0      12.1     31.6        316    0.7%    9.87 
  3/  44   koupelna      23.0       7.2     18.6        361    0.8%   10.31 
           
  3.NP 
  4/   1   Hala          20.0      13.1     34.1        366    0.8%   11.42 
  4/   2   Obývací p.+   20.0      32.2     83.7       1263  2.8%   39.46 
  4/   3   Pokoj         20.0      11.0     28.6        370    0.8%   11.56 
  4/   4   Pokoj         20.0       9.8     25.4        323    0.7%   10.08 
  4/   5   Pokoj         20.0      12.2     31.7        343    0.8%   10.73 
  4/   6   komora        20.0       2.0      5.1         28    0.1%    0.86 
  4/   7   koupelna      23.0       4.8     12.4        101    0.2%    2.88 



  4/   8   WC            20.0       1.2      3.4         25    0.1%    0.77 
  4/  21   Hala          20.0       7.9     20.6        225    0.5%    7.04 
  4/  22   Obývací p.+   20.0      33.6     89.8        770    1.7%   24.06 
  4/  23   Pokoj         20.0      11.2     29.2        370    0.8%   11.57 
  4/  24   Pokoj         20.0      20.4     53.0        741    1.7%   23.15 
  4/  25   Pokoj         23.0      15.2     39.6        515    1.2%   14.72 
  4/  26   Chodba        20.0       4.1     10.7         80    0.2%    2.49 
  4/  27   Koupelna      23.0       5.0     11.9        239    0.5%    6.82 
  4/  31   Hala          20.0      14.8     38.5        308    0.7%    9.61 
  4/  32   Obývací p.+   20.0      34.5     90.1       1050   2.3%   32.80 
  4/  33   Pokoj         20.0      10.7     27.7        439    1.0%   13.73 
  4/  34   Pokoj         20.0      15.7     40.9        508    1.1%   15.88 
  4/  35   Pokoj         20.0      13.5     35.2        497    1.1%   15.52 
  4/  36   Komora        20.0       5.0     13.1        208    0.5%    6.49 
  4/  37   Koupelna      23.0       2.8      7.4         60    0.1%    1.72 
  4/  38   Koupelna      23.0       5.3     13.7        111    0.2%    3.17 
  4/  39   WC            20.0       1.7      4.4         33    0.1%    1.02 
  4/  41   Hala          20.0      10.1     26.3        244    0.5%    7.63 
  4/  42   Obývací p.+   20.0      27.7     72.1        995    2.2%   31.10 
  4/  43   Pokoj         20.0      12.1     31.6        401    0.9%   12.52 
  4/  44   koupelna      23.0       6.7     17.3        390    0.9%   11.15 
           
  4.NP 
  5/  21   Zimní zahra   20.0      24.9     67.7       1790  4.0%   55.94 
  5/  31   Zimní zahra   20.0      21.8     56.7       1623  3.6%   50.71 
           
  
 Součet:     1479.9    4164.0     44686  100.0%  1519.14 
  
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    44.686 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T    23.819 kW   53.3 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V    20.867 kW   46.7 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 SK1-obvodova st      2.492 kW     5.6 %     410.0 m2        6.1 W/m2 
 Okno - 1.NP              0.125 kW     0.3 %       3.5 m2       35.4 W/m2 
 Okno -2.NP            0.125 kW     0.3 %       3.5 m2       35.4 W/m2 
 Okno - střešní          0.066 kW     0.1 %       1.9 m2       35.4 W/m2 
 Strop-3.NP (stř      1.980 kW     4.4 %     384.8 m2        5.1 W/m2 
 podlaha P04 na       3.065 kW     6.9 %     422.6 m2        7.3 W/m2 
 SK3-ŽB stena+EP      1.439 kW     3.2 %     251.1 m2        5.7 W/m2 
 SK4-vnitřní ŽB         1.745 kW     3.9 %     258.9 m2        6.7 W/m2 
 Okno                 4.185 kW     9.4 %     102.9 m2       40.7 W/m2 
 podlaha PO2        0.000 kW     0.0 %      20.2 m2        0.0 W/m2 
 dveře vstupní       0.095 kW     0.2 %      21.6 m2        4.4 W/m2 
 Okno 1               3.243 kW     7.3 %      79.9 m2       40.6 W/m2 
 Okno 2               2.371 kW     5.3 %      58.6 m2       40.5 W/m2 
 Okno 3               1.869 kW     4.2 %      46.2 m2       40.5 W/m2 



 podlaha PO1        0.000 kW     0.0 %      75.3 m2        0.0 W/m2 
 podlaha PO1- 1.   0.000 kW     0.0 %     224.4 m2        0.0 W/m2 
 podlaha PO2 - 1   0.000 kW     0.0 %      57.9 m2        0.0 W/m2 
 SDK příčka           0.806 kW     1.8 %     210.8 m2        3.8 W/m2 
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.46 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    33.87 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =  3331.39 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =    17.1 C 
  - vnější teplota Te =   -12.0 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:       65841 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:                  36103 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:            14827 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:   29598 kWh/a 
  
 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:       59739 kWh/a 
  
 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   17.93 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Celk.souč.tep.ztráty (ustálený měrný tep.tok) prostupem H,T:    887.0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   2251.0 m2 
  
 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:      ----  W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.39 W/m2K 
 
 
 STOP, Ztráty 2010 
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Šíření tepla konstrukcí a obálkou 

 
Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce a teplotní faktor 
 
Obvodová stěna 
Požadavek: f,Rsi,N =  0,781 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
fRsi,m ≥  fRsi,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  
Podlaha na terénu 
Požadavek: f,Rsi,N=0,435 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,864 
fRsi≥  fRsi,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
Střešní plášť 
Požadavek: f,Rsi,N =  0,751 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,982 
fRsi≥  fRsi,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
Nejnižší povrchová teplota všech obalových konstrukcí v ploše + posouzení kritických detailů ve 2D 
teplotním poli 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,751 
 Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
 Vypočtená hodnota: f,Rsi =  1,000 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 f,Rsi>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 

 
Součinitel prostupu tepla U 
 
Obvodová stěna 
Tepelný odpor konstrukce R =3,93 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U =0,244 W/m2K 
Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K (doporučená 0,20 W/m2K) 
Vypočtená hodnota: U =  0,24 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
Podlaha na terénu 
Tepelný odpor konstrukce R =  1,54 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,58 W/m2K 
Požadavek: U,N  =  0,6 W/m2K(doporučená 0,30 W/m2K) 
Vypočtená hodnota: U =  0,58 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEKNENÍ SPLNĚN 
 
 Střešní plášť 
Tepelný odpor konstrukce R =  5,38 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U =  0,181 W/m2K 
Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K (doporučená 0,16 W/m2K) 
 Vypočtená hodnota: U =  0,18 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
Pokles dotykové teploty podlahy 



 
Podlaha na terénu 
Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
Vypočtená hodnota: dT10 =   4,79 C 
 dT10 <dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN  
 

Šíření vlhkosti konstrukcí 
 
Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 
pro obvodovou stěnu (Porotherm 24 P+D, pěnový polystyren 150 mm) 
Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti 
materiálu (nižší z hodnot). 
Limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok = Mc,N 
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0025 kg/m2,rok 
Mc,a<Mc,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry 
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a =  0,0025 kg/m2,rok 
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a= 1,1066 kg/m2,rok  
Mc,a<Mev,a ...  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a<Mc,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
Posouzení, zda případná kondenzace ohrožuje funkci konstrukce 
Kondenzace neohrožuje konstrukci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 :  Petra Haraga 
 Datum :  2.10.2017 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :    Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Omítka vápenoc 0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Porotherm   0,400  0,4400  960,0  1000,0  8,0   0.0000 
  3* Pěnový polysty 0,100  0,0340  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  4  Baumit vnější  0,0150  0,8000  850,0  1800,0  12,0   0.0000 
*- pozn. Uvažovány tepelné mosty, 6 kotev na m2 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Porotherm P+D tř. 1000   --- 
  3  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003)  --- 
  4  Baumit vnější štuková omítka (FeinPutzausen) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   45.1  1121.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   47.7  1185.6     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   51.1  1270.1     7.7   77.5   814.1 
    5        31    21.0   56.9  1414.3    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    21.0   61.8  1536.1    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    21.0   64.3  1598.2    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   51.7  1285.0     8.3   77.1   843.7 
   11        30    21.0   47.6  1183.1     2.9   79.5   597.9 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 

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



 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.93 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.244 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,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 :    6.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        278.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.99 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi[C]  f,Rsi RHsi[%] 
          

    1    11.3   0.586     8.0   0.444    19.6   0.941    46.9 
    2    12.0   0.589     8.7   0.436    19.7   0.941    48.9 
    3    12.8   0.547     9.5   0.360    19.9   0.941    50.9 
    4    13.9   0.466    10.5   0.211    20.2   0.941    53.6 
    5    15.6   0.346    12.1  ------    20.5   0.941    58.6 
    6    16.9   0.189    13.4  ------    20.7   0.941    63.0 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.8   0.941    65.1 
    8    17.3   0.073    13.8  ------    20.8   0.941    64.4 
    9    15.8   0.327    12.4  ------    20.5   0.941    59.4 
   10    14.1   0.455    10.7   0.188    20.2   0.941    54.2 
   11    12.8   0.548     9.5   0.362    19.9   0.941    50.9 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    19.7   0.941    49.3 
          

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a 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     e 
        

 tepl.[C]:   19.4   19.3   15.8  -12.6  -12.7 
 p [Pa]:   1367   1341   1162    183    166 
 p,sat [Pa]:   2250   2237   1792    205    203 
 
 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   0.3608    0.3760   4.388E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.003 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.107 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 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 
 
 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm  P+D tř. 1000  0,40       0,440  8,0 
   3  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,034  70,0 
   4  Baumit vnější štuková omítka (  0,015       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  

  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  =   0,38 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. 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,263 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 5 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,263 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0025 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1066 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 

 

 



 

 
  
 
 
  
  
 
 

 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 :  Podlaha- s dotykovou teplotou 
 Zpracovatel :  Petra Haraga 
 Datum :  2.10.2017 
 
 
 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  dřevěná podlah  0,0100  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  2  Baumitdisperz 0,0010  0,6000  1010,0  1800,0  50,0   0.0000 
  3  Potěr cementov 0,0450  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  5  RigipsNeoFloo 0,0400  0,0310  1270,0  32,0  70,0   0.0000 
  6  Betonové panely  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  dřevěná podlaha   --- 
  2  Baumit disperzní lepidlo (DispersionKleber) --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  Folie PVC   --- 
  5  RigipsNeoFloor 031   --- 
  6  Betonové panely  --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 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 :         1.54 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.584 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.60 / 0.63 / 0.68 / 0.78 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 :    9.9E+0010 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.82 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.864 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 



 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       607.83 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.79 C 
 
 STOP, Teplo 2011 

 
 
 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha - s dotykovou teplotou 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 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:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  dřevěná podlaha  0,010       0,180  157,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp 0,001       0,600  50,0 
   3  Potěr cementový  0,045       1,160  19,0 
   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  RigipsNeoFloor 031  0,040       0,031  70,0 
   6  Betonové panely  0,220       1,430  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,864 
  

  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 =   0,58 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: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,79 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



 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 :  Podlaha - nad volným prostorem 
 Zpracovatel :  Petra Haraga 
 Datum :  2.10.2017 
 
 

 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  dřevěná podlah  0,0100  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  2  Baumitdisperz 0,0010  0,6000  1010,0  1800,0  50,0   0.0000 
  3  Potěr cementov 0,0450  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  5  RigipsNeoFloo 0,0400  0,0310  1270,0  32,0  70,0   0.0000 
  6  Betonový panel  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  dřevěná podlaha   --- 
  2  Baumit disperzní lepidlo (DispersionKleber) 
    --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  Folie PVC   --- 
  5  RigipsNeoFloor 031   --- 
  6  Betonový panel   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   45.1  1121.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   47.7  1185.6     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   51.1  1270.1     7.7   77.5   814.1 
    5        31    21.0   56.9  1414.3    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    21.0   61.8  1536.1    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    21.0   64.3  1598.2    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   51.7  1285.0     8.3   77.1   843.7 
   11        30    21.0   47.6  1183.1     2.9   79.5   597.9 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
           
 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ: 



 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.54 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.570 W/m2K 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.59 / 0.62 / 0.67 / 0.77 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 :    9.9E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         62.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.18 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.864 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi[C]  f,Rsi RHsi[%] 
          

    1    11.3   0.586     8.0   0.444    17.8   0.864    52.6 
    2    12.0   0.589     8.7   0.436    18.0   0.864    54.3 
    3    12.8   0.547     9.5   0.360    18.5   0.864    55.5 
    4    13.9   0.466    10.5   0.211    19.2   0.864    57.2 
    5    15.6   0.346    12.1  ------    19.9   0.864    61.0 
    6    16.9   0.189    13.4  ------    20.3   0.864    64.5 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.5   0.864    66.2 
    8    17.3   0.073    13.8  ------    20.5   0.864    65.7 
    9    15.8   0.327    12.4  ------    19.9   0.864    61.7 
   10    14.1   0.455    10.7   0.188    19.3   0.864    57.5 
   11    12.8   0.548     9.5   0.362    18.5   0.864    55.5 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    18.1   0.864    54.8 
          

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a 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]:   20.2   20.0   20.0   19.9   19.9   15.6   15.1 
 p [Pa]:   1367   1373   1373   1376   1405   1414   1432 
 p,sat [Pa]:   2363   2337   2336   2318   2316   1775   1719 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -6.918E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 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 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha-nad volným prostorem 



 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 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:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  dřevěná podlaha  0,010       0,180  157,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp 0,001       0,600  50,0 
   3  Potěr cementový  0,045       1,160  19,0 
   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  RigipsNeoFloor 031  0,040       0,031  70,0 
   6  beton. panel   0,200       1,430  23,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,825 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,864 
  

  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  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,57 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Softwarer 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 plochá-foliová 
 Zpracovatel :  Petra Haraga 
 Datum :  3.10.2017 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.014 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Sádrová omítka  0,0100  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  betonový panel  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  Bitadek 40 Sta  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  40000,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 70  0,2200  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
  5  Fatrafol 804  0,0030  0,3500  1470,0  1310,0  333,0^   0.0000 
  

 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Sádrová omítka   --- 
  2  betonový panel   --- 
  3  Bitadek 40 Standard Mineral  --- 
  4  Rigips EPS 70 S Stabil (1)   --- 
  5  Fatrafol 804   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   44.0  1067.1    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   48.8  1183.5     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   52.3  1268.4     7.7   77.5   814.1 
    5        31    20.6   58.2  1411.4    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.6   63.2  1532.7    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   65.8  1595.8    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   65.0  1576.4    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.6   52.8  1280.5     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.6   48.7  1181.1     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
           
 

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



 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.38 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.181 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kceU,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 :    9.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        448.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.99 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.982 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi[C]  f,Rsi RHsi[%] 
          

    1    11.2   0.593     7.9   0.449    20.2   0.982    45.1 
    2    12.0   0.598     8.6   0.443    20.2   0.982    47.2 
    3    12.8   0.558     9.5   0.367    20.3   0.982    49.8 
    4    13.9   0.479    10.5   0.216    20.4   0.982    53.1 
    5    15.5   0.359    12.1  ------    20.5   0.982    58.7 
    6    16.8   0.198    13.4  ------    20.5   0.982    63.5 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.5   0.982    66.0 
    8    17.3   0.076    13.8  ------    20.5   0.982    65.3 
    9    15.8   0.339    12.3  ------    20.5   0.982    59.6 
   10    14.0   0.466    10.6   0.190    20.4   0.982    53.5 
   11    12.8   0.559     9.4   0.369    20.3   0.982    49.7 
   12    12.1   0.600     8.8   0.442    20.2   0.982    47.7 
          

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a 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     e 
        

 tepl.[C]:   20.0   19.9   19.1   19.0  -12.7  -12.8 
 p [Pa]:   1334   1333   1299    203    173    166 
 p,sat [Pa]:   2342   2328   2206   2192    203    202 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.369E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 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 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha plochá-foliová 
 



 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Železobeton 1  0,220       1,430  23,0 
   3  Bitadek 40 Standard Mineral 0,004       0,210  40000,0 
   4  Rigips EPS 70 S Stabil (1)  0,220       0,039  20,0 
  * 5  Fatrafol 804  0,003       0,350  333,0 
 

 Zohladněna běžná realizace  
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,982 
  

  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. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 



 

 
  



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  SK1-obvodova stěna (betobové tvárnice 200+150 tep. Izolace (4.Np) 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Omítka vápenoc   0.0150    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

  2  Porotherm 24 t   0.2400    0.4400   960.0   1000.0         8.0   0.0000 

  3  Tep.izolace   0.15000    0.0330  1270.0     35.0        70.0   0.0000 

  4  Baumit vnější   0.0150    0.8000   850.0   1800.0        12.0   0.0000 

 

 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 :   -13.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 

           

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 

    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 

    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 



    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 

    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 

    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 

    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 

    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 

   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 

   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 

           

 

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

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :       

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.12 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.189 W/m2K (Ud=0,2, Up=0,3) 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.8E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        287.5 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.7  
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DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2011 
 Zpracovatel :  Petra Haraga 
 Datum :  14.11.2017 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -13.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:    102 
 Počet vodorovných os:    117 
 Počet prvků:  23432 
 Počet uzlových bodů:  11934 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
 0.00000 0.03832 0.05748 0.06706 0.07185 0.07664 0.07925 0.08300 0.08675 0.09425  
 0.10925 0.13636 0.16347 0.21768 0.27189 0.32610 0.38031 0.43452 0.48873 0.54294  
 0.59715 0.65136 0.70557 0.75978 0.81399 0.86820 0.92241 0.97662 1.03912 1.07037  
 1.10162 1.11912 1.12787 1.13224 1.13662 1.13923 1.14309 1.14695 1.15468 1.17013  
 1.18558 1.19331 1.19717 1.19910 1.20006 1.20103 1.20162 1.20292 1.20422 1.20682  
 1.21202 1.21722 1.22242 1.22604 1.23244 1.23884 1.25163 1.27013 1.28863 1.32563  
 1.36263 1.38113 1.39038 1.39501 1.39963 1.40241 1.40769 1.41297 1.42353 1.44464  
 1.48176 1.51888 1.55600 1.59312 1.63024 1.66736 1.70448 1.74160 1.77872 1.81584  
 1.85296 1.89008 1.92720 1.96432 2.00144 2.03856 2.07568 2.11280 2.14992 2.18704  
 2.22416 2.26128 2.29840 2.33552 2.37264 2.40976 2.44688 2.48400 2.52112 2.55824  
 2.59536 2.63248  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
 0.00000 0.03127 0.06254 0.08752 0.11250 0.13748 0.16246 0.18744 0.21242 0.23740  
 0.24989 0.25613 0.25925 0.26081 0.26159 0.26198 0.26237 0.26256 0.26299 0.26342  
 0.26427 0.26570 0.26713 0.26999 0.27571 0.28715 0.31004 0.33293 0.35582 0.37871  
 0.40160 0.42449 0.43593 0.44165 0.44451 0.44594 0.44666 0.44702 0.44738 0.44757  
 0.44800 0.44843 0.44928 0.45096 0.45264 0.45600 0.46273 0.47618 0.50308 0.52998  
 0.55688 0.58378 0.61068 0.63758 0.65103 0.65775 0.66111 0.66447 0.66592 0.66665  
 0.66701 0.66737 0.66756 0.66793 0.66830 0.66903 0.67050 0.67344 0.67931 0.68518  
 0.69105 0.69448 0.69968 0.70488 0.71527 0.72566 0.73605 0.74105 0.74355 0.74605  
 0.74757 0.75181 0.75605 0.76301 0.76997 0.78390 0.81176 0.83962 0.86748 0.89534  
 0.92320 0.95106 0.97892 1.00678 1.03464 1.06250 1.09036 1.11822 1.14608 1.17394  
 1.20180 1.22966 1.25752 1.28538 1.31324 1.34110 1.36896 1.39682 1.42468 1.45254  
 1.48040 1.50826 1.53612 1.56398 1.59184 1.61970 1.64756  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX LambdaY MiX MiY X1  X2  Y1  Y2 
 

    1  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   53  102   39   62 
    2  Pěnový polystyr    0.033     0.033        70        70   47   57   40   81 
    3  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   28   47   18   63 
    4  Pěnový polystyr    0.033     0.033        70        70   46   54   18   40 
    5  Pěnový polystyr    0.033     0.033        70        70   35   47   63   81 
    6  Části rámu z PV     0.170     0.170     50000     50000   53   66   21   43 
    7  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23    6   28   40   63 
    8  Pěnový polystyr    0.033     0.033        70        70   65   70   17   39 
    9  Uzavřená vzduch     0.588     0.588     0.100     0.100   35   47   81  117 
   10  Uzavřená vzduch     0.588     0.588     0.100     0.100   31   47    3   18 
   11  Rigips EPS 100      0.037     0.037        30        30    7   36   58   72 
   12  Beton struskový     0.550     0.550        17        17    7   36   71   77 
   13  Baumitdisperzn    0.600     0.600        50        50    7   36   77   80 
   14  Korkové dlaždic     0.065     0.065        40        40    7   36   80   83 



 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
 číslo  1.uzel 2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 

     1   6614  11879    -13.00        0.00      0.17      0.00 
     2   6614   6633    -13.00        0.00      0.17      0.00 
     3   5463   6633    -13.00        0.00      0.17      0.00 
     4   5463   5499    -13.00        0.00      0.17      0.00 
     5   8112  11856    -13.00        0.00      0.17      0.00 
     6   8090   8112    -13.00        0.00      0.17      0.00 
     7   7505   8090    -13.00        0.00      0.17      0.00 
     8   7505   7509    -13.00        0.00      0.17      0.00 
     9   6222   7509    -13.00        0.00      0.17      0.00 
    10   6219   6222    -13.00        0.00      0.17      0.00 
    11   5400   6219    -13.00        0.00      0.17      0.00 
    12   5385   5400    -13.00        0.00      0.17      0.00 
    13    785   4061     20.60        0.00      1.21      0.00 
    14   4061   4095     20.60        0.00      1.21      0.00 
    15    625   3199     20.60        0.00      1.21      0.00 
    16   3177   3199     20.60        0.00      1.21      0.00 
    17   3177   3528     20.60        0.00      1.21      0.00 
    18   3513   3528     20.60        0.00      1.21      0.00 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 

    1  -13.0        0.00   84  -13.00    -336.64127      10.01909 
    2   20.6        0.00   50   20.60     336.56525      10.01682 
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H. zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 

    1  -14.90   -13.00   1.000  ne     ---     --- 
    2    9.81    20.60   1.000  ne     ---     --- 
 
 Vysvětlivky: 
 Tw teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-13.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -13.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle 
  těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
 
 

 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 Součet tepelných toků:     -0.0760 W/m 
 Součet abs.hodnottep.toků:    673.2065 W/m 



 Podíl:     -0.0001 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
 
 STOP, Area 2011 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12) 
 
 Název úlohy:    
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -12,99 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -12,99 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   1,000 
  

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

 f,Rsi>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2012 Svoboda Software 
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Normativní požadavky 
 
Posuzování vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi 
Vážené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách, určené podle ČSN EN ISO 
717-1 z třetino-oktávových hodnot veličin, zaměřených podle ČSN EN ISO 140-4 (pro vnitřní dveře 
podle ČSN EN ISO 140-3), nesmí být nižší než požadavky stanovené v tabulce. Požadavky platí ve 
směru přenosu zvuku. 
R´w=Rw- k 

Rw [dB]  …vážená neprůzvučnost stěny (laboratorní) 
Rw´ [dB]  …vážená stavební neprůzvučnost stěny (vypočtěná) 
Rw,N´ [dB] …požadavek dle platné legislativy 
 
Uvažovaná korekce: k  
2 dB  ..základní hodnota platná pro všechny dělící konstrukce v masivních zděných nebo 
montovaných panelových stavbách z klasických materiálů 
2 – 5 dB  ..doporučené hodnoty pro těžké dělící konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané 
konstrukce ve skeletu apod.) 
4 – 8 dB  ..doporučené hodnoty pro lehké dělící konstrukce ve skeletových, ocelových nebo 
dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.) 
R´w,N  > R´w,N (byt/byt] 

 
Pro skladbu o více vrstev: Zvukoizolační vlastnosti zjištěné na základě následujících vztahů – Rw: 

 
Kde:  
s´  …dynamická tuhost izolační vrstvy, [MPa·m-1]; 
m´1  …plošná hmotnost základního stavebního prvku, [kg·m-2]; 
m´2 … plošná hmotnost přídavné vrstvy, [kg·m-2]. 
Posuzování kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi 
Vážené normové hladiny akustického tlaku kročejového zvuku určené podle ČSN EN ISO 717-2 
z třetino-oktávových hodnot veličin, změřených podle ČSN EN ISO 140-7, nesmí v chráněných 
místnostech překročit hodnoty požadavků stanovené v tabulce. Požadavky platí ve směru přenosu 
kročejového zvuku. 
L´n,w= Ln,w+ k2 
L´n,w – vážená normová hladina akustického tlaku kročejového zvuku (dB) 
Ln,w – laboratorní hodnota normové hladiny akustického tlaku kročejového zvuku stropních 
konstrukcí 
k2 – korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku 0-2 dB 
 
Limitní hodnoty hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Chráněný prostor Doba pobytu 1 2 3 

Obytné místnosti 

7.00-21.00 

6.00-22.00 

22.00-6.00 

– 

40 

30 

– 

35 

25 

55 

– 

–  

Posuzování kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi 



Vážené normové hladiny akustického tlaku kročejového zvuku určené podle ČSN EN ISO 717-2 
z třetino-oktávových hodnot veličin, změřených podle ČSN EN ISO 140-7, nesmí v chráněných 
místnostech překročit hodnoty požadavků stanovené v tabulce. Požadavky platí ve směru přenosu 
kročejového zvuku. 
L´n,w= Ln,w+ k2 
L´n,w – vážená normová hladina akustického tlaku kročejového zvuku (dB) 
Ln,w – laboratorní hodnota normové hladiny akustického tlaku kročejového zvuku stropních 
konstrukcí 
k2 – korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku 0-2 dB 
 
 
Vlastní posouzení konstrukcí  
 
Vzduchová neprůzvučnost 
 
Stěna mezi dvěma bytovými jednotkami: 
 
 

VRSTVA tl. [m] Rw [dB] K [dB] R´w 

[dB] 
R´w,N (byt/byt] 
[dB] 

Porotherm 25 
AKU Z+ 
oboustr. om. 

 
0,25 

 
63 

 
5 

 
58 

 
53 

 
Zvukoizolační vlastnosti zjištěné na základě podkladů výrobce: Rw [dB]  
Rw [dB]  …vážená neprůzvučnost stěny (laboratorní) 
Rw´ [dB]  …vážená stavební neprůzvučnost stěny (vypočtěná) 
Rw,N´ [dB] …požadavek dle platné normy 
Uvažovaná korekce: k = 5 dB (běžná realizace bez zásadních chyb). 
Požadavek dle platné legislativy: R´w, N = 53 dB (mezi jednotlivými byty) 
R´w = 63 – 5 =  58 dB; 
R´w,N  > R´w,N (byt/byt] 

58  > 53 [dB] ..vyhoví 
Vyhodnocení: Při běžné realizaci bez zásadních chyb - SPLNĚNÍ normových požadavků dle ČSN 
730532. 
 
Stěna mezi obytnými místnostmi jedné bytové jednotky: 
 

VRSTVA tl. [m] Rw [dB] K [dB] R´w [dB] R´w,N (byt/byt] 
[dB] 

Porotherm 11,5 
broušená + 

oboustr. om. 

 
0,115+2 x 0,01 

 
44 

 
3 

 
41 

 
42 

 
Zvukoizolační vlastnosti zjištěné na základě podkladů výrobce: Rw = 44 dB; 
Uvažovaná korekce: k = 3 dB (velmi kvalitní provedení) 
Požadavek dle platné legislativy: R´w, N = 43 dB  
R´w = 44 – 3 =  41 dB; 
R´w,N  > R´w,N (byt/byt] 

41  < 42 [dB] ..nevyhoví 
Vyhodnocení: Ani při velmi kvalitním provdení- NESPLNĚNÍ normových požadavků dle ČSN 730532. 



Doporučení: Např. změnit konstrukci stěny na Porotherm 19 AKU s Rw = 52 dB, R´w = 47 dB při k = 5 
dB (běžná realizace bez zásadních chyb). 
 

Strop mezi dvěma bytovými jednotkami: 

 

VRSTVA tl. [m] Ρ [kg/m3] m´ [kg/m2] s´  [MPa/m] 

Dřevěná podlaha 0,01 650 20  

Cem. potěr 0,045 2200 110  

PVC folie 0.005    

Rigips Neo Floor 0,04   18 

  ŽB + omítka 0,22 + 0,015 2500 520  

 

Rw,strop (dB) F0 [Hz] ∆Rw,podlaha[dB] Rw,s+p[dB] K [dB] R´w,s+p[dB] 

60 39,52 3 63 3 60 

 

Kde:  
s´  …dynamická tuhost izolační vrstvy, [MPa·m-1]; 
m´1  …plošná hmotnost základního stavebního prvku, [kg·m-2]; 
m´2 … plošná hmotnost přídavné vrstvy, [kg·m-2]. 
Vypočtená hodnota R´w = 60 dB 
Požadavek  R´w,N = 52 dB  
R´w = 60 dB>R´w,N = 52 dB … vyhoví  
Vyhodnocení: Při bezchybné realizaci bez zásadních chyb - SPLNĚNÍ normových požadavků dle ČSN 

730532. Ale požadavek splní i běžnou realizaci bez zásadních chyb, ale máme rezervu. 

 
Kročejová neprůzvučnost 

VRSTVA tl. [m] Ρ [kg/m3] m´ [kg/m2] s´  [MPa/m] 

Dřevěná podlaha 0,01 650 20  

Cem. potěr 0,045 2200 110  

PVC folie 0.005    

Rigips Neo Floor 0,04   18 

  ŽB + omítka 0,22 + 0,015 2500 520  

 

Lnw,strop(dB) ∆Lnw,podlaha(dB) Lnw,s+p(dB) K (dB) L´nw,s+p(dB) 

68,9 30 38 1 39 

 
Vypočtená hodnota L´w = 68,9 dB 
Požadavek  L´w,N = 53 dB  
L´w = 39 dB<L´w,N = 53 dB … vyhoví 
Vyhodnocení konstrukce: Konstrukce má při kvalitním provedení předpoklad SPLNĚNÍ normových 
požadavků kladených na parametr R´w dle ČSN 730532. 



 
 
Vyhodnocení jednotlivých oblastí 
 
Posouzení vnitřních dělících konstrukcí z hlediska neprůzvučnosti stavebních konstrukcí 
 
Vzduchová neprůzvučnost 

a) Stěna mezi dvěma bytovými jednotkami: 
Uvažovaná korekce: k = 5 dB (běžná realizace bez zásadních chyb). 

 Požadavek dle platné legislativy: R´w, N = 53 dB (mezi jednotlivými byty) 
 R´w = 59 – 5 =  54 dB; 
 R´w,N  > R´w,N (byt/byt] 

 54  > 53 [dB] ..vyhoví 
 Vyhodnocení: Při běžné realizaci bez zásadních chyb - SPLNĚNÍ normových požadavků dle 
 ČSN 730532. 
 

b)  Stěna mezi obytnými místnostmi jedné bytové jednotky: 
Zvukoizolační vlastnosti zjištěné na základě podkladů výrobce: Rw = 44 dB; 
Uvažovaná korekce: k = 3 dB (velmi kvalitní provedení) 
Požadavek dle platné legislativy: R´w, N = 43 dB  
R´w = 44 – 3 =  41 dB; 
R´w,N  > R´w,N (byt/byt] 

41  < 42 [dB] ..nevyhoví 
Vyhodnocení: Ani při velmi kvalitním provdení- NESPLNĚNÍ normových požadavků dle ČSN 
730532. 
Doporučení: Např. změnit konstrukci stěny na Porotherm 19 AKU s Rw = 52 dB, R´w = 47 dB 
při k = 5 dB (běžná realizace bez zásadních chyb). 

 
c) Strop mezi dvěma bytovými jednotkami: 

Vypočtená hodnota R´w = 60 dB 
Požadavek  R´w,N = 52 dB  
R´w = 60 dB>R´w,N = 52 dB … vyhoví  

 

Rw,strop (dB) F0 [Hz] ∆Rw,podlaha[dB] Rw,s+p[dB] K [dB] R´w,s+p[dB] 

60 39,52 3 63 3 60 

 

 
 

Vyhodnocení: Při bezchybné realizaci bez zásadních chyb - SPLNĚNÍ normových požadavků 
dle ČSN 730532. Ale požadavek splní i běžnou realizaci bez zásadních chyb, ale máme 
rezervu. 

 
 
 
Kročejová neprůzvučnost 
Vypočtená hodnota L´w = 39 dB 
Požadavek (1 byt) L´w,N = 53 dB  
L´w = 39 dB<L´w,N = 53 dB … POŽADAVEK JE SPLNĚN 



 
Mezibytová nosná akustická stěna PTH 30 AKU  
Rw = 56 dB  
R´w = Rw – k,  
Rw‘ = 56 - 2  
Rw‘ = 54 dB  
Rwpož = 53 dB < Rw‘ = 54 dBb..vyhoví 
Mezibytová nosná akustická stěna PTH 30 AKU vyhoví akustickým požadavkům dle ČSN 73 0532. 
 

Bytová akustická příčka PTH 11,5 AKU 
Rw = 47 dB  
Rw´ = Rw – k 
Rw´ = 47 - 2  
Rw´ = 45 dB 
 Rwpož = 42 dB < Rw‘ = 45 dB ..vyhoví 
Bytová akustická příčka PTH 11,5 AKU vyhoví akustickým požadavkům dle ČSN 73 0532. 
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Umístění schodiště: 
V objektu je schodiště použito jako schodiště hlavní, propojující jednotlivá podlaží. 



 
Konstrukční výška schodiště:  
K.V. = 3200 mm 
 
Návrh počtů stupňů:  
n = 3200 / 175  
n = 18 stupňů  
 
Výpočet výšky stupně:  
h = 3200 / 18  
h = 177,77 mm  
 
Výpočet šířky stupně:  
 š = 630 – 2 h  
2h š = 630 – 2 · 177,77  
š = 275 mm  
 
Výpočet úhlu schodiště:  
tg = 177,77 / 275  
=> α = 32,9° 
 
Výpočet podchodné výšky:  
h1 = 1500 + (750 / cos α)  
h1= 1500 + (750 / cos 32,9°)  
h1= 2393,1 mm > 2100 m …. POŽADAVEK JE SPLNĚN (podchodná výška vyhoví) 
 
Výpočet průchodné výšky: 
h2 = 750 + 1500 · cos α  
h2 = 750 + 1500 · cos 32,9° 
h2 = 2009,7 mm > 1900 mm …. POŽADAVEK JE SPLNĚN (průchodná výška vyhoví) 
 
Délka schodišťového ramene: 
 L = (n - 1) · b = (9 - 1) · 275 = 2200 mm  
 
Zábradlí  
-Výška:  
Výška zábradlí je 900mm nad podlahou.  
-Materiál:  
Madlo zábradlí je z masivního bukového dřeva kruhového průřezu Ø 70mm.   
-Uchycení:  
Do zdiva je přichyceno pomocí ocelového pozinkovaného kotvení po vzdálenostech 1000mm.  
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Úvod 

 Zpráva řeší vnitřní vodovod, kanalizaci a jejich přípojky novostavby polyfunkčního  domu.  

KANALIZACE 

Kanalizační přípojka 

Spojuje vnější kanalizaci s vnitřní kanalizací, jak splašková, tak i  dešťová. Vnitřní část přípojky je od 

průchodu z objektu k revizní šachtě (viz výkres - Koordinační situace).   

K odvádění splaškových vod je navržena gravitační kanalizace, která je doplněna o přečerpávací 

stanice v 1. PP (viz výkres profesí Kanalizace – 1.PP), v prostoru sklepu a technické místnosti. Přesný 

typ přečerpávací stanice bude upřesněn, je uvažován např. Novabox 30/300.1. K odvádění dešťových 

vod je navržena gravitační dešťová kanalizace.  

Kanalizační splašková přípojka je navržena z PVC DN 200 (OSMA), dešťová pak DN 160 (OSMA). Obě 

přípojky jsou navrženy ve spádu 5 %. 

Potrubí bude uloženo do pískového lože a obsypáno pískem 100 mm nad povrch potrubí. Obě 

přípojky ústí do samostatných stávajících šachet kanalizačního sběrače. Spalšková přípojka do šachty 

na splaškové stoce DN 300 (výška dna je 292,75 m.n.m.) a dešťová přípojka do šachty na dešťové 

kanalizaci DN 300 (výška dna je 291,85 m.n.m.). 

Vnitřní kanalizace 

Hlavní kanalizační svod bude zavěšený pod stropem 1.PP. Svod bude vedený ve spádu 2 %. Svodné 

potrubí je navrženo od firmy OSMA - HT. 

Odpady splaškové kanalizace budou vedeny v instalačních šachtách (viz výkres profese-kanalizace). 

Všechny odpady (S1-S7) budou odvětrány nad střechu, kde budou ukončeny ventilačními hlavicemi. 

Pračkový sifon v prostoru 1.PP v technické místnosti) bude ukončen svislým perem s přivzdušňovací 

hlavicí v 1.PP. Na všech svislých odpadech v 1.PP v místě přechodu na svodné potrubí (pod stropem) 

budou osazeny čistící tvarovky.  

Připojovací potrubí bude vedeno v příčkách nebo v přizdívkách (v prostoru koupelen úsek pod vanou) 

min. spádu 3%.   

Použité materiály kanalizace 

Veškeré rozvody budou z plastu PVC (OSMA).  

Technologické postupy kanalizace 

Přesné umístění kanalizace je třeba koordinovat s trasami ostatních instalací – viz ostatní profese.  

 

Výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových vod a jejich úprava, případné zadržení 

Výpočet množství vypouštěných splaškových vod  



       Specifická spotřeba vody qn = 60 l/ os . den 

       Počet osob celekm pro 12 bytů: 48 osob (12 x 4 = 48) 

       Počet osob pro 1 byt : 4 osoby  

  Qww = K·√ Σ DU  

 K ..součinitel odtoku (pro bytové budovy uvažujeme rovnoměrný odběr hodnotou K = 0,5) 

 DU..výpočtový odtok pro jednotlivé zařizovací předměty [l/s] ..viz tabulek výš  

   

Dimenze kanalizační přípojky 

    →  QRW = 0,33 · QWW + QR ..splašková a dešťová kanalizace jsou připojeny do oddělených  

  veřejných stok   →   návrh odděleně splaškové a dešťové  

  (když  QRW < QWW →  pro návrh uvažujeme  QWW 

             → Qww = K·√ Σ DU = 26,6 l/s 

    Navržená přípojka…. DN = 200 

              (z tab: při sklonu i = 2 % …Qmax = 33,6 l/s, v = 1,7 m/s) 



  Qmax > QRW 

  33,6  > 26,6 [l/s] …navržená přípojka vyhoví 

Výpočet průtoku dešťové odpadní vody 

Výpočet průtoku dešťové odpadní vody – zjednodušený výpočet  

  QR = i · c · A  [l/s] 

  i …intenzita deště [l/s/m²] (pro ČR uvažujeme hodnotu i = 0,03)  

  c ..součinitel odtoku  

  c1 = 0,5 (součinitel odtoku pro dlažbu) 

  c2 = 0,05 (součinitel odtoku pro zelenou střechu) 

  A ..půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m²] 

  A1 = 147,22  m² (plocha terasy- dlažba) 

  A2 = 217,33  m² (plocha zelené střechy) 

  QR = 0,03 · (0,5 · 147,22 + 0,05 · 217,33) = 2,534  [l/s] 

Jsou navrženy 3 střešní vtoky DN 110, které bez problémů vyhoví. 

Dovolený průtok pro dešťové potrubí (dle Wylyho-Eatonovy rovnice) pro DN 110 je 6 l/s pro  stupeň 

plnění f = 0,2. 

Svodné potrubí (viz. Výkres Kanalizace 1.PP) je navrženo DN 160. 

Dovolený průtok pro dešťové potrubí (dle Wylyho-Eatonovy rovnice) pro DN 160 je 16,3 l/s pro 

stupeň plnění f = 0,2. 

Úprava a zadržení dešťové vody 

Na střeše polyfunkčního domu budou umístěny 3 střešní vtoky DN 110 vnitřní dešťové kanalizace (viz 

výkres – Kanalizace 4.NP). Střešní vtoky budou navrženy jako tři jednostupňové vpusti s nástavným 

košem po celé výšce všech vrstev a límcem z PVC. Tato dešťová vnitřní kanalizace bude svedena v 

instalačních šachtách a v 1.PP (v prostoru garáží) napojena na samostatnou větev svodného 

dešťového potrubí, které bude vedena pod stropem. V místě napojení na svodné potrubí  v 1.PP pod 

stropem bude umístěna čistící tvarovka. 

Odvod dešťových vod z jednotlivých arkýřů ve 3.NP bude řešen  samostatnými dešťovými venkovními 

svody DN 100 (D4-D11). Jednotlivá stoupací dešťová potrubí budou v prostoru 1.NP vsakovány do 

terénu drenážním potrubím DN 100, délky 2,5 m.  

Hydrogeologické poměry 

Budou specifikovány v  Inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzku. 



 Kanalizační přípojka   

Objekt bude napojen na stávající oddílné veřejné stoky DN300. 

Splašková kanalizační přípojka:  

Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová kameninová kanalizační přípojka DN150. 

Napojena na stávající splaškovou stoku. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem.  

Hlavní vstupní šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm je umístěna na 

soukromém pozemku vedle domu. Potrubí přípojky bude uloženo na pražcích a obetonováno.    

 

VNITŘNÍ VODOVOD  

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody DN150. Vodoměr a hlavní uzávěr 

vnitřního vodovodu bude umístěn v technické místnosti v 1NP. Hlavní uzávěr objektu bude umístěn 

na přívodním potrubí ve vodoměrné šachtě 1200 x 2000 mm s poklopem Ø 600. 

Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řád se podle sdělení jeho provozovatele 

pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa.  

Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrné šachty do domu povede v hloubce min. 1,5 m pod 

terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. V domě bude ležaté potrubí 

vedeno pod stropem v podhledu v 1NP. 

Stoupací potrubí povedou v  instalačních šachtách 1000 x 250 mm společně s odpadními potrubími 

kanalizace. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách tl. 150 mm. Teplá 

voda pro bytový dům bude připravována v zásobníkovém ohřívači, ohřívaném topnou vodou z 

ústředního vytápění. Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru osazen ještě 

zpětný ventil a pojistný ventil nastavený na otevírací přetlak 0,6 MPa. 

 Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20. Potrubí vně domu vedené pod terénem bude 

provedeno z HDPE 100 SDR 11. Svařovat je možné pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od 

jednoho výrobce. Pro napojení výtokových armatur budou použity nástěnky připevněné ke stěně. 

Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky s 

mosazným závitem.  

Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s 

gumovou vložkou. Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a 

obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity 

mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. Jako tepelná izolace bude použita návleková 

izolace ROCKWOOL - PIPO ALS.  

Trasy jsou vedeny volně a budou upevněny pomocí typových upevňovacích prvků. Ostatní rozvody 

teplé vody a cirkulace teplé vody (vedené převážně ve stavebních konstrukcích), budou provedeny ze 

systému PPR z potrubí tlakové řády PN20-STABI (plastové potrubí s hliníkovou vrstvou).  



Trasy potrubí je nutno vést s ohledem na délkovou roztažnost zvoleného materiálu potrubí. Rozvody 

teplé vody a cirkulace TV budou izolovány proti ztrátám tepla - volně vedené potrubí potrubní izolací 

s povrchovou úpravou - ROCKWOOL PIPO ALS.  

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VZT 

Tato projektová dokumentace na úrovni stavebního povolení řeší vzduchotechniku pro odvětrání 

prostor 1.NP-4.NP.  Prostory 1.PP jsou řešeny v samostatatně. 

Soupis výchozích podkladů (zadání investora, použitých právních předpisů a norem: 

ČSN EN 15665 (Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy  obytných budov) 

NV 148/2006 Sb. (O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, typ provozu 

Jedná se o  budovu s 10 byty (2+KK až 4+kk) a 2 kancelářskými prostory, provoz je tedy navržen pro 

bydlení, 7 dní v týdnu po celý den. Vzduchotechnika  garáží a sklepů v 1.PP je navržena v samostatné 

části . 

Pro ostatní podlaží (s bytovými jednotkami) je navrženo přirozené větrání s nuceným odsáváním v 

prostor WC, koupelen a kuchyní.  

Větrání sociálního zázemí bytových jednotek 

Zařízení je navrženo jako podtlakové. Odvod vzduchu budou zajišťovat ventilátory v nástěnném 

provedení se zpětnou klapkou. Ventilátory, které budou osazeny na stěně stoupačky nebo ve 

vzdálenosti menší než 500mm, budou vybaveny požární ucpávkou. Každé sociální zázemí bytu bude 

mít vlastní odtahový ventilátor. Stoupačky budou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu se 

zatmelenými spárami. Do stoupaček budou vloženy tlumiče hluku. Ventilátory v prostoru WC a 

koupelny v rámci bytové jednotky budou samočinně spouštěny nadřazeným časovým spínačem, 

umístěném v bytovém rozvaděči.  Ventilátory jsou navrženy např. Multivac LD R100 pro prostory WC, 

dále pak např. LD R125 pro prostory koupelen. Ventilátory budou vybaveny termopojistkou proti 

přetížení a krytím IP 45. Náhrada za odsátý vzduch bude z okolních bytových prostor přes dveřní 

mřížky (dodávka stavby). Nad střechou budou jednotlivé stoupačky zakončeny protidešťovou žaluzií, 

příp. výfukovou hlavicí. 

Větrání kuchyní bytových jednotek 

Zařízení je navrženo jako podtlakové. Odvod vzduchu bude zajišťován digestořemi, které nejsou 

dodávkou VZT. Mezi digestoří a stoupačkou bude umístěna zpětná klapka. Stoupačky budou 

vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu se zatmelenými spárami a opatřeny požární izolací. 

Stoupačky budou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu se zatmelenými spárami.  Do 

stoupaček budou vloženy tlumiče hluku. Připojovací potrubí bude zaslepeno v prostoru kuchyně, 

pokud jeho délka nepřekročí 500mm, bude toto potrubí požárně izolováno. Jednotlivé digestoře  

budou spouštěny ručně tlačítkem. Při spuštění odsávání se předpokládá otevřené okno. Náhrada za 



odsátý vzduch bude z venkovního  prostoru. V prostoru kuchyně bude odbočka VZT potrubí 

zakončena flexo potrubím délky 1500 mm – dopojení konkrétní digestoře bude provedeno v rámci 

dodávky kuchyňské linky.  Nad střechou budou jednotlivé stoupačky osazeny samoodtahovými 

hlavicemi. Větrání společných prostor – schodiště+výtahová šachta V prostoru společného schodiště 

je navržen otevíratelný otvor o ploše min. 2 m² (na každé podlaží) v souladu s ČSN 73 0802. 

Pod stropem výtahové šachty ve 4. NP je navrženo přirozené odvětrání otvorem o rozměrech 100 x 

200 mm. Otvor je opatřen protidešťovou žaluzií. 

 

Výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně 

Požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností 

Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN 15665/Z1 - doporučené hodnoty 

- kuchyň   150  m³/h 

- koupelna    90  m³/h 

   - WC       50 m³/h 

Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN 15665/Z1 - požadované hodnoty 

 - kuchyň   100  m³/h 

 - koupelna    50  m³/h 

    - WC     25 m³/h 

Vzduchové výkony v jednotlivých typech místností 

- koupelna   167 m³/h 

- WC      88 m³/h 

 - kuchyň - dopojení konkrétní digestoře bude provedeno v rámci dodávky kuchyňské linky 

 

Popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení 

Ventilátory jsou navrženy např. Multivac LD R100 pro prostory WC, dále pak napčř. LD R125 pro 

prostory koupelen. V prostoru kuchyně bude odbočka VZT potrubí zakončena flexo potrubím délky 

1500 mm – dopojení konkrétní digestoře bude provedeno v rámci dodávky kuchyňské linky. Hlukové 

zkoušky budou prováděny v rámci celého objektu – autorizované měření hladiny akustického tlaku. 

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem 

vzduchotechniky a klimatizace, budou přijata taková opatření vč. použití odpovídajících elementů  

snižujících vnitřní a vnější hluk od vzduchotechniky na požadované hodnoty (dle NV 148/2006 Sb.) 

 



Místnost Maximální hladina 

hluku dB(A) 

Odpovídající třída 

hluku NR 

Kuchyně 50 45 

Parking 50 45 

Technické 

prostory 
75 70 

 

Ventilátory pro prostory WC jsou navrženy např. Multivac LD R100, který má od výrobce (Multi-VAC) 

uvedenou hodnotu hladiny akustického tlaku  Lpa = 33 dB. Dále je navržen např. LD R125 pro 

prostory koupelen, kde výrobce uvádí hodnotu Lpa = 34 dB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
 

 

 

PBŘS – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 POLYFUNKČNÍ DŮM 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

MASTERS´S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE                  Bc. PETRA HARAGA 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               prof. Ing. JITKA MOHELNÍKOVÁ, Ph.D 
SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2018      

OBSAH: 



1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

1.2. POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

1.3. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ  

2.POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ  

2.1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ  

2.2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY  

2.3. ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY  

2.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ 

VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

2.5. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  

2.6. ÚNIKOVÉ CESTY 

2.7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI  

2.8. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

2.9. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH  

2.10. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ  

2.11. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY  

3. ZÁVĚR  

4. PŘÍLOHY  

SITUACE S VYZNAŘENÍM ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ, 

VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ  
(1.PP – 4.NP)  
 

 

 

 

 

 

 



1.   VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1.OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

Předmětem tohoto PBŘ je novostavba bytového domu, je určen výhradně k bydlení. V objektu je 
umístěno 12 bytových jednotek velikosti 2+kk – 5+kk a 14 garážových stání. 
Objekt bytového domu má 1 podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží (ve smyslu čl. 5.2.6 ČSN 73 0802), 
Budova pro bydlení a ubytování skupiny OB 2 dle ČSN 73 0833 s podzemní hromadnou garáží.  
 

1.2. POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

Základní hmota objektu je tvořena kvádrem o půdorysném rozměru 16,8m x 25,8m a výšce 10m.   
Zastavěná plocha bytového domu (bez vjezdové rampy) je 455,44m². Obestavěný prostor nadzemní 
části je cca 4254,39m³. V prostoru 1.PP je dále umístěna technická místnost pro ohřev TUV a UT, 
dvanáct zděných sklepních kójí, úklidová komora a prostor pro odpadky. Do objektu se vstupuje ze 
severní strany v úrovni 1.NP. Do objektu je vstup přes zádveří do prostoru schodiště s výtahem. Na 
každém nadzemním podlaží se nacházejí 4 bytové jednotky. Dvě bytové jednotky ve 3.NP jsou řešené 
jako mezonetové se zimní zahradou v úrovni ustupujícího 4.NP se vstupem na střešní rovinu, která 
bude řešena jako tzv. zelená střecha.  
Vjezd do prostoru podzemních garáží je také řešen ze severní strany přes jednopruhovou vjezdovou 
rampu se světelnou signalizací, která se před napojením na ulici rozšíří v délce 7,5m na dvou-
pruhovou.  
Polyfunkční dům je tvořen 10 bytovými jednotkami, 2 kancelářskými prostory v 1.NP a 13 garážovými 
stáními (z toho jedno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu). 
 
Navrhované využití objektu:  
1. PP - hromadná garáž, sklepy (10x), technická místnost, schodiště, výtahová šachta. 
1.NP - bytové jednotky (2x), 2 kancelářské prostory, schodiště, zádveří, výtahová šachta 
2.NP - bytové jednotky (4x), schodiště, výtahová šachta 
3.NP - bytové jednotky (4x z toho dvě BJ s mezonetovým uspořádáním), schodiště,  
               výtahová šachta 
4.NP - bytové jednotky (2x BJ s mezonetovým uspořádáním se vstupem z úrovně 3.NP) 
  
 
1.3. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

Objekt  domu je půdorysného tvaru obdélníku s ustupujícími částmi.  Budova má rozměry 25800 x 
16800 x 10000 mm.  Obestavěný prostor nadzemní části je cca 4254,39m³. 
Zastavěná plocha bytového domu (bez vjezdové rampy) je 455,44m².  

Dům je podsklepen. V 1.PP jsou navrženy  hromadné garáže, sklepní kóje, prostor pro sportovní 
zázemí a technická místnost. 
Polyfuknční dům má čtyři nadzemní podlaží. 
Jedná se o stěnový nosný systém, založený plošně na základových pasech. 
Vstup do budovy k bytové části je navrženi v 1.NP (+2 samostatné vchody do kanceláří).  V objektu je 
navrženo schodiště a výtah. Schodiště s výtahem umožňuje přístup do celkem čtyř nadzemních 
podlaží i podzemního podlaží. 
 Objekt má navrženy balkóny a francouzská okna pro dostatek denního světla. Objekt je dobře 
prosvětlen díky velkému počtu oken.  
V 1.NP jsou 2 bytové jednotky + 2 kancelářské prostory. 
V 2.NP jsou 4 bytové jednotky.   



Ve 3NP a 4NP jsou vždy 4 byty (2 jsou mezonetové).  
Přilehlé plochy jsou zatravněny a budou vysázeny nízké stromy, které nebudou bránit oslunění bytů. 
Byty nejsou řešeny jako bezbariérové. Vstup je bezbarierový a v objektu je výtah. 
 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z cihel POROTHERM P+D tl. 400 mm s dodatečným 
zateplením (obvodové zdivo), mezibytové stěny akustickým systémem POROTHERM tl. 250 mm Zdivo 
je ztuženo v úrovni stropu a v úrovni pod pozednici po celém obvodu železobetonovými věnci. Stropy 
budou z montovaných stropních panelů. 
Střecha jednoplášťová plochá (vegetační). Vnitřní schodiště je navrženo jako dvouramenné, 
železobetonové, prefabrikované. Založení objektu je pomocí základových pasů, pasy z železobetonu. 
Konstrukčně bude do každé vodorovné spáry vloženy 2x výztužný prut Ø 12 mm a  svislý prut 
stejného profilu do každého otvoru. Hladina podzemní vody nezasahuje základové konstrukce. Po 
vykonání stavebních prací na spodní konstrukci objektu je nutno základy zasypat a důsledně provést 
zahutnění zásypů základů, aby nedošlo vsakováním srážkových vod podél základových konstrukcí. 
Podzemní vody v podzákladí se nepředpokládájí. Zděné konstrukce z keramických tvarovek. 
Základové pasy, patky Beton  C16/20 (X0). 
 

2.   POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

2.1.PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 

 výkresy stavební části PD 

 technické listy výrobců Porotherm, Baumit,  
 

Citované normy: 

 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 

 ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb-Výrobní objekty 

 ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 

 ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

 ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

 ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb-Obsazení objektu osobami 

 ČSN 013495 - Výkres požární bezpečnosti staveb 

 ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva 

  
Další závazné předpisy: 

 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 
Použité zkratky:  

 PO      - Požární odolnost  

 PÚ      - Požární úsek  

 PBŘ    - Požárně bezpečnostní řešení  

 PBZ    - Požárně bezpečnostní zařízení  

 NÚC   - Nechráněná úniková cesta 

 EPS     - Elektrická požární signalizace  

 PHP     - Přenosný hasicí přístroj  

 PNP     - Požárně nebezpečný prostor  



 SPB     - Stupeň požární bezpečnosti  

 ZOKT  - Zařízení pro odvod kouře a tepla 
 
 

2.2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY  

Budova pro bydlení a ubytování skupiny OB2 dle ČSN 73 0833 s podzemní hromadnou garáží. 

Stavební objekt: 4NP,1S 

Požární výška: h = 9,3 m v souladu s čl. 5.2.3 ČSN 73 0802;  

Konstrukční systém: nehořlavý – DP1 (dle odst. 7.2.8 a 7.2.12 ČSN 730802/2009) 

Svislé nosné a požárně dělící konstrukce: 
- obvodové ŽB stěny: ŽB stěna 200 mm + vnější kontaktním zateplovacím systémem tl.220 

mm, desky z minerálních vláken na bázi čedičových vláken s třídou reakce na oheň A1… DP1 
- obvodové stěny Porotherm(240) + vnější kontaktním zateplovacím systémem desky z 

minerálních vláken na bázi čedičových vláken s třídou reakce na oheň A1tl.180 mm, desky z 

minerálních vláken na bázi čedičových vláken s třídou reakce na oheň A1… DP1 
- vnitřní ŽB sloupy (1.PP) o velikosti 250x500mm… DP1 
- vnitřní stěny: ŽB stěna 200 mm… DP1  
- vnitřní nosné stěny: zdivo POROTHERM 30 Profi tl. 300 mm. … DP1 

 
Vodorovné nosné a požárně dělící konstrukce: 

- vodorovné konstrukce: Monolitická deska tl. 220 mm… DP1 
 
 
 

2.3. ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY  

Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný objekt 17 požárních úseků: 

a) Hromadná garáž (1.PP)  P01.01-I 
b) Výtahová šachta  Š-P01.01/N4-II   
c) Sklepy    P01.02-III, P01.03-III   
d) Technická místnost (1.PP) P01.04-I 
e) CHÚC A    PO1.05/N3-III 
f) Bytové jednotky(12):  1.NP     

N01.01-III 
     N01.02-III 
     N01.03-III 
     N01.04-III 

2.NP     
N02.01-III 

     N02.02-III 
     N02.03-III 
     N02.04-III 

3.NP    
N03.01-III 

     N03.02-III 
     N03.03/N04-III (mezonetový byt) 



     N03.04/N04-III (mezonetový byt) 
4.NP     
N03.03/N04-III (mezonetový byt) 

     N03.04/N04-III  (mezonetový byt) 
 

2.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI 
POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tabulky 8, ČSN 730802:2009/Z1 
 

a) P01.01-I Hromadná garáž (1.PP)  
(13 stání vozidel skupiny 1) 
Ekvivalentní trvání požáru τe = 15 min (příloha G, tab.G.1 pol. 11a/ ČSN 73 0804) 
Součinitel k8 = 0,833 
τe  . k8  = 12,5 min.                
I. SPB. 
 

b) Výtahová šachta Š-P01.01/N4-II   
v souladu s  čl. 8.10.2 a/ ČSN 730802 
II. SPB (pro výtahy osobní do výšky h<22,5m)  
 

c) Sklepy P01.02-III, P01.03-III   
pv = 45 kg.m-2 (čl. 5.1.4 ČSN 73 0833)  
III. SPB  
 

d) Technická místnost (1.PP) P 01.04-I 
 

p a b c pn ps 

kg.m
-2

 - - 
 

kg.m
-2

 kg.m
-2

 

20 1,05 0,66 1,0 15 5 

 
- PÚ s oknem; 1 podlaží  
- Výpočet: Pn = 15 kg/ m2, Ps = 5 kg/ m2, P = 20 kg/ m2  
a = 1,05 
b = 0,66 
c = 1,00  
Pv = 13,88 kg/ m² 
I. SPB (viz. Tabulka č. 8, ČSN 730802)  
 

 
e) Bytové jednotky(12):  1.NP     

N01.01-III 
     N01.02-III 
     N01.03-III 
     N01.04-III 

2.NP     
N02.01-III 

     N02.02-III 
     N02.03-III 
     N02.04-III 

3.NP    
N03.01-III 



     N03.02-III 
     N03.03/N04-III (mezonetový byt) 
     N03.04/N04-III (mezonetový byt) 

4.NP     
N03.03/N04-III (mezonetový byt) 

     N03.04/N04-III  (mezonetový byt) 
 
- každá bytová jednotka – požární úseky s bytovými jednotkami v nadzemním podlaží části objektu) 
  pv = 45 kg . m-2 (čl. 5.1.2 ČSN 73 0833)    
  dále dle tabulky č. 8, ČSN 73 0802 
  III. SPB:  
 

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. 

podlaží konstrukce popis konstrukce požadavek skutečnost hodnocení 

PP 

požární stropy Betonové panely  tl. 200 mm REI 45 REI 180/DP1 vyhoví 

obvodové stěny zaj. 
stabilitu objektu 

Betonové tvárnice tl. 400 mm REW 45 REI 180/DP1 vyhoví 

nosné kce uvnitř PÚ - 
nezajišťující stab.obj. 

žel. bet schodiště R15 
R 15 (garantováno 

výrobcem) 
vyhoví 

požární stěny Betonovétvárnice  tl. 250 mm REI 45/DP1 
REI 45 / DP1 (garantováno 

výrobcem) 
vyhoví 

požární stěny  (nosné s 
dělící fcí) 

Betonové tvárnice  tl. 250 mm REI 45  
REI 45 / DP1 (garantováno 

výrobcem) 
vyhoví 

požární uzávěry otvorů dveře (oddělující PÚ) EW 30/DP1-C dle výrobce vyhoví 

NP 

požární stěny  PTH stěna tl. 250 mm 
REI 30  

REI 45 / DP1 (garantováno 
výrobcem) 

vyhoví 

požární stropy-střecha Betonové panely  tl. 200 mm REI 30 REI 180/DP1 vyhoví 

obvodové stěny zaj. 
stabilitu objektu 

Porotherm 24+min.deska(čad.) REW 30 REI 180/DP1 vyhoví 

nosné kce požárně 
dělící 

PTH stěna tl. 250 mm REI 30 
REI 30/DP1 (garantováno 

výrobcem) 
vyhoví 

nosné kce uvnitř PÚ  PTH stěna tl. 250 mm R30/DP1 
REI 45/DP1 (garantováno 

výrobcem) 
vyhoví 

nosné kce uvnitř PÚ Ocelové schodiště R15 R15 vyhoví 

požární uzávěry otvorů dveře (oddělující PÚ) EW 15/DP3-C dle výrobce vyhoví 

poslední 
NP 

požární stěny  ŽB stěna tl. 200 mm REI 15 
REI 45 / DP1 (garantováno 

výrobcem) 
vyhoví 

požární strop/střecha Betonové panely  tl. 200 mm RE 15 REI 180/DP1 vyhoví 

požární stěny  (nosné s 
dělící fcí) 

Betonové tvárnice  tl. 200 mm REI 15 
REI 45 / DP1 (garantováno 

výrobcem) 
  

obvodové stěny zaj. 
stabilitu objektu 

Betonové tvárnice  tl. 200 mm 
+min.deska(čad.) 

REW 15 REI 180/DP1 vyhoví 

požární uzávěry otvorů dveře (oddělující PÚ) EW 15 DP3-C dle výrobce vyhoví 

 



 

2.6. ÚNIKOVÉ CESTY 

PO1.05/N3-III – CHÚC A 
 
Počty, typy a dispozice únikových cest odpovídají požadavkům ČSN 73 0833, resp. ČSN 73 0802. 

K dispozici pro únik z každého podlaží objektu je chráněná úniková cesta typu A s přirozeným 

větráním. Východ na volné prostranství je z chráněné únikové cesty typu A v úrovni 1.NP.  

Podmínky pro užití jedné chráněné únikové cesty typu A jsou splněny – mezní počet počet unikajících 
osob je dle tabulky 16 (9.8.2. ČSN73 0802) je limitní 200 osob. V bytovém objektu v nadzemních 
podlažích  je navrženo 54 osob. 
200 ≥ 54 …vyhoví, splnění použití jedné ÚC 
Nevyhověla podmínka pro návrh NÚC, z důvodu překročení požární výšky h=9m, je navržena CHÚC A.  

Z CHÚC je navržen výstup na střechu pomocí žebříku. 

Dle ČSN 73 0802 stupeň požární bezpečnosti závisí na nejnižším stupni požární bezpečnosti 

přilehlého PÚ, v tomto případě je to SPB III.    

Z požárních úseků bytových jednotek je možné unikat přímo do chráněné únikové cesty A.. V objektu 

je k dispozici jedna CHÚC A. Na podlaží je méně jak 12 BJ, za postačující se považuje šířka nechráněné 

i chráněné únikové cesty 1,1 m, průchod dveřmi může být zúžen na 0,9 m.  

Šírka dveří do CHÚC:    
Z jednotlivých PÚ je šířka dveří 900 mm Z chráněné únikové cesty na volné prostranství jsou dvoje 
dveře otevíratelné po směru úniku. Minimální šířka dveří je 900mm bez prahu.       
 
Větrání CHÚC:  
Zajištěno přirozeně, otevíratelnými okny. V každém podlaží je dodržena minimální plocha oken 2m2.    
 
Délka únikové cesty:  
od nejvzdálenějšího místa k ose vchodových dveří.   
LCHÚC < Lmax   …   41 m < 120 m  … vyhovuje   
 
Šírka schodišťového ramene CHÚC:  1100 mm 
 
Šířka únikové cesty: 
1,5 únikového pruhu = 1,5 x 550 = 825 m  …vyhovuje     
Za postačující se ve smyslu čl. 5.3.6 ČSN 73 0833 považuje šířka chráněné únikové cesty 1,1 m; 
průchod dveřmi může být zúžen na 0,9 m - skutečná šířka schodiště je 1,1 m. 
 
Osvětlení a značení CHÚC:  
Pro zajištění viditelnosti při evakuaci se v prostoru CHÚC osazují svítidla ve výšce 2,3m nad podlahou 
napojena na nezávislý zdroj elektrické energie, zajišťující provoz po dobu alespoň 15min. Zelené 
značení únikové cesty bude osazeno na schodišti ve směru úniku a v 1NP nad dveřmi vedoucími na 
volné prostranství.    
 
NÚC  - Prostor hromadné garáže v 1.PP 



V souladu s čl. I. 6.2 ČSN 730804 vyhoví bez průkazu nechráněná úniková cesta s délkou úniku pro 

jeden směr lmax = 30 m. Skutečná délka v nejméně příznivém případě - stání č. 13 - je max. 15 m ke 

vstupu do CHÚC A. Nechráněná úniková cesta z prostoru hromadné garáže vyhoví požadavkům ČSN 

730804 bez dalších průkazů.   

Z požárních úseků se sklípky a technickou místností v podzemním podlaží lze unikat nechráněnou 

únikovou cestou sousedním požárním úsekem podzemní garáže do chráněné únikové cesty typu A 

nebo přímo do chráněné únikové cesty typu A. Užití pouze jedné únikové cesty je dle tab. 17 ČSN 

730802 možné. Délka i šířka nechráněných únikových cest vyhoví požadavkům ČSN 730802 (skutečná 

délka úniku max. 15 m). 

Evakuační výtah není v souladu s čl. 5.3.5 ČSN 73 0833 požadován (výška navrhovaných objektů je 
menší jak 6 m). Výtahová kabina je však navržena o takovém rozměru, aby ji mohly použít i osoby 
imobilní.  

- Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy.  
- Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními (bezpečnostními) zámky (např. kódové 

karty), budou v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších 
opatření. U dveří (vrat), které jsou ovládané motoricky bude umožněno také jejich ruční 
otevření.  

- Uzamykatelné dveře na únikových cestách budou opatřeny panikovým kováním (postačí 
zámkový mechanismus opatřený klikou s panikovou funkcí).  

- Dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku. 
- Východové dveře z objektu budou  provedeny kováním s panikovou funkcí ve směru úniku 

osob v souladu též s ustanovením čl. 5.5.9 ČSN 730810, které umožňuje jejich otevření, ať je 
již uzávěr běžně uzamčený či nikoliv. 

 
 
2.7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI  

Požárně nebezpečný prostor vymezuji odstupovou vzdáleností určenou v souladu s ČSN 730802 

podle výpočtového požárního zatížení (konstrukční systém nehořlavý).  

Požárně nebezpečný prostor byl stanoven pro požárně otevřené plochy obvodových stěn (prosklené 

plochy, okna, dveře). Obvodové stěny objektu jsou navrženy s požadovanou požární odolností. 

Požárně nebezpečný prostor byl stanoven pro požárně otevřené plochy v každém pohledu. 

 

Odstupové vzdálenosti jsou posouzeny v souladu tab. F. 1 ČSN 73 0802. 

Pro stanovení odstupové vzdálenosti bylo v některých případech postupováno s přihlédnutím na 

podrobnější řešení dle postupů uvedených v příloze G  ČSN EN 1991-1-2,2004.   

Mezilehlé hodnoty zjištěny interpolací nebo na stranu bezpečnou.    
 
po … procento požárně otevřených ploch z plochy obvodové stěny posuzovaného požárního úseku. 
Sp … celková plocha obvodové stěny posuzovaného požárního úseku  
Spo  … plocha požárně otevřených ploch v posuzovaném požárním úseku  
po … procento požárně otevřených ploch z plochy obvodové stěny posuzovaného požárního úseku 
 
po  = Spo/Sp * 100  



Výpočet podle tabulky F bude součástí přílohy 
Počítáno tímto způsobem: 
Byt 1.1, 1.NP, fasáda S 
délka l=14,8,0m  
 výška hu=3,1m  
výpočtové požární zatížení pv=45kg.m-2  
požárně otevřená plocha So= 8 m2  
procento požárně otevřených ploch po=40% (musí se vzít, když vyjde méně 
Požadovaná odstupová vzdálenost   d1= 1,48 [m]     
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na okolní parcely. ..VYHOVUJE    
 

PODLAŽÍ POHLED B.J. P.Ú. 
Spo 

..výpočet 

Spo .. 
požárně 
otevřená 
plocha PÚ 

Sp … celková 
plocha 

obvodové 
stěny PÚ 

po = Spo/Sp * 
100 

po..min.40 hu l pv [kg/m2] 
ODSTUPOVÁ 
VZDÁLENOST 

d [m] 

1.NP SEVERNÍ 1.1 N01.04-III 8 8 49,6 16,129032 40 3,1 11 40 2,9 

 
 
Výstupní tabulka odstupových vzdáleností: 

PODLAŽÍ POHLED byt pv [kg/m2] 
ODSTUPOVÁ 

VZDÁLENOST d [m] 

1.NP SEVERNÍ 1.1 45 2,9 

  VÝCHODNÍ 1.1 45 2,6 

  VÝCHODNÍ 1.2. 45 3,2 

  ZÁPADNÍ 1.3 45 2,6 

  ZÁPADNÍ 1.4 45 2,7 

3.NP SEVERNÍ 3.1 45 2,8 

  SEVERNÍ 3.1 45 2,8 

  VÝCHODNÍ 3.1 45 2,85 

  VÝCHODNÍ 3.2 45 2,8 

  JIŽNÍ 3.2 45 2,5 

  JIŽNÍ 3.3 45 2,5 

  JIŽNÍ 3.3 45 2,85 

  ZÁPADNÍ 3.3 45 2,85 

  ZÁPADNÍ 3.4 45 2,6 

4.NP SEVERNÍ 3.2 45 2,8 

  SEVERNÍ 3.2 45 3,6 

  VÝCHODNÍ 3.2 45 4,4 

  JIŽNÍ 3.2 45 3,8 

  JIŽNÍ 3.3 45 3,6 

  ZÁPADNÍ 3.3 45 4,4 

 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na okolní parcely. 

Situování navrhovaného objektu bytového domu ve vztahu ke stávajícím stavbám a současně i ve 
vztahu k jiným stavebním pozemkům vyhovuje platným technickým předpisům. Případné vzájemné 



zásahy požárně nebezpečným prostorem mezi sousedními požárními úseky jsou řešeny technickými 
opatřeními. 
Zásah požárně nebezpečného prostoru do veřejného prostranství se normově připouští, viz čl. 10.2.1 
ČSN 73 0802. 
Střecha se podle 8.15.4, ČSN 73 0802 nepovažuje za požárně otevřenou plochu a nevyžaduje se 
odstupová vzdálenost.  
Situování navrhovaného objektu bytového domu ve vztahu ke stávajícím stavbám a současně i ve 
vztahu k jiným stavebním pozemkům vyhovuje platným technickým předpisům. Případné vzájemné 
zásahy požárně nebezpečným prostorem mezi sousedními požárními úseky jsou řešeny technickými 
opatřeními. 
Zásah požárně nebezpečného prostoru do veřejného prostranství se normově připouští, viz čl. 10.2.1 
ČSN 73 0802. 
 

2.8. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Větrání:  
Odvětrání požárních úseků je přirozené, okny. Prostor hygienického zázemí v požární úsek N1.1/N2 - 
II je větrán nuceným větráním – potrubí do 0,04 m2. Dle §9 odst.5 musí být vzduchotechnická 
zařízení navržena dle ČSN 730810(PBS-Společná ustanovení) a ČSN 730872(PBS-Ochrana staveb proti 
šíření požáru vzduchotechnickým zařízením). Na potrubí musí být zřetelně vyznačen směr proudění a 
zda potrubí slouží k výfuku nebo sání.   
 
Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
 Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku navrženo tak, aby 
byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými 
normami (ČSN 730802, ČSN 730810). Pokud budou napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání 
elektrických zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení staveb vedeny volně, musí být kabel druhu 
I.kabel B2ca. Elektrické rozvody zajišťující funkci nouzového osvětlení musí mít zařízenou dodávku 
elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, 
aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané 
funkce zařízení ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné. Trvalou 
dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným generátorem, akumulátorovými 
bateriemi nebo připojením na veřejnou sít NN popř. VN smyčkou. V těchto případech porucha na 
jedné větvi nesmí vyřadit dodávku el. energie pro zařízení, která musí zůstat funkční i v případě 
požáru.  
 Elektrická zařízení, která slouží k požárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením 
z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou 
dobu odpojení ostatních elektrických zařízení objektu(15minut). Bleskosvod Objekt bude opatřen 
bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4.    
 
Vytápění:  
Objekt bude vytápěn plynovým kotlem umístěným v technické místnosti. 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 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 rozvodů: 
 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 dě lící 
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 vě tší než 
1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN 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 vě tšího 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.  
 
 
2.9. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH  

Přístupová komunikace  
K objektu je navržena příjezdová cesta zpevněné se šířky 3 m, což požadavkům ČSN 73 0802 vyhoví. K 
objektu vede přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel 
 
Nástupní plocha  
Nástupní plocha není pro navrhovaný objekt ve smyslu odst. 12.4 ČSN 73 0802 požadována 
(navrhovaný objekt je nižší jak 12 m). 
 

2.9.1. POŽÁRNÍ VODA   

Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873) 
Instalace vnitřních odběrních míst je požadována v bytové části objektu. Instalovány budou hadicové 
systémy o jmenovité světlosti alespoň 19 mm - nástěnné hydranty v provedení dle čl. 3.4 a 6.2 ČSN 
73 0873  (tj. tvarově stálá hadice s min. délkou 20 m, max. pak 30 metrů). Rozvod vnitřního vodovodu 
bude proveden výhradně z nehořlavých materiálů. 
 
Vnější odběrní místa   
Zásobování vodou z vnějších požárních hydrantů není možné, dle ČSN 730873 a ČSN 732411. 
Možnost odběru venkovní požární vody bude zajištěna především nadzemními hydranty DN 100, 

vzdálenými od objektů nejvíce 150 m (ve vzájemné vzdálenosti max. do 300 m). 

Přenosné hasicí přístroje (PHP) 



Objekt bude vybaven přenosnými hasicími přístroji dle zásad ČSN 73 0802 resp. ČSN 73 0804, pro 
bytovou část objektu včetně prostorů souvisejících s bydlením platí pro instalaci přenosných hasicích 
přístrojů požadavky ČSN 73 0833.  
 
1. PP: 
Požární úsek P01.01-I 
     2 PHP s hasicí schopností 183 B (čl. I.7.3c/ ČSN 73 0804) 
Požární úsek P01.04-I   počet přenosných hasicích přístrojů: nr = 1. 
     počet hasících jednotek: nHJ = 6 x nr = 6 HJ1 
Pro požární úsek P01.04-I se stanovuje osazení jedním práškovými PHP (P6) s hasící schopností 21 A.  
Počet hasících jednotek navržených PHP:  
1 kus P6 x 6 = 6 HJ1 – vyhovuje min. požadavkům.   
Požární úsek PS   
1 PHP s hasicí schopností 21 A (čl. 5.4c/ ČSN 73 0833) 
(S > 20 m2) 
celkem 2 PHP s hasicí schopností 21A , 2 PHP s hasicí schopností 183B  
 
1. NP: 
hlavní domovní rozvaděč   
1 PHP s hasicí schopností 21A (čl. 5.4a/ ČSN 730833) 
celkem 1 PHP s hasicí schopností 21A  
 
3. NP: 
schodiště      
1 PHP s hasicí schopností 21 A (čl. 5.4d/ ČSN 730833) 
celkem 1 PHP s hasicí schopností 21A  
 

2.10. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ  

V budově bude každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Konkrétně budou 

použity opticko-kouřové detektory. Dále tyto hlásiče budou umístěny v prostorách garáže. 

2.11. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY  

V souladu s ČSN ISO 3864 bude v objektu řádně vyznačen směr úniku, PHP, el. vypínač, uzávěr vody, 

uzávěr plynu. V souladu s nařízením vlády č. 11/2002 musí být informační značky i při přerušení 

dodávky el. energie viditelné a rozpoznatelné min. po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění 

objektu. Informační značky budou provedeny z reflexního materiálu. V souladu s nařízením vlády č. 

11/2002 musí být informační značky i při přerušení dodávky el. energie viditelné a rozpoznatelné 

min. po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Informační značky budou provedeny 

z reflexního materiálu. 

3. ZÁVĚR  

Zpráva řeší Požárně bezpečnostní řešení objektu bytového domu. 

Polyfunkční dům má 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží, ve kterém jsou navrženy garáže. Jedná se 

tedy o budovu pro bydlení) a ubytování skupiny OB2 dle ČSN 73 0833, dále o dva  2 kancelářské 

prostory v1.NP,  s podzemní hromadnou garáží. Objekt tvoří velké množství požárních úseku s 

požárními zatíženími SPB I až SPB III. Úniková cesta je navržena jako chráněná úniková cesta typu A. 



Navržené stavební konstrukce těmto SPB vyhovují. Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední 

objekty a nezasahuje na sousední pozemky.  

Posuzovaný objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem požadavkům požární 

bezpečnosti staveb.  

 

4. PŘÍLOHY  

P1   Půdorys 1PP  

P2   Půdorys 1NP 

P3   Půdorys 2NP 

P4   Půdorys 3NP 

P5   Půdorys 4NP 

P5   Situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr  

Při zpracování diplomové práce jsem se seznámila s celkovou problematikou navrhování pozemních 

staveb. Seznámila jsem se s různými konstrukčními systémy,  ze kterých jsem si vybrala to 

nejvhodnější pro mé zadání, dle mého uvážení.  Ve své diplomové práci jsem uplatnila znalosti 

z předešlého studia, ale i ze své dosavadní praxe.  Zejména zásady pro navrhování staveb, 

problematika technického zařízení budov, problematika tepelně technických aplikací a dalších 

stavebních oborů. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů  

okr.  - okres  
p.č.  - parcelní číslo  
k.ú. - katastrální území  
Vyhl.  - vyhláška  
UT  - upravený terén  
PT - původní terén  
ŽB  - železobeton  
XPS  - extrudovaný polystyren 
EPS - pěnový polystyren 
U            - součinitel prostupu tepla [W/m2K]  
kce  - konstrukce  
KV -  konstrukční výška  
SV  - světlá výška  
NP  -  nadzemní podlaží  
SDK  -  sádrokarton  
PE  - polyethylen  
PVC  - polyvinylchlorid  
PP  - polypropylen  
TI  -  tepelná izolace  
CHÚC  - chráněná úniková cesta  
PÚ  - požární úsek  
SPB  - stupeň požární bezpečnosti  
PHP  - přenosný hasicí přístroj  
DN         -  jmenovitý vnitřní průměr potrubí  
TUV  - teplá užitková voda  
NN  - nízké napětí 
 NTL  - nízkotlaké  
HUP  - hlavní uzávěr plynu  
TZB  - technické zařízení budov  
PBŘS     - požárně bezpečnostní řešení stavby  
ČSN  - Česká státní norma 
HZS  - hasičský záchranný sbor 
ZHN  - braně hromadného ničení 
ρ            -  objemová hmotnost materiálu [kg/m3 ]  
µ  - faktor difúzního odporu [-]  
λ            - součinitel tepelné vodivosti [W/mK]  
Ø  - průměr 


