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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem stavebních úprav a přístavby základní 

školy z hlediska stavební fyziky. V úvodu práce se věnuji především konstrukčnímu 

řešení stavebních úprav a přístavby. V další části celý objekt řeším z hlediska tepelné 

techniky a jeho vybrané části pak posuzuji z hlediska akustiku a denního osvětlení 

budov. Vzhledem k výsledkům posouzení denního osvětlení bylo třeba navrhnout 

stavební úpravy s cílem dosáhnout požadavků daných normou. Práci jsem zakončil 

shrnutím výsledků a navržených úprav. 
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ANNOTATION 

This thesis deals with design of building modifications and extension of the 

primary school in terms of building physics. The introduction is mainly dedicated to the 

design solution of building modifications and additions. Another part of this work is 

focused on the whole object in terms of thermal technology and the selected parts will 

be assessed in terms of acoustics and daily lighting. With regard to the results of the 

assessment of daily lighting, it was necessary to design the building modifications in 

order to achieve the requirements of the standards. I finished this work with a summary 

of the results and designed modifications. 
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ÚVOD  

V dnešní době trávíme velkou část našeho života uvnitř budov a kvalita vnitřního 

prostředí nás jako uživatele může do velké míry ovlivňovat. Je proto třeba věnovat 

pozornost vnitřnímu prostředí budov a snažit se zajistit jeho kvalitu a stálost. 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybral budovu základní školy 

ve Sviadnově, která má projít v létě roku 2017 rekonstrukcí. V současné době je hotová 

architektonická studie, na jejíž posouzení a řešení se zaměřím zejména z pohledu 

stavební fyziky. V hlavní části mé práce se chci věnovat dennímu osvětlení, u kterého 

jsou pro kmenové učebny škol stanoveny závazné požadavky. Z větší části se také budu 

věnovat tepelné technice, na kterou se klade stále větší důraz a nároky ve spojitosti 

s udržitelným rozvojem a snahou snižovat energetickou náročnost budov. 

Pro toto téma jsem se rozhodl, protože je dle mého názoru důležité zajistit kvalitu 

vnitřního prostředí budov s ohledem na zdraví jejich uživatelů. Kvalita vnitřního 

prostředí člověka ovlivňuje jak po fyzické, tak i psychické stránce a optimalizace 

návrhu budovy z hlediska stavební fyziky je tedy důležitou součástí. 

V první a druhé kapitole této práce se budu věnovat popisu a zhodnocení 

stávajícího stavu objektu a také konstrukčně statickému řešení. Ve třetí, čtvrté a páté 

kapitole se pak budu věnovat stavební fyzice, která je hlavní částí mé práce. Třetí 

kapitola je věnována tepelné technice a budu se zde věnovat obálce stávající budovy 

i přístavy. Při návrhu se budu snažit kromě posouzení jednotlivých konstrukcí zohlednit 

i vliv návrhu na budovu jako celek pomocí modelu energetické bilance. Čtvrtá kapitola 

je věnována akustice, kde budu pouze posuzovat vybrané konstrukce. Pátá a poslední 

kapitola je věnována dennímu osvětlení místností, kde budu posuzovat stávající 

kmenové učebny a v případě nevyhovujícího stavu se pokusím navrhnout stavební 

úpravy, které by zajistily zlepšení stavu a splnění normou daných požadavků. 
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1. POPIS OBJEKTU 

Jedná se o budovu základní školy, která se nachází v obci Sviadnov. Objekt byl 

založen již v roce 1867, současnou podobu získal v roce 1997, kdy prošel rekonstrukcí, 

a ke stávajícímu objektu byla přistavěna nová část s tělocvičnou. Budova je třípodlažní, 

nepodsklepená, půdorys je obdélníkový o zastavěné ploše přibližně 520 m
2
. Ke škole 

patří i přilehlá zahrada, která je z velké části zatravněná, s několika vzrostlými stromy. 

Kolem školy je zpevněný okapový chodníček šířky 1 m, větší zpevněná plocha je pak 

u vjezdu na pozemek, který je určen pro vozidla zásobování kuchyně. Škola 

je organizována jako neúplná, probíhá zde výuka pouze prvního stupně, kapacita školy 

je 120 žáků. V současné době je plánována rekonstrukce a dostavba školy, která má 

proběhnout v létě roku 2017. Za tímto účelem již byla na základě požadavků vedení 

školy vytvořena architektonická studie (v příloze A). Dispoziční řešení z této 

architektonické studie využiji jako jeden z podkladů pro mou diplomovou práci. 

1.1 LOKALITA 

Řešený objekt se nachází v malé obci Sviadnov, v ulici Na Závodí 70. Obec spadá 

do katastrálního území Sviadnov (okres Frýdek-Místek); 760676. Na přiloženém 

obrázku 01 je patrná poloha pozemků i okolní zástavby a orientaci vůči světovým 

stranám. Na obrázku je dále zvýrazněna hranice pozemku školy, stávající budova školy 

i navrhovaná přístavba. Okolní zástavba je převážně jednopodlažní se sedlovou střechou 

a obytným podkrovím. Východně od školy se nachází dvoupodlažní budova pošty. 
 

 
 

Obrázek 01 – Výřez z katastrální mapy s vyznačením stávající budovy a přístavby [16] 
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1.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k plánované rekonstrukci a navrhované přístavbě školy rozdělím popis 

dispozičního řešení na dvě části, kde se v první části budu věnovat současné budově 

školy a ve druhé části pak nově navržené přístavbě. 

1.2.1 Stávající budova 

a) 1.NP - v prvním nadzemním podlaží se nachází tělocvična a k ní přilehlý sklad 

sportovního náčiní. Vedle tělocvičny je školní družina, šatny, sociální zázemí pro 

zaměstnance i studenty, školní kuchyň se skladovacími prostory a navazující 

jídelna. Prostor šaten a sociálního zázemí projde rekonstrukcí za účelem lepšího 

dispozičního řešení, nově navržená dispozice je patrná z výkresové dokumentace 

v příloze F. Hlavní vstup do objektu je orientován na východ, zadní vchod pro 

zásobování kuchyně je orientován na západní straně, kde je i zpevněná příjezdová 

cesta. 

b) 2.NP - ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny čtyři kmenové učebny, 

sociální zázemí pro žáky a zaměstnance, sborovna a kabinet. 

c) 3.NP - toto podlaží je půdní vestavbou, v současné době se zde nachází jedna 

kmenová učebna, počítačová učebna, kabinet pro učitele, sociální zázemí pro žáky 

a zaměstnance, kotelna a technická místnost. 

1.2.2 Navrhovaná přístavba 

Nově navržená přístavba bude na stávající budovu napojena v místě stávajícího 

hlavního vchodu do objektu (jihovýchodní fasáda). Přístavba je navržena jako 

nepodsklepená, jednopodlažní s plochou nepochozí střechou, která bude navržena 

jako zelená extenzivní střecha. V přístavbě budou vybudovány nové šatny 

se zamykatelnými skříňkami pro žáky, ředitelna, administrativní kancelář, sociální 

zázemí a část přístavby bude využita pro rozšíření stávající jídelny. V přístavbě 

bude nově i hlavní vchod do objektu, který bude umístěn v severovýchodní fasádě 

přístavby. 

1.3 MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Materiálové a konstrukční řešení budu zaměřovat hlavně na přístavbu, kterou jsem 

materiálově i konstrukčně navrhnul. Pro popis řešení stávající části jsem využil staré 

dokumentace pro původní budovu postavenou v roce 1867 i pro přístavbu z roku 1997, 

která mi byla zapůjčena k náhledu na městském úřadě obce Sviadnov. Zejména 
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u dokumentace původní budovy z roku 1867 však nebyla patrná všechna materiálová 

a konstrukční řešení, proto bude popis řešení stávající budovy spíše orientační. 

1.3.1 Stávající budova – současný stav 

Objekt je nepodsklepený, o třech nadzemních podlažích se stěnovým 

konstrukčním systémem. Nosné stěny jsou zděné převážně z cihel plných pálených, 

pouze u přístavby z roku 1997 byly v části použity keramické tvárnice Porotherm.  

V prvním podlaží jsou stropy klenuté, v dalších podlažích a u tělocvičny jsou stropy 

tvořeny ocelovými nosníky, na kterých je umístěn trapézový plech 

s nadbetonovanou deskou. Konstrukce střechy je řešena jako dřevěná krovová 

soustava, tvořící sedlovou střechu s krytinou z pálených střešních tašek Bramac. 

U severozápadní fasády je část objektu zastřešena plochou střechou, nosná 

konstrukce střechy je opět řešena pomocí ocelových profilů s trapézovým plechem 

a nadbetonovanou deskou a jako krytina jsou použity asfaltové hydroizolační pásy. 

U stávající budovy je zateplena pouze střecha. Šikmá střecha je zateplena 

mezikrokevní izolací v tloušťce 160 mm z minerální vlny, plochá střecha 

je zateplena izolací z expandovaného polystyrénu v tloušťce 120 mm a v podhledu 

je přidáno ještě 40 mm minerální vaty navíc. 

1.3.2 Stávající budova – navrhované úpravy 

Nově je navrženo zateplení fasády stávajícího objektu, a to izolací Isover TF 

Profi v tloušťce 180 mm. Před zateplením fasády bude stávající omítka zdiva 

odstraněna a povrch bude napenetrován a následně dle potřeby srovnán. 

Na srovnaný povrch budou desky izolace celoplošně lepeny a mechanicky kotveny 

pomocí talířových hmoždinek s ocelovými trny. Založení tepelné izolace bude 

provedeno pomocí zakládací lišty ve výšce 500 mm nad úrovní terénu. Část 

obvodové stěny pod touto úrovní bude zateplena izolací Isover EPS Perimetr 

v tloušťce 140 mm, která má zvýšenou odolnost vůči vlhkosti, a je proto vhodná pro 

zateplení v oblasti soklu. Tato izolace bude použita i pro dodatečné zateplení 

základů obvodových stěn, které budou zatepleny do hloubky 800 mm pod úroveň 

terénu. 

Dále bude u stávající budovy rekonstruována šikmá střecha s nosnou 

konstrukcí tvořenou dřevěným krovem. Cílem rekonstrukce je především výměna 

střešních tašek za nové, výměna degradovaných dřevěných prvků krovu nebo jejich 

částí a zvýšení tloušťky tepelné izolace. Nově je u šikmé střechy navržena tepelná 

izolace z minerálních vláken Isover Unirol Plus v tloušťce 260 mm. 
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Obdobně bude rekonstruována stávající plochá střecha severozápadní části 

objektu. Krytina z Bitumenových pásů bude odstraněna, bude vyměněna stávající 

izolace a nově bude střecha zateplena deskami Isover EPS 100S v tloušťce 200 mm. 

Nová střešní krytina bude realizována z folie z PVC-P Dekplan 76, která bude 

mechanicky kotvena. Vyměněna bude i pojistná hydroizolace, která je umístěna pod 

tepelnou izolací. Nová pojistná hydroizolace bude provedena z natavovacího SBS 

modifikovaného asfaltového pásu Elastek 40 special mineral o tloušťce 4,0 mm. 

V místě napojení přístavby dojde k odstranění stávajících okenních výplní 

a vstupních dveří. Z důvodů rozšíření a propojení jídelny bude u jednoho okenního 

otvoru odbouráno zdivo parapetu až na úroveň podlahy a vznikne tak nově průchozí 

dveřní otvor. 

1.3.3 Navrhovaná přístavba 

1.3.3.1 Základové konstrukce  

Vzhledem ke konstrukčnímu systému horní stavby, který je stěnový, jsou jako 

základové konstrukce navrženy základové pasy v místě nosných stěn. Základové 

pasy budou provedeny z prostého betonu v šířce 500 mm a hloubce 1000 mm. 

Od spodní hrany základové desky. V horní části budou spojeny s konstrukcí 

základové desky pomocí ocelové výztuže. Základová deska bude v celé své ploše 

vyztužena kari sítěmi u spodního i vrchního povrchu. V místě připojení přístavby 

na stávající budovu budou nové základové pasy odsazeny od stávajících základů 

o 800 mm. Základová deska pak bude protažena až ke stávajícímu objektu, vzniklé 

vykonzolování základové desky bude vyžadovat dodatečné vyztužení u horního 

povrchu desky. U severovýchodní fasády přístavby je navrženo 5 betonových 

sloupů podpírajících přesah střechy. Každý ze sloupů bude mít vždy samostatnou 

základovou patku o rozměrech 800 x 800 mm a výšce 400 mm. 

1.3.3.2 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce přístavby jsou navrženy z cihelných keramických 

tvárnic Heluz P15 30 broušených, zděných na celoplošné lepidlo. Pod stropní 

konstrukcí budou stěny zakončeny ztužujícím železobetonovým věncem. Stěny jsou 

v některých místech doplněny železobetonovými sloupy. Dále jsou v exteriéru 

navrženy železobetonové sloupy, podpírající přesah střechy u severovýchodní 

fasády. Půdorysné rozměry sloupů jsou 300 x 300 mm. 
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1.3.3.3 Vodorovné nosné konstrukce 

V přístavbě jsou navrženy předepnuté dutinové panely, důvodem je větší osová 

vzdálenost nosných stěn, která dosahuje délky až 11,65 m. Vzhledem k velikosti 

rozponu a zatížení byly zvoleny panely o výšce 320 mm. Nosné stěny budou před 

osazením panelů ztuženy železobetonovým stropním věncem. Minimální délka 

uložení stropních dílců je 100 mm. Po uložení všech stropních dílců bude do styků 

umístěna průběžná zálivková výztuž a po obvodě stropu bude umístěna výztuž 

druhého věnce (viz výrobce). Po umístění výztuže budou styky zality zálivkovým 

betonem, který spolu s výztuží zajistí spolupůsobení stropních dílců a vytvoří tuhé 

stropní desky. U severovýchodní fasády, kde je navržen přesah střechy 1,3 až 3,8 m, 

bude nosná konstrukce řešena jako monolitická železobetonová deska. Napojení 

na stropní desku z prefabrikovaných panelů bude zajištěno pomocí ISO-nosníku 

pro přerušení tepelných mostů.  

1.3.3.4 Konstrukce zelené střechy 

Nosná konstrukce střechy je popsána v předchozí části. Na nosné konstrukci 

střechy bude provedena spádová vrstva z lité cementové pěny Poriment typu WS 

pro spádové vrstvy s možností kotvení tepelné izolace. Na spádové vrstvě bude SBS 

modifikovaný asfaltový pás Rooftek Al Mineral. Následně bude umístěna 

na střechu tepelná izolace Isover EPS 200S, v tloušťce 220 mm. Izolace bude 

pokládána ve dvou vrstvách, první vrstva v tloušťce 140 mm bude k podkladu 

lepena lepící stěrkou Cemix Ultra a následně bude mechanicky kotvena do spádové 

vrstvy Porimentu. Druhá vrstva v tloušťce 80 mm bude lepena PUR pěnou k první 

kotvené vrstvě. Na tepelné izolaci bude umístěna separační vrstva z geotextilie 

Filtek 200, na kterou bude položena hydroizolace z PVC-P folii Dekplan 77. Folie 

bude kotvena mechanickými kotvami skrz vrstvu tepelné izolace do Porimentu. 

Spoje, řešení detailů a rohů hydroizolační vrstvy, bude provedeno dle 

technologického postupu výrobce. Na hydroizolaci bude položena separační vrstva 

geotextilie Filtek 200, na které bude umístěna drenážní nopová folie Platon DE25 

s výškou nopu přibližně 23 mm. Nad nopovou folií bude umístěna geotextilie Filtek 

500 sloužící jako filtrační a zpevňující vrstva zajišťující zabránění odplavování 

substrátu. Na tuto geotextilii bude navezena vrstva substrátu v tloušťce 250 mm, 

která bude po obvodu střechy a u střešních vpustí doplněna o vrstvu kameniva. 

Schéma skladby je patrné z obrázku 02. 
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Obrázek 02 – Schéma skladby zelené střechy 

1.3.3.5 Dělicí konstrukce 

Dělicí konstrukce jsou navrženy jako zděné příčky z příčkovek Ytong 

v tloušťce 100 a 150 mm. U stropní konstrukce budou příčky dozděny přibližně 

50 mm pod stropní konstrukci a zbylý prostor bude vyplněn izolací z důvodu 

možného dotvarování stropní konstrukce a jejího průhybu. Tato dilatace zajistí, 

aby při průhybu stropní konstrukce nemohlo dojít k přenosu zatížení ze stropní 

konstrukce do příčkového zdiva, které by následně mohlo být porušeno. 

1.3.3.6 Izolace proti vodě a radonu 

Dle radonové mapy ČR spadá Sviadnov do oblasti s nízkým radonovým 

indexem. U spodní stavby navrhované přístavby je navržena izolace z SBS 

modifikovaných pásů, která bude sloužit jako hydroizolace a zároveň jako 

protiradonová izolace. Tato izolace je navržena z SBS modifikovaných asfaltových 
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pásů Elastek 40 Special tloušťky 2 x 4,0 mm. V místě přechodu hydroizolace 

z vodorovné na svislou plochu, je nutné zajistit přechod pomocí náběhových klínů. 

Všechny prostupu základovou deskou musí být ošetřeny hydroizolační nátěrovou 

hmotou. 

Hydroizolační vrstva zelené střechy je řešena pomocí folie Dekplan 77 

spojované natavováním. Jedná se o PCV-P folii tloušťky 1,5 mm se skelnou 

výztužnou vložkou, kterou je nutno stabilizovat přitížením. To budou zajišťovat 

vrstvy zelená střechy nad folií, především vrstva substrátu. 

1.3.3.7 Tepelná izolace 

Fasáda přístavby bude zateplena minerální izolací Isover TF Profi v tloušťce 

150 mm. Izolace bude k podkladu celoplošně lepena lepící stěrkou a následně bude 

mechanicky kotvena pomocí talířových hmoždinek s ocelovým trnem. V místě 

ztužujících věnců, překladů a železobetonových nosných konstrukcí bude tepelná 

izolace fasády minimálně o 50 mm zesílena. Zateplení fasády v místě soklu bude 

řešeno pomocí izolace Isover EPS Perimetr v tloušťce 140 mm. Tato izolace 

s minimální nasákavostí bude použita pro zateplení vnějších stran základových pasů 

a bude vytažena 500 mm nad úroveň terénu. Zateplena bude i podlaha na terénu, 

kde bude použit deskový polystyren Isover EPS 100S tloušťky 140 mm. U zelené 

střechy bude použita tepelná izolace Isover EPS 200S, v tloušťce 220 mm. Izolace 

bude pokládána ve dvou vrstvách, první vrstva v tloušťce 140 mm bude k podkladu 

lepena lepící stěrkou Cemix Ultra a následně bude mechanicky kotvena do spádové 

vrstvy Porimentu. Druhá vrstva v tloušťce 80 mm bude lepena PUR pěnou k první 

kotvené vrstvě. 

 1.3.3.8 Výplně otvorů 

Jako okenní výplně jsou navržena plastová okna s termo-izolačním dvojsklem, 

která budou osazena vnější hranou rámu ve vzdálenosti 90 mm od vnější hrany 

zdiva. Ostění oken bude zatepleno pásky tepelné izolace tloušťky 30 – 40 mm. 

Venkovní dveře budou materiálově řešena stejně jako okna, tedy plastové 

s termo-izolačním zasklením. Osazení i zateplení ostění bude shodné jako u oken. 

Bližší specifikace vnitřních dveří není v rámci této práce řešena. 

V prostoru hlavní chodby přístavby je navržen světlík o rozměrech 6,0 x 2,1 m, 

pro lepší prosvětlení vnitřního prostoru přístavby. Navržen je světlík Markotherm 

dodávaný společností Sios CZ, s.r.o [19]. Jedná se o systém s celohliníkovou 

samonosnou konstrukcí ze speciálních profilů, zasklení tvoří polykarbonátové 

desky. Navržený světlík bude sedlový se sklonem 35°. 
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1.3.3.9 Podlahy 

Vzhledem k účelu objektu a s ohledem na snadnou údržbu podlah je v rámci 

celé přístavby jako nášlapná vrstva podlahy navržena keramická dlažba. Dlažba 

bude k podkladu lepena celoplošně. Roznášecí betonová deska je navržena 

v tloušťce 60 mm a od tepelné izolace podlahy bude oddělena PE folii. 

1.3.3.10 Dilatace 

Nově přistavovaná část musí být z důvodu rozdílného sedání oddilatována 

od stávající budovy základní školy. Dilatační spára mezi přístavbou a stávající 

budovou musí projít přes všechny nosné i nenosné konstrukce. 

Spodní stavba bude ve všech částech oddilatována od stávajících základů 

školy. Základový pas přístavby, orientovaný rovnoběžně se stávajícími základy 

bude odsazen o 800 mm, aby nedošlo k výraznějšímu přitížení zeminy v místě 

základů školy. Základová deska přístavby bude přes tento pas překonzolována 

a dostatečně vyztužena, její oddilatování od základů školy bude pomocí spáry šířky 

30 mm. 

Všechny konstrukce horní stavby budou od stávající budovy oddilatovány 

spárou šířky 30 mm. Tato spára bude uvnitř budovy zakryta krycími lištami, 

případně zárubní dveří. Na fasádě bude tato spára řešena pomocí dilatačních profilů 

ETICS Weber Therm. V ploše budou použity dilatační profily typu E, pro dilatační 

spáru v koutě budou napojeny dilatační profily typu V. 
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2. KONSTRUKČNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ 

Konstrukčně statické řešení jsem provedl pouze u nově navrhované přístavby. 

Ta je navržena se stěnovým konstrukčním systémem s jednosměrně pnutými stropy. 

Nosné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic Heluz P15 30 zděných na celoplošné 

lepidlo, tloušťka zdiva je 300 mm. Všechny nosné stěny budou mít vlastní základový 

pas o výšce 800 mm a šířce 400 mm. Stropní konstrukce je z důvodu velkých rozponů, 

které dosahují až 11,65 m, navržena z předepnutých dutinových panelů Goldbeck 

Stropsystem [18]. Zdivo bude pod stropní konstrukcí zakončeno stropním věncem 

o rozměrech 250 x 250 mm, na který budou ukládány panely. Uložení panelů na svislé 

nosné konstrukce musí být minimálně 100 mm (udáváno výrobcem panelů).  

2.1 Stanovení zatížení 

V nosné konstrukci přístavby jsem podle velikosti zatěžovacích ploch vybral 

nejvíce zatížené prvky, pro které jsem následně stanovil jejich zatížení. Poté jsem prvky 

zjednodušeně posoudil na únosnost pro dané zatížení. U železobetonových prvků 

(sloupy, průvlaky) jsem provedl pouze empirický návrh dimenzí. Zatížení jsem stanovil 

dle ČSN EN 1991-1-1 [5] a ČSN EN 1991-1-3 [6]. 

2.1.1 Zatížení stropních panelů 

U stropních panelů jsem nejprve stanovil stálé a nahodilé zatížení. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o jednopodlažní budovu, stropní konstrukce tvoří zároveň 

nosnou konstrukci střechy. Střecha je navržena jako zelená extenzivní nepochozí 

střecha, proto bylo u nahodilého zatížení uvažováno pouze zatížení sněhem, které 

bylo stanoveno dle sněhové mapy pro ČR [17]. Celkové stále zatížení stropních 

panelů je 11,43 kN/m
2
 a celkové nahodilé zatížení od sněhu je 1,59 kN/m

2
. 

Po sečtení je tedy celkové výsledné zatížení panelů 13,02 kN/m
2
. 

Pro samotný návrh stropních panelů bylo nutné stanovit celkové rovnoměrné 

charakteristické zatížení g’k bez započtení vlastní tíhy panelu. Toto zatížení je dle 

výpočtu 5,45 kN/m
2
. Podrobnější výpočet zatížení je uveden v příloze B. 

2.1.2 Zatížení železobetonové desky 

Zatížení monolitické železobetonové desky je obdobné jako zatížení 

dutinových panelů. Skladba střechy je zde shodná, liší se pouze zatížení od vlastní 

tíhy stropní konstrukce a u této části stropu je navíc zatížení od vyrovnávací vrstvy. 

Deska je uvažována v tloušťce 180 mm, a je proto třeba vyrovnat výškový rozdíl 
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mezi deskou a panely výšky 320 mm. Vyrovnávací vrstva je navržena z Porimentu 

typu P. Výsledné celkové zatížení železobetonové desky je 14,35 kN/m
2
. 

Podrobnější výpočet zatížení je uveden v příloze B. 

2.1.3 Zatížení stěny 

Zatížení stěny jsem stanovil pro vnitřní nosnou stěnu, na kterou připadá 

největší zatěžovací plocha stropní konstrukce. Zatížení je stanoveno v patě zdiva 

pro 1 m běžný. Hodnota zatížení stěny bude použita i pro návrh základového pasu. 

Na 1 běžný metr zdiva nejzatíženější stěny připadá zatěžovací plocha 7,48 m
2
. 

Celkové zatížení v patě stěny od střechy a vlastní tíhy je 112,6 kN. Podrobnější 

výpočet zatížení je uveden v příloze B. 

2.1.4 Zatížení meziokenního pilíře 

U severovýchodní fasády je v nosné stěně navrženo několik oken, zdivo v této 

části tedy tvoří pouze pilíře. Meziokenní pilíře mají šířku 500 mm a výšku 750 mm. 

Zatížení je počítáno v patě meziokenního pilíře. Pro zatížení pilířů jsem rozdělil 

zatížení od stropní konstrukce, protože část zatížení tvoří strop z dutinových panelů 

a část monolitický železobetonový strop. Výsledné zatížení v patě nejvíce 

zatíženého pilíře je 159,2 kN. Podrobnější výpočet zatížení je uveden v příloze B. 

2.1.5 Zatížení sloupů 

Zatížení je stanoveno pro nejvíce zatížený venkovní sloup (sloup S4), který 

je zatížen monolitickým železobetonovým stropem a pro vnitřní sloup u zadního 

vstupu do přístavby (sloup S6), který je zatížen stropem z dutinových panelů. Pro 

venkovní sloup S4 vychází celkové zatížení v jeho patě 133,9 kN. Pro vnitřní sloup 

S6 vychází celkové zatížení v jeho patě 109,4 kN. Podrobnější výpočet zatížení 

je uveden v příloze B. 

2.2 Posouzení vybraných konstrukcí 

2.2.1 Stropní dutinové panely 

Dle podkladů výrobce [18] se stropní panely Goldbeck - Stropsystem 

předběžně posuzují pomocí grafu orientační únosnosti stropních dílců pro 

rovnoměrné zatížení. V grafu je křivkami vyznačena únosnost panelů v závislosti 

na rozpětí pro různé typy vyztužení. Červenou barvou jsem do grafu vyznačil 



   Diplomová práce

   

  Strana 23 

 

rozpětí a zatížení v navrhované přístavbě, na základě kterého jsem zvolil panel 

výšky 320 mm a vyztužením typu SPE 32010 (zelená křivka, v grafu položena 

nejvýše). Ostatní rozpony v přístavbě ale dosahují délky méně než 8 m, pro tato 

rozpětí lze zvolit panely s menším vyztužením nebo panely menší výšky. Vzhledem 

k provádění dalších vrstev skladby střechy jsem se rozhodl pro návrh panelů stejné 

výšky. Pro rozpony menší než 8 m jsem zvolil panely s vyztužením typu SPE 32006 

(růžová křivka, v grafu položena nejníže). 
 

 

Obrázek 03 – Graf orientační únosnosti panelů Goldbeck výšky 320 mm [18] 

2.2.2 Železobetonová deska 

U železobetonové desky jsem provedl pouze empirický návrh její tloušťky. 

Deska je uvažována jako jednosměrně pnutá s maximálním rozponem 3,85 m. 

Tloušťka desky by se dle empirického vzorce měla pohybovat mezi 128 - 154 mm. 

Navrhnul jsem desku v tloušťce 180 mm z důvodu umístění ISO-nosníků pro 

přerušení tepelných mostů, u kterých je třeba větší výška desky.  

2.2.3 Nosná stěna 

Posouzena je nejvíce zatížená vnitřní stěna. Charakteristická pevnost zdiva 

z keramických tvárnic Heluz P15 30 zděných na celoplošné lepidlo je převzata 

z podkladů výrobce [20]. Nejvíce zatížená nosná stěna vyhověla na zatížení v tlaku. 

Celý výpočet je uveden v příloze B. 
 

- zatížení v patě stěny: Ned = 112,6 kN 

- spočtená únosnost zdiva: Nmax = 491,4 kN > Ned = 112,6 kN => vyhovuje 
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2.2.4 Meziokenní pilíř 

Posuzované meziokenní pilíře mají výšku pouze 750 mm, z toho důvodu jsem 

pilíře posoudil zjednodušeně pouze na únosnost v tlaku obdobně jako zdivo. Řešený 

pilíř vyhověl na zatížení v tlaku. Celý výpočet je uveden v příloze B. 
 

- zatížení v patě pilíře: Ned = 159,2 kN 

- spočtená únosnost pilíře: Nmax = 245,7 kN > Ned = 159,2 kN => vyhovuje 

2.2.5 Sloupy 

Sloupy jsem zjednodušeně posoudil přes plochu průřezu s uvažováním stupně 

vyztužení 1,5 % a použitím betonu C 20/25. Oba posuzované sloupy vyhověly 

s velkou rezervou. Z hlediska únosnosti by bylo možné navrhnout sloupy menších 

rozměru, ale z konstrukčních důvodů a jednotnosti rozměrů je výhodné rozměry 

sloupů neměnit. Celý výpočet je uveden v příloze B. 
 

- zatížení sloupu S4: Ned = 133,9 kN 

- spočtená únosnost sloupu S4: NRd = 1040 kN > Ned = 133,9  kN => vyhovuje 
 

- zatížení sloupu S6: Ned = 109,4 kN 

- spočtená únosnost sloupu S6: NRd = 1248 kN > Ned = 109,4  kN => vyhovuje 

2.2.6 Průvlaky 

U průvlaků jsem provedl pouze empirický návrh dimenzí na základě rozponů. 

Návrh jsem provedl pro průvlak mezi sloupy S1 a S2 a pro průvlak u sloupu S6. 

Pro první průvlak o rozponu 5,08 m bylo dle empirického vzorce dáno rozmezí 

jeho výšky 423 – 508 mm. Navrhnul jsem průvlak o výšce 450 mm. Pro tuto výšku 

vyšlo rozmezí šířky průvlaku 185 – 225 mm. Navrhnul jsem šířku průvlaku 

250 mm, a to z důvodu sjednocení s šířkou sloupů. 

Pro druhý průvlak o rozponu 2,22 m bylo rozmezí jeho výšky 185 – 222 mm. 

Navrhnul sem tento průvlak o výšce 250 mm, z důvodu výškového modulu zdiva. 

Rozmezí šířky průvlaku by se dle vzorce mělo pohybovat v rozmezí 83 – 125 mm, 

ale s ohledem na vyztužování a uložení jsem průvlak navrhnul v šířce 300 mm 

(šířka stěny). 

2.2.7 Základový pas 

Navržen a posouzen byl základový pas pod nejvíce zatíženou nosnou stěnou. 

Vstupní parametry zeminy jsem stanovil na základě informací z vrtů prováděných 
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v obci Sviadnov nedaleko řešené školy, které mi poskytla Česká geologická služba 

[15]. Základová spára se nachází v úrovni hlinitého štěrku (označení G4), hladina 

podzemní vody se dle sousedních vrtů nachází zhruba 2,5 m pod úrovní této 

základové spáry a nebyla proto ve výpočtu zahrnuta. Pro návrh byla použita norma 

ČSN EN ISO 14689-1 [7]. Navržen byl základový pas o šířce 500 mm a výšce 

800 mm, se základovou spárou v hloubce 1,2 m pod úrovní terénu. Celý výpočet 

je uveden v příloze B. 
 

- napětí v základové spáře: sde = 257,6 kPa 

- spočtená únosnost: R/A‘ = 338,5 kPa > σ de = 257,6 kPa => vyhovuje 

2.2.8 Základová patka 

Pro základovou patku železobetonových sloupů byl proveden pouze předběžný 

návrh dle tabulkové únosnosti zeminy. Navržena byla patka pod nejvíce zatíženým 

sloupem S4. Navržena byla čtvercová patka o rozměrech 800 x 800 mm, a výšce 

400 mm. Základovou spáru je třeba umístit až do nezámrzné hloubky, minimálně 

tedy 800 mm od úrovně terénu. V podloží se ale nachází vrstvy hlinitého štěrku, 

u kterého může docházet ke snadnějšímu promrzání, základovou spáru by proto 

bylo vhodnější umístit do větší hloubky, například 1000 mm. Celý výpočet 

je uveden v příloze B. 
 

- zatížení na efektivní ploše: sde = 222,2 kPa 

- tabulková únosnost zeminy G4: Rdt = 250 kPa > σ de = 222,2 kPa => vyhovuje 
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3. TEPELNÁ TECHNIKA 

Stavební tepelná technika řeší teplotní chování materiálů, prvků a konstrukcí 

vystavených danému okolnímu prostředí. Účelem je především volba materiálového 

řešení a optimalizace návrhu obvodových konstrukcí z hlediska tepelných ztrát v zimě, 

případně i tepelné zátěže v létě. Kromě teplotního chování do této problematiky spadá 

i vlhkostní chování konstrukcí. Teplotní a vlhkostní problematika spolu úzce souvisí 

a vzájemně se přímo ovlivňují. 

Současným trendem je snaha dosahovat stále lepších tepelně-technických vlastností 

obvodových konstrukcí budovy a návrh co nejlepších konstrukčních detailů 

se zaměřením na eliminaci tepelných mostů. Snižování energetické náročnosti budov 

je jedním z nezbytných kroků pro zajištění udržitelného rozvoje. Optimalizace návrhu 

obvodových konstrukcí může mít zásadní vliv na energetickou náročnost budovy během 

jejího provozování a s tím spojený dopad na životní prostředí. 

U řešené školy je plánována rekonstrukce a přístavba, z toho důvodu jsem 

se rozhodl věnovat pozornost tepelné technice. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající 

objekt nemá zateplenou fasádu, je zde prostor značně zlepšit tepelně technické 

vlastnosti stávající budovy školy. Rozhodl jsem se proto věnovat pozornost možnosti 

zateplení stávající fasády a posouzení účinnosti tohoto zásahu. Zároveň je třeba u nově 

navrhované přístavby navrhovat obvodové konstrukce tak, aby splňovaly minimálně 

současné požadované hodnoty součinitele prostupu tepla. Okrajově bych se chtěl 

věnovat i řešení hlavních detailů z hlediska tepelné techniky, zejména omezení 

tepelných mostů. 

3.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

V konstrukci musí být po celý rok zajištěna dostatečná kvalita vnitřního prostředí, 

v létě by nemělo docházet k přehřívání konstrukce a v zimě k příliš velkým tepelným 

ztrátám. Množství energie vynaložené na chlazení v letním období a vytápění v zimním 

období musí být co nejnižší, budova musí být energeticky nenáročná. Z hlediska 

vlhkosti musí být množství zkondenzované vodní páry během roku menší než množství 

vypařitelné vodní páry z konstrukce. 

Při posuzování konstrukcí je hlavní posuzovanou veličinou součinitel prostupu 

tepla U [W/m
2
∙K]. Součinitel prostupu tepla udává, kolik tepla unikne konstrukcí 

o ploše 1 m
2
 při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K, vyjadřuje tedy schopnost materiálu 

izolovat. Tato veličiny je určena jako podíl součinitele tepelné vodivosti materiálu 

λ [W/m∙K] a šířky materiálu d [m] podle vzorce: 

U = λ/d [W/m
2
∙K]        (1). 
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Pro součinitel prostupu tepla platí další vztah:  

U = 
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅+𝑅𝑠𝑒
 [W/m

2
∙K],      (2).  

kde R je tepelný odpor posuzované konstrukce, Rsi je tepelný odpor při přestupu 

tepla na vnitřní straně konstrukce a Rse je tepelný odpor při přestupu tepla na vnější 

straně konstrukce. Součinitel tepelné vodivosti je tedy převrácenou hodnotou tepelného 

odporu. 

Další posuzovanou veličinou je teplotní faktor vnitřního povrchu f,Rsi [-], což 

je lokální vlastnost konstrukce, která nepřímo souvisí s přilehlými teplotami. 

Vlhkost v konstrukci značena jako ϕ [kg/m
2
∙rok] je další posuzovanou veličinou 

z hlediska tepelné techniky. Vlhkost se posuzuje z důvodu možného vzniku plísní 

v konstrukci. Jako základní vlastnost materiálu pro posuzování vlhkostního chování 

je faktor difuzního odporu materiálu μ [-], který vyjadřuje, jaký klade daný materiál 

odpor pro šíření vodní páry v porovnání se vzduchem [1]. 

Pro posuzování konstrukčních detailů lze vytvořit dvourozměrné i trojrozměrné 

modely teplotního chování za použití výpočetních softwarů. U těchto detailů 

se posuzuje zejména tepelná propustnost L [W/mK] (u 3D detailu L [W/K]). Na základě 

tepelné propustnosti se pro 2D detaily zjišťuje lineární činitel prostupu tepla ψ [W/mK] 

a pro 3D detail bodový činitel prostupu tepla χ [W/K]. 

3.2 POŽADAVKY 

Požadavky pro posuzování konstrukcí z hlediska tepelné ochrany budov jsou 

stanoveny normou ČSN 73 0540-2 [8]. 

3.2.1 Součinitel prostupu tepla 

Pro součinitel prostupu tepla U [W/m
2
K] jsou pro jednotlivé typy konstrukcí 

stanoveny požadované hodnoty Un,20. Na fakultě stavební ČVUT je ale zvykem 

posuzovat konstrukce na hodnoty doporučené, budu proto jednotlivé konstrukce 

posuzovat dle těchto doporučených hodnot Urec,20. 
 

Požadovaný Urec,20 pro jednotlivé typy konstrukcí: 

- stěna obvodová těžká:   Urec,20 = 0,25 W/m
2
K 

- střecha plochá a střecha šikmá se sklonem do 45° včetně:  

Urec,20 = 0,16 W/m
2
K 

- podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině: 

        Urec,20 = 0,30 W/m
2
K 
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3.2.2 Teplotní faktor 

Pomocí teplotního faktoru f,Rsi [-] hodnotíme konstrukci z hlediska její 

povrchové teploty. Zajištění dostatečné povrchové teploty je nezbytné pro zamezení 

kondenzace vodní páry na povrchu konstrukce, která by mohla zapříčinit vznik 

plísní a degradaci konstrukce. Pro jednotlivé typy konstrukcí je stanoven kritický 

teplotní faktor fRsi,cr, který je porovnáván s vypočtenou průměrnou hodnotou 

teplotního faktoru konstrukce fRsi,m. Kritický teplotní faktor je stanoven při 

uvažování maximální přípustné vlhkosti na vnitřním povrchu konstrukce 80 %. 

Nejedná se o konstantní hodnotu, tato hodnota je vždy spočtena na základě daných 

okrajových podmínek. 

3.2.3 Šíření vlhkosti konstrukcí 

Požadavky na šíření vlhkosti v konstrukci se dělí na tři dílčí požadavky, kdy 

pro správnou funkci konstrukce musí být splněny všechny tyto požadavky 

současně. 

První požadavek stanovuje, že kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci 

konstrukce. Tento požadavek je proměnný v závislosti na typu a materiálu navržené 

konstrukce. Pro některé typy konstrukcí je přípustná kondenzace vodní páry, pokud 

je prokázána možnost jejího odpaření v průběhu ročního cyklu. Pro konstrukce 

ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva jsou podmínky nejpřísnější a může být 

požadováno naprosté vyloučení možnosti kondenzace vodní páry v konstrukci. 

Druhý požadavek se zabývá ročním množstvím zkondenzované vodní páry. 

Pro splnění tohoto požadavku musí být prokázáno, že v konstrukci bude roční 

množství zkondenzované vodní páry Mc,a [kg/m
2
,rok] menší než roční množství 

odpařitelné vodní páry Mev,a [kg/m
2
,rok]. 

Třetí požadavek stanovuje maximální možné množství ročního kondenzátu 

v konstrukci Mc,a [kg/m
2
,rok]. Kondenzát nesmí překročit menší z hodnot 

0,1 kg/m
2
,rok nebo 3-6 % plošné hmotnosti materiálu. 

3.3 POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 

 Pro posouzení konstrukcí na součinitel prostupu tepla, teplotní faktor a šíření tepla 

konstrukcí jsem využil výpočetního programu Teplo 2015 [13]. V tomto programu jsem 

posoudil pouze nové konstrukce a konstrukce s navrženými úpravami. Vyhodnocení 

těchto výsledků dle ČSN 73 0540-2 [8] je uvedeno níže. Všechny posuzované 

konstrukce byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky součinitele prostupu tepla, 
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teplotního faktoru i šíření vlhkosti v konstrukci. Kompletní výstupy z programu Teplo 

2015 [13] jsou uvedeny v příloze C. 

Kromě tohoto posouzení jsem se rozhodl návrh optimalizovat na základě 

energetické bilance objektu.  Za tímto účelem jsem využil program Excel 2010, své 

znalosti a podklady získané ve škole o principech stanovení energetické bilance budov. 

Na základě těchto informací jsem sestavil model energetické bilance pro řešenou školu 

včetně navrhované přístavby. Výsledné navrhované skladby konstrukcí jsou tedy 

navrženy nejen s ohledem na běžně posuzované tepelně technické vlastnosti (Urec,20, fRsi, 

šíření vlhkosti v konstrukci), ale i s ohledem na energetickou bilanci objektu. 

3.3.1 Obvodová stěna stávající budovy 

Obvodové zdivo stávající budovy nemá konstantní šířku, pro posuzování bude 

uvažována šířka stěny 550 mm, kterou jsem určil jako průměrnou šířku obvodového 

zdiva. 
 

 

Obrázek 04 – Schéma skladby obvodové stěny stávající budovy 

 

I. Požadavek na součinitel prostupu tepla: Urec,20 = 0,25 W/m
2
K 

  - vypočtená hodnota: U = 0,171 W/m
2
K < Urec,20 = 0,25 W/m

2
K => vyhovuje 

II. Požadavek na teplotní faktor: fRsi,cr = 0,792 

  - vypočtená hodnota: fRsi,m = 0,958 > fRsi,cr = 0,792 =>  vyhovuje 

III. Požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci: 

  - Mc,a = 0,0069 kg/m
2
,rok < Mev,a = 10,0849 kg/m

2
,rok => vyhovuje 

  - Mc,a = 0,0069 kg/m
2
,rok < Mc,n = 0,1 kg/m

2
,rok =>  vyhovuje 
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3.3.2 Obvodová stěna přístavby 

 

Obrázek 05 – Schéma skladby obvodové stěny přístavby 

 

I. Požadavek na součinitel prostupu tepla: Urec,20 = 0,25 W/m
2
K 

  - vypočtená hodnota: U = 0,165 W/m
2
K < Urec,20 = 0,25 W/m

2
K => vyhovuje 

II. Požadavek na teplotní faktor: fRsi,cr = 0,792 

  - vypočtená hodnota: fRsi,m = 0,960 > fRsi,cr = 0,792 =>  vyhovuje 

III. Požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci: 

  - Mc,a = 0,0936 kg/m
2
,rok < Mev,a = 10,1115 kg/m

2
,rok => vyhovuje 

  - Mc,a = 0,0936 kg/m
2
,rok < Mc,n = 0,1 kg/m

2
,rok =>  vyhovuje 

3.3.3 Obvodová stěna přístavby v místě sloupu 

Skladba stěny v místě sloupu je shodná s řešením stěny v místě ztužujících 

železobetonových věnců. 

 

 

Obrázek 06 – Schéma skladby obvodové stěny přístavby v místě sloupu 
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I. Požadavek na součinitel prostupu tepla: Urec,20 = 0,25 W/m
2
K 

  - vypočtená hodnota: U = 0,168 W/m
2
K < Urec,20 = 0,25 W/m

2
K => vyhovuje 

II. Požadavek na teplotní faktor: fRsi,cr = 0,792 

  - vypočtená hodnota: fRsi,m = 0,959 > fRsi,cr = 0,792 =>  vyhovuje 

III. Požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci: 

  - Mc,a = 0,0037 kg/m
2
,rok < Mev,a = 10,1115 kg/m

2
,rok => vyhovuje 

  - Mc,a = 0,0037 kg/m
2
,rok < Mc,n = 0,1 kg/m

2
,rok =>  vyhovuje 

3.3.4 Podlaha přístavby 

 

Obrázek 07 – Schéma skladby podlahy přístavby 

 

I. Požadavek na součinitel prostupu tepla: Urec,20 = 0,30 W/m
2
K 

  - vypočtená hodnota: U = 0,237 W/m
2
K < Urec,20 = 0,30 W/m

2
K => vyhovuje 

II. Požadavek na teplotní faktor: fRsi,cr = 0,405 

  - vypočtená hodnota: fRsi,m = 0,942 > fRsi,cr = 0,405 =>  vyhovuje 

III. Požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci: 

- v konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry =>  vyhovuje 
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3.3.5 Šikmá střecha stávající budovy 

 

Obrázek 08 – Schéma skladby šikmé střechy stávající budovy 

 

I. Požadavek na součinitel prostupu tepla: Urec,20 = 0,16 W/m
2
K 

  - vypočtená hodnota: U = 0,157 W/m
2
K < Urec,20 = 0,16 W/m

2
K => vyhovuje 

II. Požadavek na teplotní faktor: fRsi,cr = 0,792 

  - vypočtená hodnota: fRsi,m = 0,962 > fRsi,cr = 0,792 =>  vyhovuje 

III. Požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci: 

- v konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry =>  vyhovuje 
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3.3.6 Plochá střecha stávající budovy 

 

Obrázek 09 – Schéma skladby ploché střechy stávající budovy 

 

I. Požadavek na součinitel prostupu tepla: Urec,20 = 0,16 W/m
2
K 

  - vypočtená hodnota: U = 0,149 W/m
2
K < Urec,20 = 0,16 W/m

2
K => vyhovuje 

II. Požadavek na teplotní faktor: fRsi,cr = 0,792 

  - vypočtená hodnota: fRsi,m = 0,964 > fRsi,cr = 0,792 =>  vyhovuje 

III. Požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci: 

  - Mc,a = 0,0049 kg/m
2
,rok < Mev,a = 0,0788 kg/m

2
,rok =>  vyhovuje 

  - Mc,a = 0,0049 kg/m
2
,rok < Mc,n = 0,063 kg/m

2
,rok => vyhovuje 
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3.3.7 Zelená střecha přístavby 

 

Obrázek 10 – Schéma skladby zelené střechy přístavby 

 

I. Požadavek na součinitel prostupu tepla: Urec,20 = 0,16 W/m
2
K 

  - vypočtená hodnota: U = 0,125 W/m
2
K < Urec,20 = 0,16 W/m

2
K => vyhovuje 

II. Požadavek na teplotní faktor: fRsi,cr = 0,792 

  - vypočtená hodnota: fRsi,m = 0,969 > fRsi,cr = 0,792 =>  vyhovuje 

III. Požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci: 

  - Mc,a = 0,0066 kg/m
2
,rok < Mev,a = 10,1115 kg/m

2
,rok => vyhovuje 

  - Mc,a = 0,0066 kg/m
2
,rok < Mc,n = 0,054 kg/m

2
,rok => vyhovuje 
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3.4 ENERGETICKÁ BILANCE BUDOVY 

Pro stanovení energetické bilance jsem si vytvořil vlastní zjednodušený model 

budovy v programu Excel 2010. Mým cílem bylo na základě této bilance hodnotit 

a porovnávat jednotlivé varianty navržených úprav a jejich dopad na celkovou roční 

potřebu tepla na vytápění. 

Model stávajícího stavu budovy jsem nastavoval na základě reálné potřeby tepla 

na vytápění stávající školy s ohledem na to, že v modelu je navíc zahrnuta i přístavba. 

Skladby stávajících obalových konstrukcí a rozměrové řešení budovy jsem stanovil 

na základě architektonické studie a původní výkresové dokumentace, která mi byla 

zapůjčena k nahlédnuté na obecním úřadě Sviadnov. Při modelování variant 

navrhovaných úprav jsem vždy vycházel z modelu stávajícího stavu, u kterého jsem 

měnil tepelně technické vlastnosti obvodového pláště a parametry větrání. 

Vypočtení celkové roční potřeby energie na vytápění Ea [kWh/m
2
.rok] je pouze 

orientační a slouží zejména pro porovnání jednotlivých variant mezi sebou. Tuto 

hodnotu nelze brát jako směrodatnou roční potřebu tepla na vytápění řešené školy při 

dané stavební úpravě. 

3.4.1 Výchozí stav 

V tomto modelu je zahrnuta budova školy v současném stavu a nově navržená 

přístavba, všechny vstupní hodnoty výpočtu jsou uvedeny v kapitole 3.4.6. Z grafu 

podílu ztrát (níže) je patrné, že největší ztráty připadají na obvodové stěny a velký 

podíl má i přirozené větrání. Z toho důvodu jsem se nejprve zaměřil na zlepšení 

tepelně technických vlastností fasády a ostatních obalových konstrukcí. 

Celková roční potřeba tepla na vytápění: Ea = 94,9 kWh/m
2
.rok 

 

 

Obrázek 11 – Graf podílu konstrukcí a větrání na celkové ztrátě objektu, výchozí stav 



   Diplomová práce

   

  Strana 36 

 

3.4.2 Varianta 1 

U první varianty návrhu úprav jsem zateplil fasádu přístavby i stávající budovy 

120 mm tepelné izolace a mírně sem zlepšil zateplení stávající střechy. Konkrétní 

hodnoty součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce jsou v kapitole 3.4.6. 

Oproti výchozímu stavu došlo k výraznému snížení potřeby tepla na vytápění, 

a to přibližně o 51 %. Vlivem zlepšení zateplení obalových konstrukcí v grafu 

vzrostl podíl přirozeného větrání na celkové ztrátě objektu. 

Celková roční potřeba tepla na vytápění: Ea = 46,2 kWh/m
2
.rok 

 

 

Obrázek 12 – Graf podílu konstrukcí a větrání na celkové ztrátě objektu, varianta 1 

3.4.3 Varianta 2 

U druhé varianty jsem opět ponechal přirozené větrání a zlepšil jsem parametry 

obalových konstrukcí tak, aby vyhověly nejen požadovaným, ale i doporučeným 

hodnotám součinitele prostupu tepla. V porovnání s výchozím stavem se potřeba 

tepla na vytápění snížila přibližně o 59 %. Při dalším zvyšování tloušťky tepelné 

izolace klesá efektivita tohoto zásahu. Z grafu vyplývá, že u této varianty je vliv 

fasády na ztrátu objektu již pouze 9 %. Z konstrukcí mají na ztrátě objektu 

výraznější vliv už pouze okna a podlaha na terénu (stávající objekt). Návrh výměny 

oken jsem v bilanci nemodeloval, současná okna jsou v dobrém technickém stavu. 

Bylo by možné navrhnout okna s tepelně-izolačním trojsklem, ale s rostoucím 

tepelným odporem zpravidla klesá i energetická propustnost zasklení. Došlo by tedy 

ke snížení tepelné ztráty okny, ale zároveň i ke snížení solárních zisků, které 

pozitivně ovlivňují bilanci. U stávající podlahy na terénu jsem neuvažoval zlepšení 

zateplení z důvodu náročnosti zásahu včetně problémů s řešením prvního stupně 

schodiště při zvýšení úrovně čisté podlahy v 1.NP. 

Celková roční potřeba tepla na vytápění: Ea = 38,5 kWh/m
2
.rok 
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Obrázek 13 – Graf podílu konstrukcí a větrání na celkové ztrátě objektu, varianta 2 

3.4.4 Varianta 3 

U předchozích dvou variant bylo patrné, že přirozené větrání bude mít při 

zateplení fasády dominantní vliv na ztrátu objektu. U této varianty jsem tedy 

v modelu uvažoval s nuceným větráním s rekuperací, obálku budovy jsem uvažoval 

shodnou jako ve variantě 1. Při použití nuceného větrání s rekuperací klesla potřeba 

tepla na vytápění v porovnání s variantou 1 přibližně o 16 %. V porovnání s výchozí 

variantou došlo k poklesu přibližně o 59 %. Největší vliv na ztrátě objektu mají 

u této varianty okna (plastová okna s termo-izolačním dvojsklem), druhé největší 

ztráty objektu mají shodně podlahy, fasáda a větrání objektu. 

Celková roční potřeba tepla na vytápění: Ea = 39,0 kWh/m
2
.rok 

 

 

Obrázek 14 – Graf podílu konstrukcí a větrání na celkové ztrátě objektu, varianta 3 
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3.4.5 Varianta 4 

Jako poslední variantu jsem zkusil kombinaci nuceného větrání se silnějším 

zateplením obalových konstrukcí z varianty 2. U této varianty klesla potřeba tepla 

na vytápění přibližně o 18 % v porovnání s variantou 2. Při porovnání s výchozí 

variantou klesla potřeba tepla na vytápění přibližně o 67 %. Z grafu je patrný 

rostoucí podíl oken na celkové ztrátě objektu. 

Celková roční potřeba tepla na vytápění: Ea = 31,5 kWh/m
2
.rok 

 

 

Obrázek 15 – Graf podílu konstrukcí a větrání na celkové ztrátě objektu, varianta 4 

3.4.6 Vstupní data použitá v modelech 

Vstupní data shodná pro všechny varianty: 

 - užitná podlahová plocha:   Af = 1306 m
2
 

 - objem budovy:     V = 5445 m
3
 

 - průměrná vnitřní teplota zóny: θi,set = 19°C 

 - kapacita objektu:     nos = 140 osob 

 - uvažovaná obsazenost:    occup = 0,8 

 - množství větraného vzduchu:  n = 20 m
3
/h.os 

 - tepelné zisky od osob:   Ql = 60 W/os 

 - energetická propustnost zasklení: g⊥ = 0,75 

  

V následující tabulce jsou pro jednotlivé varianty uvedena ostatní vstupní data, 

u kterých docházelo ke změnám v závislosti na daném návrhu stavebních úprav. 

Zároveň jsou v tabulce uvedeny i výsledné potřeby tepla na vytápění a průměrný 

součinitel prostupu tepla budovy pro každou variantu. 
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Obrázek 16 – Tabulka vstupních dat a výsledné potřeby tepla na vytápění pro jednotlivé varianty 

 

Legenda k tabulce vstupních dat: 

 - U  … součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

 - ∆Utb … přirážka na lineární tepelné vazby 

 - n50  … míra těsnosti obálky 

 - ηzzt  … účinnost systému zpětného získávání tepla 

 - Uem  … průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

 - Ea  … roční potřeba tepla na vytápění  

3.3.7 Vyhodnocení energetické bilance 

Z výsledků a grafů energetické bilance jednoznačně vyplývá, že zateplení 

stávající nezateplené fasády by znamenalo výrazné snížení potřeby tepla 

na vytápění, jak je patrné z varianty 1 a 2. Zároveň je z těchto variant zřejmé, 

že pro další snížení potřeby tepla na vytápění je třeba řešit větrání nuceně 

se zpětným získáváním tepla, případně zvážit zlepšení tepelně technických 

vlastností oken. Při doplnění varianty 1 a 2 o nucené větrání s rekuperací klesne 

potřeba tepla na vytápění oproti stávajícímu stavu přibližně o dalších 8 %. 

U varianty 4, která představuje největší zásah do stávajícího stavu, by snížení 

potřeby na vytápění kleslo oproti současnému stavu přibližně na jednu třetinu. 
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Na základě těchto výsledků jsem se u řešené školy rozhodl zvolit variantu 2 

bez použití nuceného větrání. U realizace této varianty by došlo ke snížení potřeby 

tepla na vytápění přibližně o 59 % a zásah by byl realizovatelný převážně 

z exteriéru budovy, ve vnitřních prostorech by nedošlo k větším zásahům, vyjma 

rekonstrukce šikmé střechy. Zároveň toto řešení není náročně ani z hlediska 

proveditelnosti. 

Nucené větrání by sice zajistilo přibližně o 8 % větší snížení potřeby tepla 

na vytápění, ale bylo by s tím spojeno i mnoho dalších navazujících požadavků, 

díky kterým by pořizovací cena a náročnost provedení varianty 3 a 4 byla výrazně 

vyšší. V 1.NP jsou v části klenuté stropy, v těchto prostorech by bylo 

pravděpodobně komplikovanější vedení vzduchotechnického potrubí. Pro kvalitní 

funkci systému se zpětným získáváním tepla je taky třeba zajistit dostatečnou 

těsnost budovy. Bylo by třeba vyřešit těsnost kolem všech oken a dveří 

v obvodovém plášti, vyřešit těsnost v místě napojení stropních konstrukcí na stěny, 

těsnosti střešních konstrukcí a v neposlední řadě také těsnost dilatační spáry 

navržené mezi stávající budovou a přístavbou.  

Pro zvolenou variantu 2 byla dodatečně provedena korekce zadávaných 

součinitelů prostupů tepla jednotlivých konstrukcí. Tyto vstupní údaje byly 

zpřesněny na základě finálního návrhu skladeb konstrukcí a jejich posouzení 

v programu Teplo 2015. Výsledná potřeba tepla na vytápění se oproti modelované 

variantě 2 téměř nezměnila, z původní hodnoty Ea = 38,5 kWh/m
2
.rok došlo 

k drobnému navýšení na hodnotu Ea = 39,5 kWh/m
2
.rok. 
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4. AKUSTIKA 

Stavební akustika se zabývá ochranou vnitřního prostoru budov a jejich uživatelů 

před negativními účinky hluku, ať už od vnějších nebo vnitřních zdrojů hluku. Hluk lze 

definovat jako jakýkoli nepříjemný nebo rušivý zvuk. Může to být zvuk o příliš velké 

intenzitě, zvuk často se opakující, zvuk vyskytující se v nevhodnou dobu (noc) či jinak 

rušivý zvuk [2]. 

Hluk má prokazatelně negativní vliv na zdraví člověka, zejména na nervovou 

a cévní soustavu. Značně ovlivňuje i sociální chování a psychické rozpoložení člověka, 

jeho schopnost se soustředit nebo spolupracovat. Proto je třeba se problémem stavební 

akustiky zabývat, zejména jedná-li se o prostory s trvalým pobytem osob, prostory 

pro odpočinek, kulturní prostory a v neposlední řadě i prostory pro vzdělávání [2]. 

U řešené školy chci posoudit dělicí stěnu mezi učebnami a dále se chci věnovat 

šíření hluku skrze stropní konstrukci mezi tělocvičnou a učebnami umístěnými nad ní.  

4.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Zvuk je mechanické vlnění pružného prostředí, které jsme schopni vnímat sluchem. 

Pokud se zvuk šíří pevnými látkami, nazýváme tento jev vibrací nebo chvěním. Zvuk 

můžeme charakterizovat podle jeho akustické intenzity I [W/m
2
] a kmitočtu f [Hz]. 

Akustická intenzita zvuku může být vyjádřena pomocí akustického tlaku [Pa], [dB].  

Pro člověka je slyšitelná oblast zvuku dána intervalem intenzity zvuku přibližně 

od 10
-12

 W/m
2
 (práh slyšení) do 100 W/m

2
 (práh bolesti) a intervalem kmitočtu 

přibližně od 16 do 16000 Hz. Slyšitelná oblast zvuku je vyznačena na grafu níže. 
 

 

Obrázek 17 – Grafické znázornění slyšitelné oblasti zvuku pro člověka [2] 
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Akustika stavebních konstrukcí se dělí na dvě části, šíření zvuku vzduchem a šíření 

zvuku konstrukcemi. Akustické vlastnosti konstrukcí se mění v závislosti na frekvenci, 

proto i jejich posuzování je třeba provádět pro jednotlivé frekvence.  Posuzuje se pouze 

vybraná oblast frekvencí, běžně jde o interval od 100 do 3150 Hz, které jsou rozděleny 

na oktávová pásma. 

Šíření zvuku vzduchem je charakteristické přenosem zvukových vln od zdroje 

nejprve do vzduchu, a jejich následné „narážení“ do konstrukcí budovy. Při průchodu 

vln konstrukcí dochází k jejich tlumení, které závisí na vážené stavební neprůzvučnosti 

dané konstrukce R‘w [dB]. Vzduchová neprůzvučnost se stanovuje pro jednotlivé 

vybrané frekvence, nejedná se o konstantní veličinu, s rostoucí frekvencí obvykle roste 

i neprůzvučnost. 

Šíření zvuku konstrukcemi je nazýváno kročejovým hlukem. Zdrojem kročejového 

hluku jsou mechanické nárazy do konstrukcí (chůze, odraz míče…), které se konstrukcí 

šíří v podobě ohybového vlnění. Pro posuzování konstrukcí na kročejový hluk se zavádí 

veličina vážená normová hladiny akustického tlaku kročejového zvuku L’n,w [dB], která 

je zkráceně označována jako vážená hladina kročejového zvuku [2].  

4.2 POŽADAVKY 

Požadavky pro posuzování akustiky stavebních konstrukcí jsou uvedeny v normě 

ČSN 73 0532 [9]. Pro školy jsou zde stanoveny požadované hodnoty vážené stavební 

neprůzvučnosti R’w [dB] a vážené normová hladiny akustického tlaku kročejového 

zvuku L’n,w [dB]. Požadavky jsou rozděleny podle typu posuzované konstrukce a typu 

sousedících místností. 

Vybrané požadavky pro R’w: 

 - R’w = 47 dB … stěna, učebna - učebna 

 - R’w = 60 dB … strop, učebna - velmi hlučný prostor (tělocvična) 

 

Vybrané požadavky pro L’n,w: 

 - L’n,w = 48 dB … strop, učebna - velmi hlučný prostor (tělocvična) 

4.3 POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 

Požadavky pro posuzování konstrukcí z hlediska stavební akustiky jsou stanoveny 

normou ČSN 73 0532 [9]. Pro posouzení vybraných konstrukcí jsem použil program 

Neprůzvučnost 2010 [14]. 
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4.3.1 Posouzení vzduchové neprůzvučnosti 

Váženou stavební neprůzvučnost lze měřit nebo ji stanovit výpočtem, v obou 

případech se konstrukce posuzuje v třetinových oktávových pásmech se středními 

kmitočty v rozsahu 100 do 3150 Hz. Normou je stanovena směrná křivka SK [dB], 

se kterou je porovnávána křivka neprůzvučnost konstrukce R [dB]. Směrná křivka 

se musí v grafu posouvat o celé decibely tak, aby součet nepříznivých odchylek 

těchto křivek byl co největší, ale zároveň menší než 32 dB. Vážená neprůzvučnost 

konstrukce Rw [dB] je pak v grafu dána hodnotou směrné křivky při kmitočtu 500 

Hz. Norma ČSN 73 0532 [9] stanovuje pro jednotlivé konstrukce korekci C [dB] 

(dále značená jako k1), která upravuje hodnotu vážené neprůzvučnosti (laboratorní) 

na váženou stavební neprůzvučnost dle vztahu: 

 R’w = Rw – k1 [dB]      (3).  

Hodnota R’w je pak porovnávána s normovými požadavky na váženou stavební 

neprůzvučnost konstrukcí. 

4.3.1.1 Dělicí příčka mezi učebnami 

Posuzována je dělicí příčka mezi místnostmi kmenové učebny (místnost číslo 

211 a 212). Příčka je zděná z keramických tvárnic a má tloušťku 200 mm. 

Kompletní výstupy z programu Neprůzvučnost 2010 [14] jsou v příloze D. 
 

Požadavek na váženou stavební neprůzvučnost: R’w,pož = 47 dB 

- vypočtená hodnota: R’w = 49 dB > R’w,pož = 47 dB => vyhovuje 

4.3.1.2 Strop mezi tělocvičnou a učebnami 

Posuzována je konstrukce stropu tělocvičny (místnost číslo 104), nad kterou 

jsou dvě kmenové učebny (místnost číslo 211 a 212). Stropní konstrukce je tvořena 

ocelovými nosníky, na kterých je trapézový plech s betonovou deskou, mazaninou 

a nášlapnou vrstvou. Na spodní straně je zavěšený podhled ze sádrokartonových 

desek. Při zadávání konstrukce do programu Neprůzvučnost 2010 [14] byla skladba 

modelována jako 150 mm betonové desky, pod kterou je 200 mm vzduchová 

mezera uzavřená sádrokartonovým podhledem. Kompletní výstupy z programu 

Neprůzvučnost 2010 jsou v příloze D. 
 

Požadavek na váženou stavební neprůzvučnost: R’w,pož = 60 dB 

- vypočtená hodnota: R’w = 62 dB > R’w,pož = 60 dB => vyhovuje 
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4.3.2 Posouzení hladiny kročejového zvuku 

Hladinu kročejového zvuku lze stejně jako vzduchovou neprůzvučnost stanovit 

měřením či výpočtem. Hladina kročejového zvuku se posuzuje v třetinových 

oktávových pásmech se středními kmitočty v rozsahu 100 do 3150 Hz. 

Pro posuzování vážené normové hladiny akustického tlaku kročejového zvuku 

je normou opět stanovena křivka SK, princip posuzování je shodný jako 

u neprůzvučnosti, směrná křivka se posouvá po celých decibelech tak, aby součet 

nepříznivých odchylek obou křivek byl co největší, ale zároveň menší než 32 dB. 

Ze směrné křivky se pak odečte hodnota pro kmitočet 500 Hz, která představuje 

hladinu kročejového zvuku Ln,w [dB]. Norma ČSN 73 0532 [9] stanovuje pro 

hladinu kročejového zvuku jednotlivých konstrukcí korekci C (dále značená k2). 

Po přičtení korekce získáme hodnotu vážené normové hladiny akustického tlaku 

kročejového zvuku podle vztahu: 

 L’n,w = Ln,w + k2 [dB]      (4). 

4.3.2.1 Strop mezi tělocvičnou a učebnami 

Posuzován je strop tělocvičny, který byl posuzován v předešlé části na váženou 

stavební neprůzvučnost. Kompletní výstupy z programu Neprůzvučnost 2010 [14] 

jsou uvedeny v příloze D. 
 

Požadavek na váženou hladinu kročejového zvuku: L’n,w, pož = 48 dB 

- vypočtená hodnota: L’n,w = 81 dB > L’n,w, pož = 48 dB => nevyhovuje 

4.4 VYHODNOCENÍ 

Při posuzování vážené stavební neprůzvučnosti konstrukce vyhověla dělicí příčka 

i konstrukce stropu normovým požadavkům. 

Při posuzování stropní konstrukce na váženou normovou hladinu akustického tlaku 

kročejového zvuku konstrukce nevyhověla. Tento výsledek se dal očekávat vzhledem 

k absenci tlumící vložky ve skladbě podlahy. Řešením by byl návrh nové skladby 

podlahy s tlumící vložkou, ale tento zásah by znamenal zvýšení úrovně současné 

podlahy minimálně o 30 mm, což by znamenalo zvýšit i všechny dveřní otvory, nově 

osadit dveře a vyřešit úpravu stupňů schodiště. 

Je otázkou, jak velký dopad na rušivé zvuky během výuky má tato absence vložky 

pro tlumení kročejového hluku. Během vyučování, kdy je třeba zajistit dobré podmínky 

pro soustředění žáků, jsou všichni studenti na svých místech a dá se tedy předpokládat, 

že zdroje kročejového hluku (vlivem chůze po podlaze) budou omezeny na učitele, 

případně jiné zaměstnance školy. 
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Problematické by ale mohlo být současné využívání tělocvičny a výuka v učebnách 

nad ní. Strop sice splňuje požadavky na váženou stavební neprůzvučnost, nicméně 

by mohlo docházet k přenosu kročejového hluky z podlahy tělocvičny přes stěny 

do učeben, které jsou nad tělocvičnou. Tento problém by se dal vyřešit umístěním 

vhodné vložky pro tlumení kročejového hluku do konstrukce podlahy tělocvičny. 

Kromě kročejového hluku způsobeného pohybem osob po podlaze tělocvičny lze 

očekávat i občasné nárazy míče do stropní konstrukce a do stěn, které budou také 

působit jako zdroj kročejového hluku. Tento problém by mohl být částečně omezen 

používáním míče s měkčeným povrchem, který zajišťuje snížení přenosu vibrací 

do konstrukce při nárazu míče. Ke zlepšení by mohlo přispět i umístění zvukové izolace 

na desky sádrokartonového podhledu, toto řešení by ale bylo třeba podrobit podrobnější 

analýze.  
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5. DENNÍ OSVĚTLENÍ 

Stavební fyziku zabývající se slunečním zářením můžeme rozdělit na dvě části, 

a to na část zabývající se osluněním (prosluněním) budov a na část zabývající se denním 

osvětlením budov. U řešené budovy školy se budu zabývat pouze denním osvětlením, 

které řeší osvětlení místností slunečním světlem rozptýleným v atmosféře. Posuzování 

denního osvětlení v budovách má tři hlavní důvody [3].  

Prvním z nich je důvod zdravotní (hygienický), se kterým jsou spojeny i normou 

stanovené požadavky na denní osvětlení. Pro správnou činnost lidského zraku je denní 

světlo zcela nezbytné a zásadní, a ovlivňuje i naše psychické rozpoložení. Proto 

je důležité věnovat se této problematice, zejména pak u prostorů s trvalým pobytem 

osob. U škol je třeba věnovat této problematice pozornost o to větší, že u dětí je zrak 

mnohem citlivější a pro jeho správný vývoj je třeba zajistit dostatečné množství 

i kvalitu denního osvětlení. 

Druhým důvodem je ekonomická stránka. Pokud v místnosti není dostatek denního 

osvětlení, je třeba instalovat větší množství svítidel a jsou s tím spojené i náklady 

na jejich provoz, údržbu a případnou opravu. Optimalizace návrhu denního osvětlení 

místností tak může významně snížit náklady na provoz budovy. 

Třetím důvodem je snaha snížit negativní dopady na životní prostředí. S provozem 

umělého osvětlení je totiž spojena výroba komponent osvětlení a výroba elektřina, které 

s sebou nesou zatížení životního prostředí emisemi škodlivých látek a spotřebu 

neobnovitelných zdrojů surovin. 

U řešené budovy školy se zaměřím na posuzování kmenových učeben ve stávající 

budově, u kterých jsou normou stanoveny závazné požadavky na denní osvětlení. 

V případě, že současný stav bude nevyhovující, pokusím se navrhnout stavební úpravy 

pro dosažení požadované míry denního osvětlení.  

5.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Denní světlo je nezbytnou součástí lidského života a má významný psychologický 

a fyziologický dopad na lidský organismus. Člověk v moderní době tráví většinu času 

svého života uvnitř budov a naprostá většina jeho aktivit je spojena se zrakovou 

činností. Dostatek světla v interiérech budov je proto nezbytný, neboť světlo 

je nositelem všech zrakových podnětů. 

Účelem návrhu denního osvětlení v budovách je přivedení slunečního světla 

do interiéru, které má zajistit zrakovou pohodu uživatelů a možnost vykonávat zrakové 

práce.  Pro splnění hygienických požadavků kladených na osvětlení je třeba splnit nejen 

intenzitu, ale také jakost osvětlení. Při zajištění obou těchto hygienických požadavků 
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dosáhneme zrakové pohody, což je pro člověka příjemný psychofyziologický stav. 

Pro školy jsou normové požadavky na denní osvětlení závazné. Posuzuje se především 

činitel denní osvětlenosti D [%] a rovnoměrnost osvětlení U [-] učeben [3, 4].  

K posuzování denního osvětlení se využívá model rovnoměrně zatažené oblohy 

v zimě a obloha se pak bere jako plošný zdroj světla.  Posouzení se provádí pro tento 

stav oblohy jako pro nejnepříznivější stav, který může během roku nastat. Používá 

se tzv. Moon-Spencer(ova) obloha, což je obloha s gradovaným jasem. Lze použít dvě 

varianty této oblohy, a to pro tmavý terén a terén zasněžený. Činitel odrazu světla 

je ve výpočtu uvažován pro tmavý terén v rozmezí 0,1 až 0,3 [-] a pro zasněžený terén 

v rozmezí 0,7 až 0,8 [-]. Variantu zatažené zimní oblohy při zasněženém terénu lze 

použít pouze pro lokality v nadmořské výšce nad 600 m.n.m., případně u lokalit, kde 

je jinak doloženo, že dochází k pravidelnému zasněžení terénu v zimě [3]. 

5.2 POŽADAVKY 

Při posuzování denního osvětlení místností rozlišujeme dvě skupiny požadavků, 

a to požadavky kvantitativní, které mají zajistit dostatečné množství světla v prostoru, 

a požadavky kvalitativní, které mají zajistit kvalitu denního osvětlení spojenou 

s rozložením světla v prostoru. Základním požadavky pro denní osvětlení jsou 

stanoveny normou ČSN 73 0580-1 [10], požadavky pro denní osvětlení škol pak 

normou ČSN 73 0580-3 [11]. U řešeného objektu se budu věnovat posouzení učeben. 

U kmenové učebny s trvalým pobytem osob jsou požadavky dané normou závazné. 

Trvalý pobyt osob je stanoven normou ČSN 73 0580-1 [10] jako pobyt, který trvá 

v průběhu jednoho dne více než 4 hodiny a opakuje se více než jednou týdně.  

5.2.1 Kvantitativní požadavky 

Základní veličina při posuzování kvantitativního kritéria je činitelem denní 

osvětlenosti D [%]. Ten je definován jako poměr osvětlenosti E [lx] dané roviny 

interiéru k současné horizontální exteriérové osvětlenosti na nezakryté rovině 

EH [lx]. Činitel denní osvětlenosti lze také zapsat jako součet jeho jednotlivých 

složek pomocí vztahu D = Ds + De + Di [%]. První člen je oblohová složka Ds [%] 

a představuje přímou složku světla, která do místnosti vstupuje osvětlovacími 

otvory bez předešlého odrazu. Druhá složka je vnější odražená složka De [%], 

ta představuje světlo, které vstupuje do místnosti po odrazu od terénu, okolní 

zástavby či jiných překážek. Poslední je vnitřní odražená složka Di [%], která 

reprezentuje odraz světla v místnosti a je ovlivněna především odrazivostí povrchů 

místnosti. Pro stanovení oblohové a vnější odražené složky činitele denní 
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osvětlenosti (Ds, De) jsou nejčastěji používány Daniljukovy úhlové sítě nebo 

Waldramův diagram. Pro stanovení vnitřní odražené složky činitele denní 

osvětlenosti (Di) se pak používá BRS diagram nebo Arndtův vztah. 

Požadavky se dělí na základě zrakové obtížnosti práce do sedmi tříd zrakové 

činnosti. Zraková obtížnost činnosti se posuzuje dle poměrné pozorovací 

vzdálenosti, která se stanoví jako poměr pozorovací vzdálenosti D [m] a velikosti 

kritického detailu d [m]. Požadavky pro kmenové učebny školy jsou stanoveny 

podle 4. třídy zrakové činnosti, kam spadá čtení a psaní [3]. 

5.2.2 Kvalitativní požadavky 

Mezi kvalitativní kritéria denního osvětlení patří rovnoměrnost osvětlení, 

rozložení světelného toku, rozložení jasu ploch v zorném poli, výskyt oslnění 

a barevné řešení interiéru. 

Rovnoměrnost osvětlení je dána nejčastěji poměrem nejnižší a nejvyšší zjištěné 

hodnoty činitele denní osvětlenosti pro danou místnost. 

Požadavky na rozložení jasu ploch v zorném poli jsou spojeny s fototropickým 

reflexem a vyloučením oslnění. Pro zrakovou činnost je nutné zajistit dostatečný 

kontrast mezi pozorovaným detailem a blízkým okolím. Pro zajištění zrakové 

pohody udává norma ČSN 73 0580-1 [10] hranice poměrů jasů v zorném poli 

pozorovatele. 

Dalším kvalitativním kritériem je vyloučení všech forem oslnění. Oslnění 

by mělo být zabráněno nejen při zatažené obloze, ale zejména při přímém 

slunečním svitu. Z toho důvodu by pracovní plocha neměla být umístěna do míst, 

kde by byly osvětlovací otvory v obvyklém zorném poli uživatele. 

S barevností povrchů interiéru přímo souvisí jejich odrazivost. Pro občanské 

stavby je pro stropy doporučená hodnota činitele odrazu minimálně 0,75, pro stěny 

je pak doporučená hodnota minimálně 0,5 [10]. 

5.2.3 Požadavky pro školy 

U škol se požadavky na denní osvětlení vztahují především na kmenové 

učebny, kde se předpokládá trvalý pobyt osob. Pro denní místnosti (kmenové 

učebny) musí být u kontrolních bodů nejmenší vypočtená hodnota činitele denní 

osvětlenosti D ≥ 1,5 % (kvantitativní požadavek). Z kvalitativních požadavků 

se nejčastěji posuzuje rovnoměrnost osvětlení místnosti. Ta je dána poměrem 

nejnižší a nejvyšší spočtené hodnoty činitele denní osvětlenosti pro danou místnost 

a tento poměr musí být vyšší nebo roven hodnotě 0,2. [11] 
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5.3 POSOUZENÍ 

Pro stanovení činitele denní osvětlenosti je v místnosti vytvořena síť kontrolních 

bodů, které jsou umístěny 1 m od stěn místnosti, případně od jiných překážek 

vymezujících posuzovaný prostor. Krok této sítě kontrolních bodů je 1 m, výška 

srovnávací roviny bodů sítě závisí na typu posuzovaného prostoru. Pro kmenové učebny 

škol je srovnávací rovina umístěna do výšky 0,85 m od úrovně podlahy. Po výpočtu 

jsou hodnoty činitele denní osvětlenosti v kontrolních bodech porovnány s normovými 

požadavky. 

Pro posouzení denního osvětlení jsem použil program Světlo+ [12], ve kterém jsem 

vytvořil modely řešených místností včetně okolní zástavby. 

5.3.1 Řešené místnosti 

V budově základní školy se nacházejí 4 kmenové učebny, které jsem 

posuzoval. Jedná se o učebny v druhém nadzemním podlaží, konkrétně jde 

o místnosti číslo 201, 203, 211 a 212. Vzhledem ke skutečnosti, že místnosti číslo 

211 a 212 mají téměř stejné půdorysné rozměry včetně orientace a velikosti oken, 

rozhodl jsem se v modelu v programu Světlo+ [12] namodelovat pouze místnost 

číslo 211, která je nepatrně větší, a výsledek tak bude použitelný pro obě místnosti. 

5.3.2 Základní vstupní údaje 

Jako základní vstupní podklad sloužil výřez z katastrální mapy [16]. Orientace 

severu byla upravena pomocí meridiánové konvergence pro danou lokalitu. Níže 

uvedené vstupní hodnoty byly použity při všech výpočtech: 
 

a) Vstupní údaje pro místnosti 

  - činitel odrazu podlahy:   0,30 [-] 

  - činitel odrazu stěn:    0,50 [-] 

  - činitel odrazu stropu:   0,70 [-] 
 

b) Vstupní údaje pro skla oken 

  - činitel vnitřního odrazu:   0,10 [-] 

  - počet skel:     1 [-] 

  - druh skla:     0,78 [-] 

  - vnější znečištění:    0,90 [-] 

  - vnitřní znečištění:    0,95 [-] 

  - ostatní:      0,95 [-] 

  - směrová propustnost:   ano 
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c) Vstupní údaje výpočtu 

- rovina výpočtu - výška:   0,85 [m] 

  - vzdálenost sítě od stěn:   1,00 [m] 

  - krok sítě:     1,00 [m] 

  - krok dělení oken:    0,10 [m] 

  - krok dělení ploch:    0,45 [m] 

  - činitel jasu terénu:    0,10 [-] 

- činitel jasu překážky:   0,10 [-] 

- vyhodnocení odrazu od překážky: gradovaný jas oblohy 

5.3.3 Místnost číslo 201 

5.3.3.1 Stávající stav 

Současné dispoziční řešení je patrné z obrázku 18, do modelu místnosti bylo 

zahrnuto i nově navržené zateplení fasády. 
 

 

Obrázek 18 – Půdorys řešené místnosti č. 201 – stávající stav  
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Obrázek 19 – Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 201 – stávající stav, výstup z programu 

Světlo+ [12] 

 
Obrázek 20 – Izofoty pro místnost č. 201 – stávající stav, výstup z programu Světlo+ [12]  
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Vstupní data: 

- poměr čisté plochy zasklení:   0,59 [-] 
 

 

Obrázek 21 – Schéma okna, místnost č. 201 a 203, výchozí stav 

Posouzení: 

Nejnižší (D1) a nejvyšší (D2) vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti: 

D1 = 0,6 %; D2 = 5,5 % 

D1 = 0,6 % < Dmin = 1,5 % => nevyhovuje 

U = D1/D2 = 0,6/5,5 = 0,11 < 0,2 => nevyhovuje 

Místnost ve stávajícím stavu z hlediska denního osvětlení nevyhovuje. Nejsou 

splněny požadavky na činitel denní osvětlenosti ani rovnoměrnost osvětlení. 

5.3.3.2 Návrh stavební úpravy 1 

 Velká míra členění oken, která je patrná na schématu okna (obrázek 21), 

je příčinou nízké hodnoty poměru čisté plochy zasklení k celkové velikosti okna. 

Z toho důvodu jsem se rozhodl navrhnout nová okna s minimálním členěním, 

u kterých lze dosáhnout větší čisté plochy zasklení. Dispozice místnosti, velikost 

oken ani jejich umístění se nemění. 
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Obrázek 22 – Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 201 – stavební úprava 1, výstup z programu 

Světlo+ [12] 

 

Obrázek 23 – Izofoty pro místnost č. 201 – stavební úprava 1, výstup z programu Světlo+ [12] 
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Vstupní data: 

- poměr čisté plochy zasklení:   0,71 [-] 
 

 

Obrázek 24 – Schéma okna, místnost č. 201 a 203, stavební úprava 1,2,3 

Posouzení: 

Nejnižší (D1) a nejvyšší (D2) vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti: 

D1 = 0,8 %; D2 = 7,1 % 

D1 = 0,8 % < Dmin = 1,5 % => nevyhovuje 

U = D1/D2 = 0,8/7,1 = 0,11 < 0,2 => nevyhovuje 

Po zahrnutí stavební úpravy 1 do výpočetního modelu místnost stále nesplňuje 

požadavky na činitel denního osvětlení ani rovnoměrnost osvětlení v místnosti. 

Došlo ke zvýšení hodnot činitele denní osvětlenosti, izofota vyznačující limitní 

hodnotu 1,5 % se posunula přibližně o 1 m směrem do místnosti. V nejvzdálenějším 

bodě od oken se tato hodnota zvýšila pouze o 0,1 %. Rovnoměrnost osvětlení 

je shodná s předešlou variantou. 
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5.3.3.3 Návrh stavební úpravy 2 

 Jak ukázaly výsledky první stavební úpravy, bude obtížně dosáhnout u této 

místnosti vyhovujícího stavu. Vzhledem k hloubce místnosti by bylo zřejmě 

nejlepším řešením přivést světlo do zadní části pomocí osvětlovacích otvorů shora, 

například osvětlovací šachtou. To ale není z hlediska dispozice podkroví 

realizovatelné. Z toho důvodu jsem jako druhou stavební úpravu navrhnul rozšíření 

stávajících oken. Okna jsem i v tomto případě uvažoval s větší mírou čisté plochy 

zasklení. Rozšiřovaná okna jsou vyznačena níže na výseku z půdorysu, obrázek 25. 
 

 

Obrázek 25 – Půdorys řešené místnosti č. 201 – stavební úprava 2 
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Obrázek 26 – Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 201 – stavební úprava 2, výstup z programu 

Světlo+ [12] 

 
Obrázek 27 – Izofoty pro místnost č. 201 – stavební úprava 2, výstup z programu Světlo+ [12] 
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Vstupní data: 

- poměr čisté plochy zasklení:   0,71 [-] 

(schéma okna viz obrázek 24, str. 54) 

Posouzení: 

Nejnižší (D1) a nejvyšší (D2) vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti: 

D1 = 0,9 %; D2 = 7,1 % 

D1 = 0,9 % < Dmin = 1,5 % => nevyhovuje 

U = D1/D2 = 0,9/7,1 = 0,13 < 0,2 => nevyhovuje 

Stavební úprava 2 nedokázala zajistit splnění normových požadavků. Pro 

12 kontrolních bodů je hodnota D stále nižší než 1,5% . Došlo k mírnému zlepšení 

rovnoměrnosti osvětlení. 

5.3.3.4 Návrh stavební úpravy 3 

 U této varianty jsem ke stavební úpravě 2 přidal nové okno do třetí obvodové 

stěny. Umístění okna je patrné z obrázku 28. 

 

 

Obrázek 28 – Půdorys řešené místnosti č. 201 – stavební úprava 3 
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Obrázek 29 – Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 201 – stavební úprava 3, výstup z programu 

Světlo+ [12] 

 

Obrázek 30 – Izofoty pro místnost č. 201 – stavební úprava 3, výstup z programu Světlo+ [12] 
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Vstupní data: 

- poměr čisté plochy zasklení:   0,71 [-] 

(schéma okna viz obrázek 24, str. 54) 

Posouzení: 

Nejnižší (D1) a nejvyšší (D2) vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti: 

D1 = 1,0 %; D2 = 7,3 % 

D1 = 1,0 % < Dmin = 7,3 % => nevyhovuje 

U = D1/D2 = 1,0/7,3 = 0,14< 0,2 => nevyhovuje 

Stavební úprava 3 zajistila zvýšení minimální hodnoty činitele denní 

osvětlenosti o 0,1 %, přesto v místnosti požadavky nesplňuje prostor o rozměrech 

přibližně 2 x 3 m v prostoru u vstupu do učebny. Opět došlo k mírnému zlepšení 

rovnoměrnosti osvětlení. 

5.3.3.5 Vyhodnocení 

Po návrhu stavebních úprav došlo ke zlepšení současného stavu, ale nepodařilo 

se dosáhnout normových požadavků. Pro řešenou místnost jsem u všech třech 

stavebních úprav modeloval i variantu se snížením nadpraží oken o 350 mm. Při 

tomto modelu došlo u stavební úpravy 3 ke zvýšení minimální hodnoty činitele 

denní osvětlenosti až na 1,2 %. Tato stavební úprava je ale velice náročná. V dalším 

modelu jsem rozšířil všechna stávající okna, ale u této varianty nedošlo ke zlepšení 

v porovnání s variantou 2, zvýšily se pouze hodnoty činitele denní osvětlenosti 

u oken. Výstupy z programu Světlo+ [12] pro varianty se sníženým nadpražím jsou 

uvedeny v příloze E. 

5.3.3.6 Závěr 

U posuzované místnosti číslo 201 není možno ani při návrhu stavebních úprav 

dosáhnout požadavků daných normou ČSN 73 0580-3 [11]. Přesto by navržená 

stavební úprava 2 zajistila zlepšení stavu a posunutí limitní hranice činitele denní 

osvětlenosti přibližně o 1,5 m oproti stávajícímu stavu. 

Je na zvážení, zda nerozmístit lavice pouze do vyhovujícího prostoru, 

a nevyhovující roh místnosti u vstupu do učebny vyhradit pro jiné účely. Dalším 

řešením je udělat z této místnosti specializovanou učebnu bez trvalého pobytu dětí, 

a kmenovou učebnu udělat v jiných, lépe osvětlených prostorech. Vzhledem 

ke skutečnosti, že přes nesplnění normových požadavků místnost již delší dobu 

funguje jako kmenová učebna, není nutné ji rušit dle hygienické výjimky.  
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5.3.4 Místnost číslo 203 

5.3.4.1 Stávající stav 

Rozměrově je tato místnost téměř shodná s místností číslo 201, ale na rozdíl 

od ní má vzhledem k jejímu umístění v dispozici okna pouze v jedné stěně. 

Vzhledem ke své hloubce se dá předpokládat, že činitel denní osvětlenosti bude 

dosahovat nižších hodnot než u místnosti číslo 201. Dispozice místnosti je patrná 

z obrázku 31. Pro posouzení byla místnost namodelována včetně nově navrženého 

zateplení fasády. 
 

 

Obrázek 31 – Půdorys řešené místnosti č. 203 – stávající stav 
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Obrázek 32 – Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 203 – stávající stav, výstup z programu 

Světlo+ [12] 

 
Obrázek 33 – Izofoty pro místnost č. 203 – stávající stav, výstup z programu Světlo+ [12] 
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Vstupní data: 

- poměr čisté plochy zasklení:   0,59 [-] 

(schéma okna viz obrázek 21, str. 52) 

Posouzení: 

Nejnižší (D1) a nejvyšší (D2) vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti: 

D1 = 0,3 %; D2 = 3,3 % 

D1 = 0,3 % < Dmin = 1,5 % => nevyhovuje 

U = D1/D2 = 0,3/3,3 = 0,09 < 0,2 => nevyhovuje 

Místnost ve stávajícím stavu z hlediska denního osvětlení nevyhovuje. 

Požadavky na činitel denní osvětlenosti jsou splněny pouze u čtvrtiny kontrolních 

bodů a není splněna ani rovnoměrnost osvětlení. 

5.3.4.2 Návrh stavební úpravy 1 

 Stávající okna jsou shodná s okny místnosti číslo 201, jako první variantu 

jsem opět navrhl osazení nových oken. Předpokládám, že tento zásah nezajistí 

splnění normových požadavků, ale je to stavebně nejméně náročný zásah, a je proto 

dle mého názoru vhodné zjistit, k jaké míře zlepšení by při jeho realizaci došlo. 
 

 
Obrázek 34 – Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 203 – stavební úprava 1, výstup z programu 

Světlo+ [12] 
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Obrázek 35 – Izofoty pro místnost č. 203 – stavební úprava 1, výstup z programu Světlo+ [12] 

 

Vstupní data: 

- poměr čisté plochy zasklení:   0,71 [-] 

(schéma okna viz obrázek 24, str. 54) 

Posouzení: 

Nejnižší (D1) a nejvyšší (D2) vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti: 

D1 = 0,4 %; D2 = 4,3 % 

D1 = 0,4 % < Dmin = 1,5 % => nevyhovuje 

U = D1/D2 = 0,4/4,3 = 0,09 < 0,2 => nevyhovuje 

Dle předpokladu místnost stále nevyhovuje požadavkům daným normou. 

Došlo pouze k velice malému zlepšení, nově se izofota vymezující vyhovující 

prostor posunula přibližně o 0,75 m. Tato stavební úprava měla menší vliv 

na zlepšení stávajícího stavu, než jsem očekával. Většina plochy místnosti je stále 

v nevyhovujícím stavu z hlediska denního osvětlení. 
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5.3.4.3 Návrh stavební úpravy 2 

Horní osvětlovací otvory, které by i u této učebny byly nejlepším řešením pro 

zlepšení denního osvětlení, nejsou realizovatelné z důvodu návaznosti na dispozici 

podkroví. Jediná možnost zlepšení stavu je tedy zvětšení stávajících okenních 

otvorů. Navrhnul jsem rozšíření všech oken a v modelu jsem opět uvažoval větší 

čistou plochu zasklení oken. Návrh rozšíření oken je patrný z obrázku 36. 
 

 

Obrázek 36 – Půdorys řešené místnosti č. 203 – stavební úprava 2 
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Obrázek 37 – Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 203 – stavební úprava 2, výstup z programu 

Světlo+ [12] 

 
Obrázek 38 – Izofoty pro místnost č. 203 – stavební úprava 2, výstup z programu Světlo+ [12] 
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Vstupní data: 

- poměr čisté plochy zasklení:   0,71 [-] 

(schéma okna viz obrázek 24, str. 54) 

Posouzení: 

Nejnižší (D1) a nejvyšší (D2) vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti: 

D1 = 0,5 %; D2 = 5,4 % 

D1 = 0,5 % < Dmin = 1,5 % => nevyhovuje 

U = D1/D2 = 0,5/5,4 = 0,09 < 0,2 => nevyhovuje 

Po rozšíření oken místnost stále nesplňuje požadavky na denní osvětlení. 

Požadavky na činitel denní osvětlenosti nesplňuje více jak polovina kontrolních 

bodů a nevyhovující je i rovnoměrnost osvětlení v místnosti. Větší rozšíření oken 

jsem nemodeloval z důvodu realizovatelnosti takové stavební úpravy. 

5.3.4.4 Vyhodnocení 

Po návrhu stavebních úprav došlo ke zlepšení současného stavu, ale nepodařilo 

se dosáhnout normových požadavků ve většině místnosti. Opět jsem u této místnosti 

zkoušel vliv snížení nadpraží oken o 350 mm. Při kombinaci rozšíření oken 

a snížení jejich nadpraží se izofoty pro hodnotu 1,5 % posunula přibližně 

do poloviny místnosti. Výstupy z programu Světlo+ [12] pro variantu se sníženým 

nadpražím jsou uvedeny v příloze E. Dalšího zlepšení stávajícího stavu 

pravděpodobně nelze dosáhnout. 

5.3.4.5 Závěr 

U posuzované místnosti číslo 201 není možno ani při návrhu stavebních úprav 

dosáhnout požadavků daných normou ČSN 73 0580-3 [11]. Při návrhu současného 

rozšíření oken a snížení jejich nadpraží stále polovina prostoru učebny není 

vyhovující z hlediska činitele denní osvětlenosti. 

Při posouzení stávajícího stavu vyhovuje normovým požadavkům na denní 

osvětlení pouze čtvrtina učebny, a i po navržení několika úprav splní požadavky 

pouze polovina učebny. Z toho důvodu doporučuji tuto místnost nevyužívat jako 

kmenovou učebnu s trvalým pobytem dětí. Kmenovou učebnu by bylo možné zřídit 

v podkroví v místnosti specializované učebny, kde by denní osvětlení mohlo být 

zajištěno vhodným rozmístěním střešních oken. Specializovaná učebna by mohla 

být přesunuta do posuzované místnosti 203, tyto učebny nejsou určeny pro trvalý 

pobyt dětí a nevztahují se na ně požadavky pro denní osvětlení učeben. 
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5.3.5 Místnost číslo 211 

5.3.5.1 Stávající stav 

Dispozice řešené místnosti je patrná na obrázku 39 níže. Jak bylo již zmíněno 

v kapitole 5.3.1, model místnosti číslo 211 reprezentuje zároveň i místnost číslo 

212, která je rozměrově stejná včetně velikosti a orientace oken. Jihozápadně 

orientovaná fasáda je značně prosklená a hloubka místnosti je v porovnání 

s místnostmi číslo 201 a 203 přibližně o 1,5 m menší. Předpokládám proto, že tato 

místnost bude dosahovat lepších výsledků než předchozí posuzované učebny. 

Do modelu bylo zahrnuto i nově navržené zateplení fasády. 
 

 

Obrázek 39 – Půdorys řešené místnosti č. 211 – stávající stav 
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Obrázek 40 – Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 211 – stávající stav, výstup z programu 

Světlo+ [12] 

 
Obrázek 41 – Izofoty pro místnost č. 211 – stávající stav, výstup z programu Světlo+ [12] 
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Vstupní data: 

- poměr čisté plochy zasklení:   0,62 [-] 
 

 

Obrázek 42 – Schéma okna, místnost č. 211, stávající stav 

Posouzení: 

Nejnižší (D1) a nejvyšší (D2) vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti: 

D1 = 0,9 %; D2 = 6,4 % 

D1 = 0,9 % < Dmin = 1,5 % => nevyhovuje 

D1/D2 = 0,9/6,4 = 0,14 < 0,2 => nevyhovuje 

Při posouzení místnosti ve stávajícím stavu vyhovuje na činitel denní 

osvětlenosti 22 kontrolních bodů z 36, rovnoměrnost osvětlení je lepší než 

u předchozích posuzovaných učeben, ale ani zde nesplňuje normové požadavky. 

5.3.5.2 Návrh stavební úpravy 1 

 Poměr čisté plochy zasklení stávajících oken je téměř shodný jako u oken 

učeben 201 a 203. Proto jsem navrhnul nová okna s lepším poměrem čisté plochy 

zasklení, tato úprava by u řešené místnosti mohla vzhledem k velké ploše oken 

pomoct výrazněji než u předešlých posuzovaných učeben. 
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Obrázek 43 – Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 211 – stavební úprava 1, výstup z programu 

Světlo+ [12] 

 
Obrázek 44 – Izofoty pro místnost č. 211 – stavební úprava 1, výstup z programu Světlo+ [12] 
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Vstupní data: 

- poměr čisté plochy zasklení:   0,73 [-] 
 

 

Obrázek 45 – Schéma okna, místnost č. 211, stavební úprava 1,2 

Posouzení: 

Nejnižší (D1) a nejvyšší (D2) vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti: 

D1 = 1,1 %; D2 = 7,9 % 

D1 = 1,1 % < Dmin = 1,5 % => nevyhovuje 

U = D1/D2 = 1,1/7,9 = 0,14 < 0,2 => nevyhovuje 

S novým zasklením se nejnižší hodnoty činitele denní osvětlenosti zvedli 

o 0,2 % a izofota limitní hodnoty 1,5 % se posunula přibližně o 1 m. Rovnoměrnost 

osvětlení se nezměnila. 

5.3.5.3 Návrh stavební úpravy 2 

 Navrhnul sem nové okno v severozápadní fasádě jak je patrné z obrázku 46. 

V modelu je opět uvažováno s vyšším poměrem čisté plochy zasklení. Tento návrh 

by ale nemohl být realizován u místnosti číslo 212, ta se nenachází v rohu dispozice 

objektu jako místnost číslo 211, není tedy možné přidat okno do další stěny. 
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Obrázek 46 – Půdorys řešené místnosti č. 211 – stavební úprava 2 

 
Obrázek 47 – Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 211 – stavební úprava 2, výstup z programu 

Světlo+ [12] 
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Obrázek 48 – Izofoty pro místnost č. 211 – stavební úprava 2, výstup z programu Světlo+ [12] 

 

Vstupní data: 

- poměr čisté plochy zasklení:   0,73 [-] 

(schéma okna viz obrázek 45, str. 71) 

Posouzení: 

Nejnižší (D1) a nejvyšší (D2) vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti: 

D1 = 1,5 %; D2 = 8,1 % 

D1 = 1,5 % < Dmin = 1,5 % => vyhovuje 

U = D1/D2 = 1,5/8,1 = 0,19 < 0,2 => nevyhovuje 

Po návrhu nového okenního otvoru se podařilo přivést dostatečné množství 

světla i do zadní části učebny. Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti 

je shodná s limitní hodnotou danou normou Dmin = 1,5 %. Rovnoměrnost osvětlení 

se oproti předešlé variantě výrazně zlepšila, přesto tato hodnota mírně nesplňuje 

požadavek daný normou. 
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 5.3.5.4 Vyhodnocení 

Po návrhu stavební úpravy 2 řešená místnost vyhověla na činitel denní 

osvětlenosti. U rovnoměrnosti osvětlení hodnota mírně nesplňuje požadavek daný 

normou. Pro zlepšení rovnoměrnosti osvětlení v místnosti by pravděpodobně další 

zvětšení oken nebo návrh nových oken nepomohl. Došlo by tím sice ke zvýšení 

činitele denní osvětlenosti v zadní části místnosti, ale výrazně více by se zvyšovali i 

hodnoty v kontrolních bodech u oken. 

5.3.5.5 Závěr 

U posuzované místnosti číslo 211 podařilo pomocí návrhu stavebních úprav 

dosáhnout požadavků daných normou ČSN 73 0580-3 [11] na činitel denní 

osvětlenosti. Rovnoměrnost osvětlení mírně nevyhověla. 

U navržené stavební úpravy 2 je ale nutné upozornit na skutečnost, že nově 

navržené okno je umístěno vedle stávající tabule, což není vyhovující z hlediska 

vysokého kontrastu jasu. Umístění otvoru přivádějícího světlo vedle tmavé tabule, 

na kterou se žáci dívají, bude mít za následek potřebu časté a rychlé adaptace zraku 

na tento kontrast jasu. Pokud je zrak nucen adaptovat se rychleji, než umožňuje 

adaptační mechanismus, dochází k readaptaci, která způsobuje u člověka zrakovou 

i celkovou únavu. Pro vyřešení tohoto problému by tabule mohla být přesunuta 

na protější stěnu, ale při tomto řešení by žáci měli okna po své pravé straně a při 

psaní by si stínily vlastní rukou. Ani tento návrh by tedy nebyl zcela vyhovující [3]. 

Přikláním se k provedením návrhu stavební úpravy 2 s přesunutím tabule 

na protější stěnu s vědomím, že při psaní si žáci budou pravou rukou stínit. Přesto 

považuji tento návrh za lepší z hlediska denního osvětlení než je současný stav 

učebny. U místnosti číslo 212 stojí za zvážení stavební úprava číslo 1 s výměnou 

oken pro dosažení lepšího poměru čisté plochy zasklení. Další stavební úpravy jsou 

u této místnosti obtížně realizovatelné. 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem navrhl přístavbu a stavební úpravy základní školy ve 

Sviadnově s hlavním zaměřením na stavební fyziku. U přístavby byla řešena její 

konstrukčně statická část včetně zohlednění návrhu zelené střechy. Všechny navržené 

obalové konstrukce byly posouzeny z hlediska tepelné techniky a splňují normové 

požadavky. Návrh obálky budovy byl optimalizován v návaznosti na model energetické 

bilance budovy. 

U vybrané konstrukce stropu a dělicí příčky bylo provedeno posouzení z hlediska 

stavební akustiky. Konstrukce stropu nevyhověla na váženou hladinu kročejového 

zvuku, popis možností řešení tohoto problému je popsán v dané kapitole. 

Při posouzení kmenových učeben jsem zjistil, že žádná z nich v současném stavu 

nevyhovuje normovým požadavkům. U každé jsem se pokusil navrhnout všechny 

proveditelné stavební úpravy pro zlepšení denního osvětlení. Pouze u jedné z těchto 

kmenových učeben se mi podařilo pro všechny kontrolní body zajistit dostatečnou 

hodnotu činitele denní osvětlenosti. U ostatních učeben nelze ani při návrhu stavebních 

úprav splnit požadavek na činitel denní osvětlenosti v celé ploše místnosti. 

U hodnocení rovnoměrností osvětlení místnosti byly výsledky podobné jako u činitele 

denní osvětlenosti. Pouze u jedné učebny se rovnoměrnost osvětlení blížila normovým 

požadavkům. Pro učebny s nevyhovujícím stavem denního osvětlení jsem vždy uvedl 

možná řešení využití těchto místností. 
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Příloha C – výstupy z programu Teplo 2014 

Obvodová stěna stávající budovy: 

 

   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna stávající budovy 
 

 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Stávající omítka  0,015       0,990  19,0 
   2  Zdivo z cihel plných pálených  0,550       0,860  9,0 
   3  Lepící stěrka  0,010       0,570  20,0 
   4  Isover TF Profi  0,180       0,036  1,0 
   5  Výztužná stěrka  0,007       0,800  18,0 
   6  Tenkovrstvá omítka  0,003       0,700  20,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

  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. 
 

 f,Rsi,m  >  f,Rsi,cr … POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Požadavek: Urec,20 = 0,25 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,171 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  U < Urec,20 ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,294 kg/m2,rok 
  (materiál: Výztužná stěrka). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0069 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 10,0849 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku – NENÍ OHROŽENA FUNKCE KONSTRUKCE 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Obvodová stěna přístavby: 

 

   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna přístavby 
 

 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vnitřní omítka Baumit MPI 25  0,010       0,470  25,0 
   2  Heluz P15 30 broušená  0,300       0,180  5,0 
   3  Lepící stěrka  0,010       0,570  20,0 
   4  Isover TF Profi  0,150       0,036  1,0 
   5  Výztužná stěrka  0,007       0,800  18,0 
   6  Tenkovrstvá omítka  0,003       0,700  20,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  

  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. 
 

 f,Rsi,m  >  f,Rsi,cr … POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Požadavek: Urec,20 = 0,25 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,165 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  U < Urec,20 ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,294 kg/m2,rok 
  (materiál: Výztužná stěrka). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0936 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 9,7577 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku – NENÍ OHROŽENA FUNKCE KONSTRUKCE 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Obvodová stěna přístavby v místně sloupu: 

 

   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna přístavby v místě sloupu 
 

 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vnitřní omítka Baumit MPI  0,010       0,470  25,0 
   2  Železobetonový sloup  0,250       1,430  23,0 
   3  Lepící stěrka  0,010       0,570  20,0 
   4  Isover TF Profi  0,200       0,036  1,0 
   5  Výztužná stěrka  0,007       0,800  18,0 
   6  Tenkovrstvá omítka  0,003       0,700  20,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  

  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. 
 

 f,Rsi,m  >  f,Rsi,cr … POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Požadavek: Urec,20 = 0,25 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,168 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  U < Urec,20 ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,294 kg/m2,rok 
  (materiál: Výztužná stěrka). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0037 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 10,1115 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku – NENÍ OHROŽENA FUNKCE KONSTRUKCE 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Podlaha přístavby: 

 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha přístavby 
 

 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:  8,1 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepící stěrka  0,005       0,260  20,0 
   3  Betonová roznášecí deska  0,060       1,230  17,0 
   4  Isover EPS 100S  0,140       0,037  50,0 
   5  Hydroizolace z modifikovaných  0,008       0,210  30000,0 
   6  Základová deska  0,200       1,360  23,0 
   7  Hlína suchá  2,000       0,700  1,5 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,405 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  

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

  

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

 f,Rsi,m  >  f,Rsi,cr … POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Požadavek: Urec,20 = 0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,237 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  U < Urec,20 ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,176 kg/m2,rok (materiál: Isover EPS 100S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0136 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku – NENÍ OHROŽENA FUNKCE KONSTRUKCE 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2015 EDU, (c) 2015 Svoboda Software 
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Šikmá střecha stávající budovy: 

 

   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Šikmá střecha stávající budovy 
 

 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Isocell Airstop  0,0003       0,350  61275,0 
   3  Isover Unirol Plus  0,260       0,036  1,0 
   4  Paropropustná folie  0,001       0,170  10,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

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

  

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

 f,Rsi,m  >  f,Rsi,cr … POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Požadavek: Urec,20 = 0,16 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,157 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  U < Urec,20 ... 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 2015 EDU, (c) 2015 Svoboda Software 
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Plochá střecha stávající budovy: 

 

   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha stávající budovy 
 

 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Isover Isophen  0,040       0,042  1,0 
   3  Trapézové plechy  0,0007       50,000  1720,0 
   4  Betonová deska včetně spádová  0,155       1,300  20,0 
   5  Pojistná hydroizolace z modifi  0,004       0,210  30000,0 
   6  Isover EPS 100S  0,200       0,037  50,0 
   7  Hydroizolace z PVC-P folie  0,0015       0,160  15000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  

  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. 
 

 f,Rsi,m  >  f,Rsi,cr … POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Požadavek: Urec,20 = 0,16 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,149 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  U < Urec,20 ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,063 kg/m2,rok 
  (materiál: Hydroizolace z PVC-P folie). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,063 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0049 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0788 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku – NENÍ OHROŽENA FUNKCE KONSTRUKCE 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2015 EDU, (c) 2015 Svoboda Software 
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Zelená střecha přístavby: 

   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Zelená střecha přístavby 
 

 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vnitřní omítka Baumit MPI  0,005       0,700  10,0 
   2  Dutinový panel  0,320       1,200  23,0 
   3  Poriment - spádová vrstva  0,150       0,150  15,0 
   4  Pojistná hydroizolace z modifi  0,0035       0,210  25000,0 
   5  Isover EPS 200S  0,220       0,034  70,0 
   6  Hydroizolace z PVC-P folie  0,0015       0,160  15000,0 
   7  Substrát vlhký  0,250       2,300  2,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  

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

  

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

 f,Rsi,m  >  f,Rsi,cr … POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Požadavek: Urec,20 = 0,16 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,125 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  U < Urec,20 ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,054 kg/m2,rok 
  (materiál: Hydroizolace z PVC-P folie). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0066 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0792 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku – NENÍ OHROŽENA FUNKCE KONSTRUKCE 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 

 Teplo 2015 EDU, (c) 2015 Svoboda Software 
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Příloha D – výstupy z programu Neprůzvučnost 2010 

Neprůzvučnost konstrukce dělicí stěny: 

 
 TEORETICKÝ VÝPOČET 
 VZDUCHOVÉ A KROČEJOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI 
 STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 

 dle J.Čechura: Stavební fyzika 10, ČVUT 1997 
 a ČSN EN ISO 717-1 a ČSN EN ISO 717-2 (1998) 
 

 NEPrůzvučnost 2010 
 

 Název úlohy :   Dělicí stěna                                              
 Zpracovatel :   Bc. Jan Jelínek                                    
 Zakázka :   Diplomová práce                                    
 Datum :   20.12.2016 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 
 

 Základní parametry úlohy: 
 
 Typ konstrukce :   jednoduchá jednovrstvá 
 Typ výpočtu :   vážená neprůzvučnost (index vzduch. neprůzvučnosti) 
 Korekce k :   2,0 dB 
 

 Zadané vrstvy konstrukce (od chráněné místnosti): 
 
 číslo  Název  D[m]  Ro[kg/m3]  c[m/s]  eta[-]  Ed[MPa]/alfa[-] 

 1  Zdivo cihelné   0,2000  1800,0  2108  0,035  ------ 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ: 
 
 Kmitočet  Neprůzv.  Ref. křivka  Rozdíl 
  

 f[Hz]  R[dB]  Rref[dB]  deltaR[dB] 
  

 100  36,3  32  ----- 
 125  36,3  35  ----- 
 160  36,3  38  1,7 
 200  36,3  41  4,7 
 250  39,2  44  4,8 
 315  42,5  47  4,5 
 400  45,9  50  4,1 
 500  48,0  51  3,0 
 630  50,1  52  1,9 
 800  52,0  53  1,0 
 1000  54,1  54  ----- 
 1250  56,1  55  ----- 
 1600  58,1  55  ----- 
 2000  60,1  55  ----- 
 2500  62,1  55  ----- 
 3150  64,1  55  ----- 
 Součet:    25,5 
 

 Vážená neprůzvučnost (laboratorní) Rw  :   51 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru C :   -1 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru C,tr :   -5 dB 
 
 Zápis dle ČSN EN ISO 717-1:  Rw (C;Ctr) = 51 (-1;-5) dB 
 
 Předpokládaná vážená stavební neprůzvučnost R´w :   49 dB 
 
 

 STOP, NEPrůzvučnost 2010 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730532 (2010) 
 
 Název konstrukce:   Dělicí stěna                        
 
 Typ konstrukce:   vnitřní příčka či strop (vzduchová neprůzvučnost) 
 Skladba konstrukce:   uvedena v protokolu o výpočtu programu NEPrůzvučnost 
 
 Min. požadavek na váženou stavební neprůzvučnost 
 (pro zvolené podmínky)  R' w = 47 dB 
  

 Výsledek výpočtu  R' w = 49 dB 
 
 Hodnota předpokládané vážené stavební neprůzvučnosti je větší než požadovaná 
 hodnota. 
  

 Konstrukce předběžně splní požadavky ČSN 730532 (rozhoduje však výsledek měření). 
 
 

 NEPrůzvučnost 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Neprůzvučnost konstrukce stropu: 

 TEORETICKÝ VÝPOČET 
 VZDUCHOVÉ A KROČEJOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI 
 STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
 dle J.Čechura: Stavební fyzika 10, ČVUT 1997 
 a ČSN EN ISO 717-1 a ČSN EN ISO 717-2 (1998) 
 
 NEPrůzvučnost 2010 
 

 Název úlohy :   Strop                                              
 Zpracovatel :   K124 FSv CVUT                                      
 Zakázka :                                                      
 Datum :   15.11.2016 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 
 
 Základní parametry úlohy: 
 
 Typ konstrukce :   dvojitá 
 Typ výpočtu :   vážená neprůzvučnost (index vzduch. neprůzvučnosti) 
 Korekce k :   2,0 dB 
 
 Zadané vrstvy konstrukce (od chráněné místnosti): 
 
 číslo  Název  D[m]  Ro[kg/m3]  c[m/s]  eta[-]  Ed[MPa]/alfa[-] 

 1  Beton hutný 3   0,1500  2500,0  3286  0,080  ------ 
 2  Vzduchová vrst  0,2000  -------  ------  -------  ------ 
 3  Sádrokarton     0,0125  730,0  1775  0,021  ------ 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ: 
 
 Kmitočet  Dílčí neprůzvučnosti  Neprůzv.  Ref. křivka  Rozdíl 
  

 f[Hz]  1.kce[dB]  2.kce[dB]  DR(sep.)[dB]  R[dB]  Rref[dB]  deltaR[dB] 
  

 100  36,1  11,7  4,1  40,7  45  4,3 
 125  36,1  13,7  7,0  43,7  48  4,3 
 160  36,1  15,7  9,9  46,7  51  4,3 
 200  39,5  17,7  11,3  51,5  54  2,5 
 250  42,7  19,7  11,3  54,7  57  2,3 
 315  46,1  21,7  11,3  57,9  60  2,1 
 400  48,1  23,7  11,3  59,9  63  3,1 
 500  50,1  25,7  11,3  61,9  64  2,1 
 630  52,1  27,7  11,3  63,9  65  1,1 
 800  54,1  29,6  11,3  65,9  66  0,1 
 1000  56,1  29,6  11,3  67,8  67  ----- 
 1250  58,1  29,6  11,3  69,7  68  ----- 
 1600  60,1  29,6  11,3  71,7  68  ----- 
 2000  62,1  29,6  11,3  73,6  68  ----- 
 2500  64,1  29,6  11,3  75,6  68  ----- 
 3150  66,1  29,6  11,3  77,5  68  ----- 
 Součet:       26,1 
 
 

 Vážená neprůzvučnost (laboratorní) Rw :   64 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru C :   -2 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru C,tr :   -7 dB 
 
 Zápis dle ČSN EN ISO 717-1:  Rw (C;Ctr) = 64 (-2;-7) dB 
 
 Předpokládaná vážená stavební neprůzvučnost R´w :   62 dB 
 
 

 STOP, NEPrůzvučnost 2010 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730532 (2010) 
 
 Název konstrukce:   Strop                               
 
 Typ konstrukce:   vnitřní příčka či strop (vzduchová neprůzvučnost) 
 Skladba konstrukce:   uvedena v protokolu o výpočtu programu NEPrůzvučnost 
 
 Min. požadavek na váženou stavební neprůzvučnost 
 (pro zvolené podmínky)  R' w = 57 dB 
  

 Výsledek výpočtu  R' w = 62 dB 
 
 Hodnota předpokládané vážené stavební neprůzvučnosti je větší než požadovaná 
 hodnota. 
  

 Konstrukce předběžně splní požadavky ČSN 730532 (rozhoduje však výsledek měření). 
 
 
 NEPrůzvučnost 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Hladina kročejového zvuku konstrukce stropu: 

 
 TEORETICKÝ VÝPOČET 
 VZDUCHOVÉ A KROČEJOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI 
 STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 

 dle J.Čechura: Stavební fyzika 10, ČVUT 1997 
 a ČSN EN ISO 717-1 a ČSN EN ISO 717-2 (1998) 
 
 NEPrůzvučnost 2010 
 

 Název úlohy :                                                      
 Zpracovatel :   K124 FSv CVUT                                      
 Zakázka :                                                      
 Datum :   15.11.2016 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 
 
 Základní parametry úlohy: 
 
 Typ konstrukce :   strop bez podlahy či s podlahou bez podložky 
 Typ výpočtu :   vážená norm. hladina kroč. zvuku (index kročej. hluku) 
 Korekce k :   0,0 dB 
 
 Zadané vrstvy konstrukce (od chráněné místnosti): 
 
 číslo  Název  D[m]  Ro[kg/m3]  c[m/s]  eta[-]  Ed[MPa]/alfa[-] 

 1  Beton hutný 3   0,1500  2500,0  3286  0,080  ------ 
 2  Sádrokarton     0,0125  730,0  1775  0,021  ------ 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ: 
 
 Kmitočet  Norm. hladina kročej. zvuku: 
  

  1.vrstvy  2.vrstvy  3.vrstvy  VÝSLEDNÁ  Ref.křivka  Rozdíl 
  

 f[Hz]  Ln1[dB]  Ln2[dB]  Ln3[dB]  Ln[dB]  Ln,r[dB]  dL[dB] 
  

 100  63,1  100,9  -----  62,9  83  ----- 
 125  65,1  100,9  -----  64,9  83  ----- 
 160  67,9  100,9  -----  67,7  83  ----- 
 200  67,6  100,9  -----  67,4  83  ----- 
 250  67,2  100,9  -----  67,1  83  ----- 
 315  66,9  100,9  -----  66,7  83  ----- 
 400  67,9  100,9  -----  67,7  82  ----- 
 500  68,9  100,9  -----  68,7  81  ----- 
 630  69,9  100,9  -----  69,7  80  ----- 
 800  70,9  101,0  -----  70,7  79  ----- 
 1000  71,9  103,0  -----  71,7  78  ----- 
 1250  72,9  105,0  -----  72,7  75  ----- 
 1600  73,9  107,0  -----  73,8  72  1,8 
 2000  74,9  109,0  -----  74,8  69  5,8 
 2500  75,9  111,0  -----  75,8  66  9,8 
 3150  76,9  113,4  -----  76,8  63  13,8 
 Součet:       31,1 
 

 Pro frekvenci 2500 Hz je nepříznivá odchylka větší než 8 dB. 
 Pro frekvenci 3150 Hz je nepříznivá odchylka větší než 8 dB. 
 
 Vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku Lnw :   81 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru Cl :   -13 dB 
 
 
 

 STOP, NEPrůzvučnost 2010 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730532 (2010) 
 
 Název konstrukce:                                       
 
 Typ konstrukce:   strop s podlahou (kročejová neprůzvučnost) 
 Skladba konstrukce:   uvedena v protokolu o výpočtu programu NEPrůzvučnost 
 
 Max. požadavek na (stavební) váženou norm. hladinu kročej. zvuku 
 (pro zvolené podmínky)  L' nw = 48 dB 
  

 Výsledek výpočtu  L' nw = 81 dB 
 
 Hodnota předpokládané (stavební) vážené normalizované hladiny kročejového zvuku je větší 
 než požadovaná hodnota. 
 Konstrukce NESPLNÍ požadavky ČSN 730532. 
 
 
 NEPrůzvučnost 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Příloha E – výstupy z programu Světlo+ 

 
Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 201 – stavební úprava 1 včetně snížení nadpraží oken o 350 mm 

 

Izofoty pro místnost č. 201 – stavební úprava 1 včetně snížení nadpraží oken o 350 mm 



  Diplomová práce
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Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 201 – stavební úprava 2 včetně snížení nadpraží oken o 350 mm 

 

Izofoty pro místnost č. 201 – stavební úprava 2 včetně sníženého nadpraží oken o 350 mm 



  Diplomová práce
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Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 201 – stavební úprava 3 včetně snížení nadpraží oken o 350 mm 

 
Izofoty pro místnost č. 201 – stavební úprava 3 včetně sníženého nadpraží oken o 350 mm 



  Diplomová práce

  

 - 28 - 

 

 
Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 203 – stavební úprava 1 včetně snížení nadpraží oken o 350 mm 

 

Izofoty pro místnost č. 203 – stavební úprava 1 včetně sníženého nadpraží oken o 350 mm 



  Diplomová práce

  

 - 29 - 

 

 
Činitel denní osvětlenosti pro místnost č. 203 – stavební úprava 1 včetně snížení nadpraží oken o 350 mm 

 
Izofoty pro místnost č. 203 – stavební úprava 2 včetně sníženého nadpraží oken o 350 mm 



  Diplomová práce

  

 - 30 - 

 

Příloha F – výkresová dokumentace 

01 – Situace     (M 1:250) 

02 – Půdorys 1.NP     (M 1:50) 

03 – Půdorys 2.NP     (M 1:50) 

04 – Půdorys 3.NP     (M 1:50) 

05 – Řez A-A‘      (M 1:50) 

06 – Řez B-B‘      (M 1:50) 

07 – Pohledy - stávající stav  (M 1:100) 

08 – Pohledy - nový návrh   (M 1:100) 

09 – Skladba stropu    (M 1:75) 

11 – Půdorys střechy přístavby  (M 1:100) 

 


