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ABSTRAKT 
Cílem této práce je energeticky efektivní přestavba objektu zdravotního střediska 

Šumava v Českých Budějovicích. Při této přestavbě je navrženo nové podlaží a změna 

dispozičního uspořádání stávajícího podlaží zdravotního střediska. Celkově jsou zlepšeny 

tepelně technické vlastnosti objektu.  

V práci je navrženo nové podlaží, které přebírá stávající konstrukční systém. 

Součástí je i návrh dispozičního uspořádání, který nabízí nové prostory k pronájmu. 

Změna dispozic v patře zdravotního střediska vychází ze snahy oddělit infekčně nemocné 

od zdravých a dětské pacienty od dospělých. Hlavní důraz při tvorbě dispozic byl kladen 

na to, aby každá čekárna měla kontakt s exteriérem, tedy přímé denní osvětlení. 

Navrženy byly nové obvodové konstrukce nástavby a střešní konstrukce. Důraz byl 

kladen na rychlost výstavby a celkovou hmotnost nového podlaží. Stávajícím obvodovým 

konstrukcím byly zlepšeny tepelně technické vlastnosti přidáním tepelné izolace. Byl 

proveden výpočet tepelných ztrát budovy obálkovou metodou. 

Vytvořené řešení poskytuje zdravotnímu středisku celkem čtyři oddělení se čtyřmi 

čekárnami. Vytvořily se samostatné prostorné čekárny pro každé z nich.  Změnou 

centrálního prostoru schodiště a výtahu je vytvořeno malé atrium se střešním světlíkem. 

Všechna podlaží jsou vertikálně propojena, a tak se denní světlo dostává až do haly 

v přízemí.  Zateplením a novými skladbami nástavby se podařilo dosáhnout daleko nižší 

celkové spotřeby objektu, než je u stávajícího stavu. Obvodová konstrukce umožňuje 

částečnou prefabrikaci a tudíž má velký vliv na rychlost výstavby.  

Tato práce ukazuje možný způsob, jak řešit nástavbu staršího panelového objektu.  

Ukazuje, že dřevostavba nemusí být čistě záležitostí novostaveb, ale lze ji aplikovat i na 

starší stavby občanské vybavenosti v centru většího města. Budoucnost patří 

obnovitelným a přírodním materiálům, využívaných jak ve výstavbě, tak při renovacích 

starších objektů. 
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ABSTRACT 
The aim of this work is an energy-efficient renovation of the Šumava Health Centre 

in České Budějovice. During this redevelopment a new floor is proposed and the layout 

of one of the existing floors is changed. Also, the thermal properties of the building are 

improved. 

The new proposed floor takes over the existing construction system. It includes 

a layout design that offers new premises for rent. The change of the layout of the 

existing floor stems from the effort to separate infected patients from healthy patients 

and paediatric patients from adults. When creating the layout, emphasis was put on 

contact with exterior in the waiting rooms so that every waiting room gets direct 

daylight. 

New peripheral superstructure and roof structures were proposed. Emphasis was 

put on the speed of construction and the total weight of the new storey. The thermal 

properties of the existing peripheral structures were improved by adding thermal 

insulation. Calculation of thermal losses of the building was performed by the envelope 

method. 

The solution provides four departments and four waiting rooms for the Health 

Centre. A separate spacious waiting room was created for each department. A small 

atrium with a roof skylight was created by changing the staircase and elevator spaces. 

All floors are vertically interconnected, so the daylight gets to the ground floor hall. Far 

lower energy consumption than in the current state was achieved by adding insulation 

and changing superstructures. The perimeter construction allows for partial 

prefabrication and therefore has a great impact on the construction speed. 

Thesis shows a possible way of solving extension of an older panel building. 

It shows that wooden structures are not used solely in new buildings, but that they can 

also be applied to older civil engineering buildings in the centre of a larger city. The 

future belongs to renewable and natural materials used both in new constructions and 

in renovations of older buildings. 
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1. ÚVOD  

Předmětem práce je zdravotnické zařízení Šumava, nacházející se 

na stejnojmenném sídlišti v Českých Budějovicích. Hlavním úkolem je energeticky 

efektivní renovace a návrh nového dispozičního řešení, které je velmi nevyhovující. 

Objekt je součástí centra tohoto sídliště, s okolními stavbami vytváří prostor, který je 

lidmi vnímán jako náměstí, centrum sídliště. Objekt nespadá do žádné právní ochrany, 

a tudíž nejsou kladeny konkrétní podmínky na přestavbu. Sídliště bylo vystaveno během 

70. let dvacátého století. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou. 

Konstrukčně se jedná o skeletový systém.  Objekt prošel částečnými stavebními 

úpravami v roce 2007, které se týkaly zateplení obvodového pláště a osazení nových 

výplní otvorů. 

Pro výběr tohoto zadání jsem se rozhodl hlavně z důvodu návrhu nového 

dispozičního řešení, které je i majiteli objektu žádané. Bylo pro mě velmi potěšující, že 

někteří majitelé se rekonstrukci nebrání, ba naopak by ji uvítali. Bohužel zbylí majitelé 

stojí v cestě, a tak doufám, že třeba i tato práce pomůže zbylé majitele přesvědčit. 

Jak jsem již zmínil, práce se bude zabývat energeticky efektivní renovací, převážně 

návrhem obvodového pláště, návrhem nového podlaží (s tím související nová střecha), 

novým dispozičním uspořádáním, zajištěním tepelné pohody a koncepcí technického 

zařízení budovy. 

Cílem je navrhnout energeticky efektivní objekt s novým podlažím. Proporce 

budovy se tedy oproti stávajícímu stavu změní, ale pouze do výšky, půdorysný tvar 

zůstane takřka neměnný. Dalšími cíli bude zajištění vnitřní pohody, ať už mluvíme 

o tepelné pohodě v zimě či v létě, tak i o prosvětlených prostorech díky novému návrhu 

dispozic objektu, protože i o budovách, můžeme tvrdit: Ve zdravé budově, zdravý duch.  
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2. VÝZNAM OBJEKTU 

Objekt se nachází v těžišti menšího sídliště ze 70. let minulého století. Spolu 

s dalšími dvěma budovami vytváří orientační bod v lokalitě. Všechny tři budovy jsou plné 

služeb a slouží lidem. Protilehlá budova je podle původních plánů z roku 1974 s řešeným 

objektem totožná. Budova v čele je rozsáhlejší a o podlaží vyšší. Před každou budovou 

je oddělená samostatně stojící konstrukce, která zastřešuje prostor, chcete-li chodník 

před objektem. Jedná se o jednotící prvek, který je v tomto prostoru snadno zřetelný. 

Samotná náplň řešeného objektu je původně velmi jednoduchá. Dle návrhů zde 

měla být pošta, lékárna a zdravotní středisko. To vše se zachovalo až do dnes. Jen přibylo 

pár menších provozů pomocí menších stavebních úprav. Tyto úpravy budou popsány 

v kapitole 3.3.1. Architektonické řešení. K třem hlavním provozům tak přibyl: optik, 

čistírna oděvů a květinářství, všechny tři nové provozy se nachází v přízemí objektu spolu 

s pobočkou České pošty a Lékárnou Šumava. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází zdravotní středisko. Sídlí zde několik 

ordinací. Majoritní část tvoří hlavně stomatologie a praktický lékař. Obě dvě medicínské 

profese zde mají po třech ordinacích. Dále je zde dětský lékař, neurologie a gynekologie.  

3. SOUČASNÝ STAV 

3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

České Budějovice je krajské město a kulturní metropole Jihočeského kraje. 

Rozkládá se na soutoku dvou řek – Vltavy a Malše. České Budějovice mají necelých 95 

tisíc obyvatel (k 1. lednu 2018). Zdravotnické zařízení Šumava se nachází v městské části 

České Budějovice 2, přesněji na sídlišti Šumava, ulice K Šafáře 887/64. 

Ve 20. století bylo v Českých Budějovicích vybudováno několik sídlištních celků 

a přesněji v 70. letech se výstavba přesunula na levý břeh Vltavy. Zde vznikly nová 

sídliště. První bylo sídliště Šumava, následně Vltava a posledním vybudovaným sídlištěm 

byl Máj. Sídliště Šumava a Máj vytváří kompaktní obytný celek.  Sídliště byla vybudována 

v souvislosti výstavby jaderné elektrárny Temelín. Měla sloužit pro dělníky pracující na 
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elektrárně a následně pro zaměstnance.  Na českobudějovických sídlištích dodnes bydlí 

téměř 45% obyvatelstva města. Potřeba zdravotnických služeb je proto na místě.  

3.2. URBANISMUS LOKALITY 

Urbanismus sídliště Šumava je lehce odlišný od sousedního většího sídliště Máj. 

Na rozdíl od novějšího sídliště Máj, má Šumava jasně vyhraněné centrum. K tomuto 

centru vede středová kompoziční osa (ulice Větrná), podle které jsou objekty ve větší 

míře zrcadlově souměrné (viz Obrázek 1). Ve východní části sídliště dochází k orientaci 

objektů především podél ulic. Naproti tomu v jižní polovině jsou objekty orientovány 

příčně k ulici. Celkově se dá říct, že v lokalitě je vysokopodlažní zástavba rozvolněného 

typu, typická výstavba pro sídliště. Bytové domy zde mají až devět nadzemních podlaží. 

Dvoupodlažní objekty jsou především objekty pro vzdělávání a objekty služeb, například: 

mateřská škola (severně od řešeného objektu), totožný objekt zrcadlově převrácený dle 

kompoziční osy (obchody, služby) a základní škola umístěna jižně od tohoto objektu. 

Ze západní strany je centrum ohraničeno bytovými domy s devíti nadzemními podlažími 

a nízkopodlažními objekty (opět služby). Veškeré objekty jsou kvádrové hmoty 

orientované ve dvou hlavních směrech, vzájemně na sebe kolmých. Autorem 

urbanistického konceptu sídliště Šumava byl architekt Otto Kubík, absolvent Českého 

vysokého učení technického. Jeho tvorba je výrazně spjatá právě s Českými 

Budějovicemi. 
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Obrázek 1 - územní plán sídliště Máj (červeně) a Šumava (černě) [1] 

 

Záměrně jsem v předešlém odstavci nepoužil pro pojmenování centra pojem 

náměstí, neboť oficiálně se o náměstí nejedná. Ale z vlastního dojmu a názoru místních 

obyvatel, je tento prostor tak vnímán. Jak jsem již zmínil, centrum je ohraničeno 

řešeným objektem a dalšími objekty, kde jsou především služby, obchody atd. 

(viz Obrázek 2). Vedle řešeného objektu, přesněji v ulici J. Opletala, se nachází zastávka 

MHD. Je obsluhována jednou z nejvytíženějších trolejbusových linek v Českých 

Budějovicích. 

S 
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Obrázek 2- rozbor okolní zástavby [2] 

3.3. POPIS OBJEKTU 

3.3.1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Budova je navržena jako jednoduchý kvádr, o půdorysných rozměrech 20 x 36m 

a dvou podlažích. Jižní fasáda kdysi měla pravidelný rastr tvořený boletickými panely, 

které byly nahrazeny vyzdívkou a velkými okny v druhém nadzemním podlaží. V přízemí 

byla zachovány výkladce, které jsou v současnosti tvořeny plastovými profily. Krajní pole 

je zazděno. Pravidelný objem je na zbylých fasádách prolamován menšími okny. Objekt 

při stavebních úpravách dostal novou barevnou omítku žluté a oranžové barvy.  
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Obrázek 3- původní návrh jižní fasády z roku 1974 [4] 

 

 

Obrázek 4 - současný stav jižní fasády po stavebních úpravách v roce 2007 [5] 

Dominantním prvkem, který vytváří parter budovy, je zastřešení přístupů do 

objektu. Tato konstrukce by se dala přirovnat k loubí, není však tvořeno rostlinami, ale 

těžkou železobetonovou konstrukcí na čtrnácti ocelových sloupech, které jsou v osách 

sloupů objektu. Dle mého názoru se jedná o atraktivní prvek, který dotváří celkový 

dojem pomyslného náměstí, neboť se nachází u všech třech budov, které tento prostor 

ohraničují. Určitě se vyplatí tento prvek zachovat, opravit a využít ho i pro další účely, 

než jen zastřešení chodníku a vstupů do objektu. 
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Obrázek 5 - dokumentace objektu, jižní fasáda, fotografie autora práce 

 

 

Obrázek 6 - dokumentace objektu, severní fasáda, fotografie autora práce 
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Vnitřní dispozice jsou původní z roku výstavby až na malé změny. Například došlo 

k přepůlení jedné větší čekárny na dvě menší. Vznikly dvě úzké místnosti, které jako 

čekárny zdaleka nevypadají. Ve vstupní hale vznikl přepažením lehkou příčkou prostor 

pro příjem oděvů do čistírny oděvů. Největším problémem je umístění čekárny dětského 

lékaře, do které vede vstup do výtahu. Nemocní lidé se sníženou schopností pohybu, 

kteří výtah využívají, musí projít skrz čekárnu dětského lékaře. Některé prostory, jak 

jsem se dozvěděl, už neplní ani svůj účel a jsou nevyužívané, nebo obsazené jinou funkcí 

využití. Současný stav ukazují studiové výkresy v kapitole 3.4. 

  

Obrázek 7- čekárny, autor fotografie Ing. Kateřina Mertenová 
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3.3.2. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Objekt je konstrukčně řešen jako skelet s příčnými průvlaky. Sloupy jsou založené 

na betonových základových patkách. Krajní patky jsou v rozměrech 1600 x 1600 mm 

a 1700 x 1700 mm. Patky pod středovými sloupy jsou taktéž čtvercové s délkou hrany 

dva metry. Výška patek je 1450 mm. Po obvodu objektu, v místě obvodové stěny, je 

základový pas široký půl metru a vysoký 1200 mm. Pod skladbou podlahy se nachází 

i vodorovné instalační šachty, nejspíš pro vedení potřebných technických instalací 

(ležatý svod kanalizace, rozvod vodovodu atd.). 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Jak v prvním, tak v druhém nadzemním podlaží jsou použity čtvercové 

železobetonové sloupy, s délkou hrany 400 mm. Sloupy jsou v pravidelném rastru, osově 

vzdáleny šest metrů od sebe v obou směrech, Pouze severní trakt má osovou vzdálenost 

sloupů 5800 mm. Sloupy tudíž vytváří osmnáct polí (3 x 6). Obvodová pole jsou o něco 

větší, neboť stropní konstrukce je na každou stranu o něco vykonzolována. Sloupy tedy 

nelemují okraj stropní desky.  

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Stropní deska je tvořena z betonových panelů, které jsou neseny skrytými průvlaky 

v příčném směru. Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. V podélném směru je stropní 

konstrukce zakončena stropním panelem a v příčném směru průvlakem. Horní hrana 

stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím je 3 500 mm. Horní hrana panelů 

v stávající střešní konstrukci je 7 100 mm. 

OBVODOVÉ KONSTRUKCE 

 V původním projektu z roku 1974 je obvodové zdivo tvořeno pouze keramickými 

tvarovkami CD-TÝN tloušťky 290 mm. Jižní fasáda byla tvořena v 1.NP výkladci v celé šíři 

a v druhém podlaží byly použity boletické panely. V roce 2007 byl navržen nový 
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obvodový plášť a stávající zdivo bylo zatepleno fasádními deskami minerální rohože 

tloušťky 100 mm. Při těchto stavebních úpravách došlo i ke změně jižní, výkladcové, 

fasády. Na této fasádě v prvním nadzemním podlaží došlo k zazdění levé části mezi první 

a druhou osou tvarovkami YTONG tl. 300 P2-500 (bez zateplení). V obou podlažích byly 

vyzděny parapety, v prvním nadzemním podlaží opět z tvarovek YTONG tl. 300 mm P2-

500 bez tepelné izolace a v druhém nadzemním podlaží z tvarovek YTONG tl.  200 mm 

P3-550. Z těchto tvarovek byly v druhém nadzemním podlaží vyzděny i meziokenní zdi 

s tepelnou izolací, čímž došlo k zničení původní kompozice návrhu. Některé okenní 

otvory byly zazděny, ve zbylých otvorech došlo v roce 2007 k osazení nových plastových 

oken. V prvním podlaží se povedlo zachovat alespoň výlohy, až na zazděnou levou část 

fasády. Přehled stávajících obvodových konstrukcí je v následující tabulce.  

SK
LA

D
B

A
 

P
O

D
LA

ŽÍ
 

FASÁDA 

ZDIVO 

+ 

TEPELÁ IZOLACE 

SOUČINITE

L TEPELNÉ 

VODIVOSTI 

ʎ (W/Mk) 

TEPELNÝ 

ODPOR*         

R (m2·K/W) 

SOUČINITEL 

PROSTUPU 

TEPLA  

U (W/(m2·K) 

S1 1NP 
JIŽNÍ 

(PARAPET) 

YTONG P2-500 

(300mm) 
0,13 2,5 0,40 

S2 2NP JIŽNÍ 

YTONG P2-350 

(200mm) 
0,17 

3,84 0,26 

MV (100 mm) 0,04 

S3 

1NP

+ 

2NP 

ZBYLÉ 

FASÁDY     

KERAMICKÉ 

TVAROVKY  CD-TÝN 

(290 mm) 

0,53** 

3,23 0,31 

MV 100 mm 0,04 

* jsou započteny tepelné odpory na přestupu tepla v interiéru a exteriéru 

** hodnota byla vypočtena ze součinitele prostupu tepla uvedeného v dokumentu na 

stránkách www.nzu2013.cz, viz zdroj č. [3] 

http://www.nzu2013.cz/
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STŘECHA 

Střešní konstrukce neprošla v roce 2007 žádnou zásadní změnou. Pouze 

z leteckých snímku se lze domnívat, že došlo k výměně vrchního souvrství za novější. 

Skladba střechy tak zůstává neměnná, jako je v původní dokumentaci z roku 1974. Není 

potřeba ji více popisovat, z důvodu nástavby dojde k jejímu odstranění. Nosná 

konstrukce z betonových panelů, poslouží jako nosná stropní konstrukce. 

PODLAHA NA TERÉNU 

Podlaha v přízemí je z většiny tvořena betonovou mazaninou a tepelnou 

izolací 30 mm. Pod tepelnou izolací se nachází hydroizolační vrstva. Hydroizolace je na 

desce z prostého betonu. Průměrný součinitel prostupu tepla podlahou na zemině byl 

vypočten na 1,192 W/(m2·K). Podlahová plocha z vnitřních rozměrů je 776 m2. 

3.3.3. TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ OBJEKTU 

VYTÁPĚNÍ 

Zdrojem tepla v tomto objektu je českobudějovická teplárna. Přes výměník je teplo 

rozváděno pravděpodobně ocelovými trubkami, které jsou původní z roku 1974, stejně 

jako žebrové radiátory umístěné v jednotlivých místnostech. 

CHLAZENÍ 

V objektu, a to na jižní fasádě v druhém nadzemním podlaží, je problém 

s přehříváním v letních měsících. Majitelé jednotlivých ordinací to řešili lokálními split 

jednotkami, které jsou umístěny na střeše konstrukce, nacházející se v parteru objektu 

před ním. 

VZDUCHOTECHNIKA 

V objektu se také nachází původní rozvod vzduchotechniky. Vzduchotechnika je 

zavedena jen do druhého podlaží – zdravotního střediska, a to jen do místností, které 

nemají možnost přirozeného větrání okny. Jedná se hlavně o halu, kde je umístěno 
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schodiště a čekárny. Strojovna vzduchotechniky je umístěna v prvním nadzemním 

podlaží. Při návštěvě objektu jsem se dozvěděl, že jednotka byla modernizována a byla 

osazena rekuperační jednotka. Rozvody jsou vedeny nad podhledem s vyústkami 

zalícovanými s podhledem. Dle původní technické zprávy z roku 1974 je zřejmé, že 

čekárna dětského lékaře byla navržena na přetlakové větrání z hygienických důvodů. 

Zbytek prostor, kam je zavedena vzduchotechnika, jsou řešeny mírně podtlakově.  
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3.4. DOKUMENTACE OBJEKTU 

  



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ  

OBOR BUDOVY A PROSTŘEDÍ, KONSTRUKCE POZENÍCH STAVEB  

 

16 

  



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ  

OBOR BUDOVY A PROSTŘEDÍ, KONSTRUKCE POZENÍCH STAVEB  

 

17 

  



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ  

OBOR BUDOVY A PROSTŘEDÍ, KONSTRUKCE POZENÍCH STAVEB  

 

18 

4. NÁVRH ARCHITEKTONICKÉHO  

A KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ  

Ve svém návrhu renovace se budu zaobírat několika hlavními body. V prvním bodě 

to bude změna vnitřních dispozic, a to hlavně v druhém nadzemním podlaží. Po této 

změně touží i někteří lekáři. Určitě by se k nim přidali i pacienti, kteří musejí většinou 

čekat v místnosti bez oken. I za krásného dne sedí v úzké místnosti bez denního světla, 

bez kontaktu s exteriérem a to rozhodně pacientovi nepomáhá.  

Objekt prošel stavebními úpravami v roce 2007, při kterých došlo k výměně oken 

a zateplení fasády 100 mm minerálními rohožemi. Toto zateplení je nedostačující, 

jestliže chceme snížit energetickou náročnost objektu. Jednotlivé skladby obvodových 

stávajících zdí budou zatepleny na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla. 

U obalových konstrukcí nově vzniklého podlaží nebude problém dosáhnout 

požadovaného součinitele, jak u stěn, tak u střechy.  

Otázkou bylo, jaký materiál zvolit pro obvodové a nosné konstrukce. Nakonec jsem 

zvolil cestu, která využívá přírodních materiálů. Tuto volbu odůvodním v následujících 

kapitolách této práce.  

4.1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Největším zásahem do vzhledu a celkového vnímání budovy bude nově vzniklá 

nástavba. Dojde k zvýšení objektu o necelé čtyři metry. Proporce půdorysných rozměrů 

budou zachovány. Je navržena plochá střecha s minimálním sklonem od severu k jihu. 

Jedná se o zelenou střechu s extenzivní zelení. Návrh počítá se zachováním oken na jižní 

fasádě. Stejně velká okna budou použita v novém podlaží. Na dalších místech dojde 

k spojení dvou menších oken. Úzká meziokenní stěna zbytečně stínila do interiéru. Tyto 

změny se týkají hlavně 2.NP, kde dochází ke změně dispozic. Výkladce, které jsou 

v přízemí na jižní fasádě, se zachovají a dojde i k obnově zazděné levé části.  



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ  

OBOR BUDOVY A PROSTŘEDÍ, KONSTRUKCE POZENÍCH STAVEB  

 

19 

 

Obrázek 8 - nový návrh  jižní fasády 

 Změna v dispozicích se týká převážně podlaží zdravotnického střediska. V přízemí 

dochází k menším úpravám, které se týkají posunutím některých příček. Největší úprava 

v přízemí se týká vstupní haly a schodiště. Je navrženo nové schodiště přímé 

dvouramenné. Došlo k odstranění provozovny čistírny oděvů a vznikl nový vchod pro 

lékaře a zdravotní sestry, vedoucí na severní fasádu objektu, kde je soukromé parkoviště 

pro zaměstnance. Dále se zvětšila místnost pro technické zázemí. Bude potřeba umístit 

větší vzduchotechnickou jednotku. Původní hydraulická plošina, používající se jako 

výtah, je odstraněna a nahrazena klasickým bezbariérovým výtahem. Hlavní změny 

v dispozicích jsou schématický ukázány v následujícím obrázku. Nově vzniklé příčky 

vyšrafovány šedou barvou. 
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Obrázek 9- nové dispozční uspořádání v 1.NP 
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Druhé nadzemní podlaží je dispozičně zcela nové. Při návrhu bylo postupováno 

tak, aby vznikly samostatné čekárny, které jsou přímo osvětleny denním světlem. Vznikly 

čtyři hlavní zóny, s vlastní čekárnou.  První zóna v sobě zahrnuje čekárnu se třemi 

ordinacemi praktických lékařů pro dospělé. Druhá zóna, kde se nepředpokládá pacient 

s infekčními nemocemi, v sobě zahrnuje neurologii a gynekologii. Dále je zde oddělení 

stomatologie s jednou větší ordinací, která v sobě zahrnuje oddělené pracoviště sestry 

pro dvě ordinace a denní místnost. Je zde i počítáno s místností pro umístění rentgenu 

pro účely stomatologie. Poslední vzniklou částí je ordinace dětského lékaře. Pro toto 

oddělení jsou navrženy samostatné toalety pro chlapce a dívky. Součástí je i místnost 

s přebalovacím pultem, která je nutnou součástí. Dále vznikly šatny pro zaměstnance. 

Nově vznikly šatny oddělené pro muže a ženy. Jsou zde i toalety pro pacienty 

s vybavenou předsíní s umyvadly. Samozřejmě nechybí bezbariérové WC. Součástí WC 

pro ženy je úklidová komora. 

Prostředí zdravotního zařízení se skládá ze základních prostorů, tj. provozních 

místností, ve kterých se pacientovi dostává péče – ordinace, čekárny, přípravny. Dále 

z vedlejších prostorů, které slouží pro zaměstnance – hygienické zázemí, úklidové 

komory, sklady.  

V dispozičních výkresech jsou ordinace řešeny jako jedna místnost. Jedná se 

o společné pracoviště sestry a lékaře. Krom ordinace dětského lékaře, je možné 

pracoviště sestry a lékaře oddělit. Vytvořila by se tak místnost přípravny a ordinace. Toto 

rozhodnutí by záleželo na majiteli ordinace. V některých ordinacích jsou navrženy i malé 

prostory pro umístění kuchyňky a skladu. 

Šatny pro zaměstnance jsou přístupné z chodby vedle haly. Šatny jsou vybaveny 

WC, umyvadlem a sprchou. Sklad použitého lékařského materiálu úplně chyběl a tento 

materiál se skladoval v pytlích po schodištěm v přízemí. Toto řešení je nevyhovující, a tak 

vznikla stavebně oddělená místnost určená pro tyto účely. Sklad materiálu je umístěn 

pod nově navrženým schodištěm v přízemí. Za touto kapitolou jsou dispoziční výkresy, 

které ukazují nové uspořádání. Nové konstrukce jsou vyšrafovány šedivě. Nové zateplení 

druhého nadzemního podlaží je zvýrazněnou také šrafou. 
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Třetí nadzemní podlaží poskytuje nové prostory, které jsou určeny k pronájmu. 

Celkem je zde pět větších prostorů, například pro účely maloprodejen se 

specializovaným zbožím na zdravou výživu. Počítá se s přemístěním optiky z přízemí. 

Také jsou zde tři větší kanceláře, kde může být například výživová poradna. Bylo by 

dobré, kdyby funkce nových prostor souvisela se zdravím člověka. 
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4.2. ŘEŠENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

V základových konstrukcích nedochází ke změnám. Pokud by se ale investor 

rozhodl realizovat přestavbu dispozic druhého nadzemního podlaží, která počítá 

s návrhem nového centrálního prostoru s novým schodištěm, je možné, že by pod tímto 

schodištěm v místě jalového stupně musel vzniknout nový základ. Další možností by bylo 

využití stávajícího základu pod stávajícím schodištěm. Jeho poloha je přímo pod 

podestou nově navrženého schodiště. Dále dle výpočtu statika bude muset vzniknout 

nová základová deska pro umístění nového výtahu. Stávající hydraulická plošina je 

nevyhovující. 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Nově navržené podlaží respektuje nosný systém budovy - skelet. Nové sloupy 

odpovídají poloze sloupům v podlažích pod. Díky tomuto systému dojde k menšímu 

zatížení na obvodové pasy a zatížení od střechy se pomocí průvlaků a sloupů přenese do 

stávajících základových patek. Systém tvoří čtyři řady po sedmi sloupech. 

Většina sloupů je navržena ze dřeva. Jelikož je nástavba řešena jako dřevostavba, 

je dřevo využito i v největší možné míře v nosné konstrukci. Kolem haly je šest sloupů 

z železobetonu z důvodu požární bezpečnosti. Hala slouží jako úniková cesta a dřevěné 

sloupy není možné použít. 
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VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Do stávajících vodorovných nosných konstrukcí není ve velké míře zasahováno. 

Pouze při realizaci prostoru a centrálního prostoru. Ten je navržen jako malé atrium 

otevřené skrz podlaží až po střechu. Z toho důvodu je třeba některé panely odstranit 

a vytvořit potřebný prostup. Stávající panely, které tvořily nosnou konstrukci střechy, 

poslouží jako nosná konstrukce stropu nad druhým nadzemním podlažím. 

Nově navrženými vodorovnými konstrukcemi jsou příčné dřevěné průvlaky 

s rozpětím šesti metrů. Mezi průvlaky jsou navrženy dřevěné trámy. Celá tato konstrukce 

je pobyta OSB deskami pro zajištění tuhosti. Je možné navrhnout průvlaky i v podélném 

směru aby došlo k zvětšení tuhosti nosné konstrukce střechy. Druhým možným řešením 

jak zajistit tuhost je využití ocelových táhel v krajních polích mezi průvlaky.   

Kolem haly se schodištěm, kde jsou navrženy železobetonové sloupy, jsou ze 

stejného důvodu navrženy i železobetonové průvlaky. Jeden příčný průvlak je vynechán, 

z důvodu umístění světlíku. Patrné to je z konstrukčního schématu na obrázku 

č. 10. Přílohou této práce jsou předběžné statické výpočty na hlavní vodorovné nosné 

konstrukce (dřevěný střešní trám a průvlak, železobetonová deska a železobetonový 

průvlak). Rozmístění těchto prvků je viditelné z dispozičního výkresu přiloženého za 

touto kapitolou.  Schéma řešení nosné konstrukce v místě světlíku a haly je 

v kapitole č. 4.3. 
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Obrázek 10 - konstrukční schéma 3.NP 

4.3. SVĚTLÍK 

Konstrukce světlíku je založena na železobetonové desce z lehkých 

pórobetonových tvárnic zateplených potřebnou tloušťkou izolace. K této nízké stěně je 

napojena střešní konstrukce. Na tvárnicích je lehká ocelová konstrukce z tenkostěnných 

profilů. Na delších stranách je pět sloupků a na kratší tři. Mezi tyto sloupky jsou 

předsazená okna do tepelné izolace, která překrývá rámy oken. Izolace je vytažena až 

nad okna, kde navazuje na tepelnou izolace střechy světlíku. Tato izolace je na 

trapézovém plechu, který je osazen na rastr z tenkostěnných profilů. Na krajích je plech 

osazen do „L“ profilů, které jsou přivařeny k profilům. Na tepelné izolaci je provedeno 

hydroizolační souvrství.  

5. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

Nově vzniklým podlažím, kde je možný větší výskyt osob, se z prostoru haly se 

schodištěm stává chráněná úniková cesta typu, kde smějí byt použity stavební 

konstrukce druhu DP1. Tyto konstrukce nezvyšují v době úniku intenzitu požáru. Je třeba 

použít nehořlavé materiály a výrobky typu A. Hořlavé materiály mohou být součástí 
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vnitřní konstrukce, ale nesmí dojít k jejím vznícením. U světlíku je nutné zajistit 

automatické otevírání oken při vzniku požáru v ploše 2m2. 

Dělící konstrukce v 3.NP jsou vedeny mimo dřevěné sloupy. Sloupy tak nejsou 

ve dvou požárních úsecích. Další opatření je navrženo na východní fasádě v 3.NP, kde se 

fasáda stýká s fasádou sousedního bytového domu. Jelikož jsou na této fasádě bytového 

domu okna, musí být přibližně prvních 6 metrů řešeno bez materiálů na bázi dřeva. 

V tomto úseku je využita skladba z pórobetonových tvárnic se zateplením z minerální 

vaty. Musí dojít k přerušení izolací, aby se zamezilo rozšíření případného požáru. 

Napojení konstrukcí schématicky ukazuje následující obrázek: 

 

Obrázek 11- půdorysné schéma řešení oddělení tepelných izolací 
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6. NÁVRH ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH OPATŘENÍ  

6.1. OBALOVÉ NEPRŮSVITNÉ KONSTRUKCE 

Obvodovými konstrukcemi dochází k značným ztrátám tepla. Zateplení je 

nedostačující. Jelikož objekt má více obvodových konstrukcích, je nutné jednotlivé části 

zateplit jiným způsobem.  Vycházíme z tabulky v kapitole 3.3.2. 

SK
LA

D
B

A
 TEPELNÝ 

ODPOR*         

R (m2·K/W) 

NÁVRH IZOLACE 

ʎ (mK/W) 

NOVÝ TEPELNÝ 

ODPOR  

R (m2·K/W) 

SOUČINITEL 

PROSTUPU TEPLA  

U (W/(m2·K) 

S1 2,5 
XPS (190 mm) 

0,038 
7,5 0,133 

S2 3,84 
MV (140 mm) 

0,04 
7,34 

0,136 

 

S3 3,23 

MV (130 mm) 

0,04 

TUHÁ DV DESKA (40 mm) 

0,044 

7,39 0,135 

* jsou započteny tepelné odpory na přestupu tepla v interiéru a exteriéru 

Součinitele prostupů tepla jsou pro výpočty uvažovány s přirážkou 0,02 W/(m2K) na 

tepelné vazby a mosty. 

Kotvení nové vrstvy izolace probíhá skrz stávající vrstvu minerálních rohoží. Pro 

tento účel je nutné použít speciální kotvy. Lze použít například kotvy firmy ECORAW. 

Důležité je zateplení stropních železobetonových panelů. Zde je nutné použít 

kvalitnější izolace, neboť tloušťka izolace v těchto místech nemůže být velká. Zateplení 

je provedeno deskovou tepelnou izolací Kingspan (40 mm, λ=0,022 W/m·K) a EPS (200 

mm, λ=0,038 W/m·K). Řešení je viditelní z komplexního řezu za kapitolou 6.1. 

Závěrem této kapitoly je přiložený řez jižní obvodovou stěnou ukazující napojení 

nástavby na stávající konstrukci 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ  

OBOR BUDOVY A PROSTŘEDÍ, KONSTRUKCE POZENÍCH STAVEB  

 

30 

6.1.1. NOVÁ OBVODOVÁ SKLADBA NÁSTAVBY 

U nástavby je navržená obvodová konstrukce na bázi dřeva.  Bylo tak vybráno 

z důvodu rychlosti výstavby. Konstrukci je možno prefabrikovat ve formě panelů, které 

se osadí přímo na stavbě na betonové panely a přikotví do průvlaků. Další výhodou je 

suchý proces výstavby. V porovnání s ostatními materiály, má tato varianta i menší 

plošnou hmotnost – 57,4 kg/m2. Zatížení stropního panelu při výšce 3,7m panelu je 

215,3 kg/bm. 

SKLADBA:  

 

TEPELNÝ ODPOR KONSTRUKCE: Rt = 9,16 m2k/W 

TEPELNÝ ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA V INTERIÉRU: Rsi = 0,13 m2k/W 

TEPELNÝ ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA V EXTERIÉRU: Rse = 0,04 m2k/W 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 0,107 W/ m2K 

Součinitel prostupu tepla je pro výpočty uvažován s přirážkou 0,02 W/(m2K) na teplené 

vazby a mosty. 

pozn.:  konstrukce byla posouzena v softwaru Teplo 2017 EDU, v konstrukci nedochází 

během modelového roku ke kondenzaci, protokol je součástí příloh 

6.1.2. SKLADBA STŘECHY 

Střecha je navržena jako plochá, s extenzivní zelená střecha s větranou mezerou. 

Sklon je docílen spádovými dřevěnými klíny ve vzduchové mezeře. Sklon je minimálně 1°. 

I u střešní konstrukce lze využít prefabrikaci a tím zrychlit výstavbu.  
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SKLADBA: 

 

TEPELNÝ ODPOR KONSTRUKCE: Rt = 8,28 m2k/W 

TEPELNÝ ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA V INTERIÉRU: Rsi = 0,10 m2k/W 

TEPELNÝ ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA V EXTERIÉRU: Rse = 0,04 m2k/W 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 0,118 W/ m2K 

pozn.:  konstrukce byla posouzena v softwaru Teplo 2017 EDU, v konstrukci nedochází 

během modelového roku ke kondenzaci, protokol je součástí příloh 

6.1.3. TEPELNÉ ZTRÁTY NEPRŮSVITNÝCH KONSTRUKCÍ 

Stěna 

p
o

d
la

ží
 

o
ri

e
n

ta
ce

 šířka výška 
celková 
plocha 

plocha výplní 
otvorů 

čistá 
plocha 

součinitel 
prostupu 

tepla 

tepelná 
propustnost 

b h AT AG A 
U + 

přirážka 
0,02 

LD,1,i 

m m m2 m2 % m2 W/(m2.K) W/K 

sever 3 S 38,34 3,882 148,8 35,15 23,6 113,7 0,127 14,44 

jih 3 J 38,34 3,882 148,8 60,50 40,6 88,3 0,127 11,22 

východ 3 V 20,24 3,882 78,6 10,10 12,9 68,5 0,127 8,70 

západ 3 Z 20,24 3,882 78,6 15,10 19,2 63,5 0,127 8,06 

jih 2 J 38,34 3,6 138,0 60,50 43,8 77,5 0,156 12,09 

jih 1 J 38,34 3,525 135,1 91,40 67,6 43,7 0,153 6,69 

sever 1+2 S 38,34 7,125 273,2 72,60 26,6 200,6 0,155 31,09 

východ 1+2 V 20,24 7,125 144,2 20,10 13,9 124,1 0,155 19,24 

západ 1+2 Z 20,24 7,125 144,2 35,30 24,5 108,9 0,155 16,88 

celkem: 1289,6 400,8  888,8  128,4 

           

střecha   20,24 38,34 776,0   776,0 0,138 107,1 
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6.2. VÝPLNĚ OTVORŮ 

Všechna nová okna jsou navržena s výplní z izolačního trojskla, se skrytými rámy. 

Původní okna, která pochází z roku 2007, není nutné měnit. Při zateplení objektu se na 

toto bude brát zřetel a při zateplení stropních panelů izolací EPS, bude blok složen z dvou 

částí. Menší část přilehající k oknu se při demontáži okna vyndá, a tak vznikne prostor 

pro výměnu okenního rámu.  

Na fasádě jsou čtyři druhy oken. Rozdělení je dle velikosti a materiálu.  Nová okna 

od firmy SAVONA, vynikají skvělými tepelně izolačními vlastnostmi. Ty to vlastnosti 

ukazuje následující tabulka: 

Okno 

p
o

d
la

ží
 

součinitel 
prostupu 

tepla 

e
n

e
rg

e
ti

ck
á 

p
ro

p
u

st
n

o
st

 

ší
řk

a 

vý
šk

a 

p
lo

ch
a 

p
o

če
t celková 

plocha 
plocha 

zasklení 

te
p

el
n

á 

p
ro

p
u

st
n

o
st

 

UW gnormal b h AW AW Ag LD,3,i 

W/(m2·K) - m m m2 ks m2 m2 W/K 

výkladce jih 1. 1,32 0,60 - - 
91,4

0 
1 91,4 73,12 

106,25 

východ malé 1. 1,57 0,60 1,19 2,10 2,50 4 10,0 8,00 14,11 

východ velké 2. 3. 0,85 0,50 2,40 2,10 5,04 4 20,2 18,14 14,47 

západ velké 1. 2. 
3. 

0,31 0,50 2,40 2,10 5,04 10 50,4 45,36 
15,62 

sever malé 1. 2. 
3. 

0,93 0,60 1,19 2,10 2,50 27 67,5 53,98 
62,75 

sever velké 2. 3. 0,31 0,50 2,40 2,10 5,04 8 40,3 36,29 12,50 

okno jih 2. 1,63 0,60 2,40 2,10 5,04 12 60,5 48,38 88,98 

okno jih  3. 1,00 0,50 2,40 2,10 5,04 12 60,5 54,43 52,40 

celkem: 400,7 337,7 367,08 

    

dveře sever 1 1,24  1,1 2,3 2,53 4 10,12  12,55 

6.3. PODLAHA NA TERÉNU 

U podlahy na terénu je uvažováno nad třemi variantami. První variantou je 

zateplení podlahy na požadovanou hodnotu pro nízkoenergetické domy. Zateplení by 

však znamenalo zvýšení podlahy. Zvýšení podlahy by mělo za následek její zhoršení 

z hlediska tepelných vlastností, neboť ze všech vnitřních konstrukcí, krom nově 
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budovaných, by se staly tepelné mosty. Do objektu by se musel vyřešit bezbariérový 

vstup. Je-li snaha zachovat výšku podlahy tak, aby nemusely vznikat rampy a stupně 

vyrovnávající toto převýšení, je nutné narušit hydroizolační souvrství v podlaze.  

Další z možností je využití velmi kvalitních tepelných izolací, které i při malých 

tloušťkách dosahují velmi dobrých tepelně izolačních vlastností. Nevýhodou této 

varianty je však to, že jejich pořizovací náklady jsou vysoké. Zvlášť při velikosti, jako je 

řešený objekt zdravotního zařízení Šumava. 

Poslední možností je ponechat stávající stav a nezasahovat do souvrství.  Vybrání 

varianty rozhodne, jaký vliv bude mít izolace na celkovou měrnou potřebu tepla budovy. 

6.4. ZAJIŠTĚNÍ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU 

Provozní místnosti ve zdravotnických zařízeních musí mít denní osvětlení a větrání 

okny. Není-li možné tohoto dosáhnout, například při rekonstrukci staršího objektu, 

z důvodu špatně navržených dispozic, je třeba navrhnout umělé osvětlení. 

Ordinace vyžadují přímé denní osvětlení. Ostatní provozní místnosti (čekárny, 

chodby, …) denní osvětlení nevyžadují. Absence denního osvětlení se nahradí 

osvětlením umělým.  Při návrhu ale bylo dbáno na to, aby v čekárnách bylo denní světlo. 

Pozitivní vliv to bude mít jak na pacienty, tak na spotřebu elektrické energie. V čekárnách 

se muselo svítit celý den. 

Osvětlením centrálního prostoru budovy – haly se schodištěm, dojde pomocí 

velkého světlíku umístěného nad schodištěm. Vznikne tak malé atrium, které vertikálně 

propojí všechna podlaží. Světlík je navržen s okny po obvodu o půdorysných rozměrech 

odpovídající půdorysnému otvoru v stropní konstrukci nad druhým nadzemním 

podlažím. Pomocí rozptýlení světla se prosvětlí prostor schodiště na všech podlažích. 

Navazující prostory v druhém nadzemním podlaží, což jsou čekárny a chodba vedoucí 

k čekárně u dětského lékaře, jsou odděleny skleněnými příčkami z matného 

neprůhledného, ale průsvitného skla. Skleněné dveře a příčky musí splňovat požadavek 

na požární bezpečnost. Skleněné příčky a dveře jsou navrženy i v novém třetím 

nadzemním podlaží. 
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6.5. ELIMINACE PŘEHŘÍVÁNÍ 

Stávající objekt měl problém s přehříváním, a to v místnostech orientované na jih 

v druhém nadzemním podlaží. V ordinacích chyběl odvod odpadního vzduchu. V oknech 

byly vnitřní žaluzie, které sice světlu zabrání, ale průniku tepla ne. Z toho důvodu jsou 

navrženy dvě koncepční řešení.  

Prvním řešením je osazení venkovních rolet na okna v jižní fasádě v druhém 

a třetím nadzemním podlaží. Při použití dvojité fasády, se rolety ukryjí do větrané 

mezery. Zamezí se tak narušení tepelné obálky budovy. Nevýhodou je však zvětšení 

mezery mezi fasádním obkladem a tuhou dřevovláknitou deskou.  

Druhým řešením je využití železobetonové konstrukce před objektem. V prvním 

kroku by došlo k jejímu opravení a sanaci. Její horní povrch by byl řešen jako zelená 

střecha. Zeleň má vliv na snižování teploty ve svém okolí, a tak by zlepšovala teplotní 

podmínky ve svém okolí. V druhém kroku dojde k vybudování lehké ocelové konstrukce. 

Vztyčí se šest ocelových prvků v osách nosných sloupů konstrukce. Tyto prvky budou 

kotveny v patě do konstrukce a v místě stropních panelů zdravotního střediska. Kotveny 

budou přes ocelovou patní desku do tepelné izolace compacfoam. Spoj v místě konzoly 

ze stropního panelu a vertikálního ocelové prvku musí umožňovat posun z důvodu 

teplotní roztažnosti.  Ztužení v druhém směru dojde mezi jednotlivými šesti prvky ve 

výškách odpovídajícím stropním konstrukcím střediska, tudíž v místě kotvení do objektu. 

Vznikne dvanáct polí, které se dále rozpůlí tak, aby jedno pole bylo vždy před  jedním 

oknem. Do těchto polí je pak možné osadit elektricky ovládané žaluzie. Žaluzie umožní 

naklápění a plné vysouvání. Možností Je také prostřídat rolety s pnoucí zelení, která 

v zimě nestíní a v létě chrání interiér před slunečním zářením.  

6.6. VYTÁPĚNÍ 

V přízemí, kde se dispozičně velké změny nedějí, zůstane rozmístění těles. 

Z hlediska jejich výkonu je možné tyto tělesa vyměnit za modernější, desková tělesa. 

V druhém nadzemním podlaží dojde k novým rozvodům. Vedení rozvodů není v objektu 

známo. Pokud půjde osadit nová tělesa na stávající rozvody, bude tak učiněno. Nové 
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rozvody budou jinak vedeny v podlaze k jednotlivým topným tělesům. Stejně bude 

postupováno i třetím nadzemním podlaží. Tělesa budou osazena pod okenní otvory. 

Zdroj tepla je navržen v kapitole č. 7. 

6.7. VĚTRÁNÍ 

Větrání je v celém objektu zajištěno pomocí nové vzduchotechnické jednotky. Od 

stávajícího stavu se rozšíří rozsah mechanicky větraných místností do ordinací, pošty, 

lékárny a nově navrženého podlaží. 

Do provozovny pošty je přiváděno 25 m3/h. Práce je klasifikována třídou I neb IIa 

na pracovišti bez přítomnosti chemických látek. Oproti tomu provoz lékárny 

je klasifikován jako pracoviště s přítomností chemických látek. Proto je zde přiváděno 

50m3/h.   

V druhém nadzemním podlaží je u ordinací nutno zajistit výměnu vzduchu za jednu 

hodinu. U jednotlivých ordinací je navržen přívod a odvod vzduchu. U čekáren je zjištěn 

přívod vzduchu dle potřeby na jednoho pacienta (25 m3/h). Uvažují se vždy dva pacienti 

na ordinaci. Hygienická zázemí jsou větrána podtlakově a čerstvý vzduch je nasáván skrz 

mřížku osazenou ve dveřích z haly/chodby. Nutné přívody čerstvého vzduchu a odvody 

odpadního vzduchu z jednotlivých místností jsou znázorněny ve výkresu trasování VZT 

potrubí. 

V třetím nadzemním podlaží je ve velkých prostorech určeným k pronájmu 

stanovena celková výměna vzduchu za jednu hodinu. U kanceláří je navržen přívod 

čerstvého vzduchu podle osob (30 m3/h . osoba).  Potřebné průtoky a trasování VZT 

potrubí je opět znázorněno ve výkresu za touto kapitolou. 

Pro celý objekt je spočteno, že nutný objemový tok přiváděného vzduchu je 

maximálně 5035 m3/h. Při objemu budovy to znamená, že dochází k výměně 65% 

objemu budovy za hodinu.  Samozřejmostí je zpětné získávání tepla. Je navrhnuta VZT 

jednotka DUPLEX 4500 MultiEco-V s účinností 90% a maximálním průtokem 5900 m3/h. 

Jednotka je navržena s menší rezervou z důvodu hlučnosti. Díky tomu je i lepší účinnost, 

než by byla u stejné jednotky stejné řady o třídu menší.  
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Přívod čerstvého vzduchu do jednotky je možné řešit přímo na severní fasádě. Již 

u stávajícího objektu to takto řešeno je. Severní fasáda je klidná, krytá před větrem 

a v létě bude chladnější vzduch výhodou. Odvod odpadního vzduchu z jednotky je 

vyveden na střechu instalační šachtou. Tuto šachtu je nutno rozšířit směrem 

k hygienickému zázemí, neboť odpadní potrubí má průměr 500 mm. 

  



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ  

OBOR BUDOVY A PROSTŘEDÍ, KONSTRUKCE POZENÍCH STAVEB  

 

38 

  



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ  

OBOR BUDOVY A PROSTŘEDÍ, KONSTRUKCE POZENÍCH STAVEB  

 

39 

  



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ  

OBOR BUDOVY A PROSTŘEDÍ, KONSTRUKCE POZENÍCH STAVEB  

 

40 

7. POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

7.1. KONCEPCE VÝPOČTU 

Základním ukazatelem snížení energetické náročnosti objektu (dále ENB) pomocí 

navrhovaných opatření bude porovnání se skutečnou spotřebou energií za rok 2017. 

Výpočtové hodnoty počítají s maximální obsazeností. Jelikož tato situace není stálá, 

zohlední se přítomnost osob součinitelem obsazenosti objektu.   

Výpočet ENB je proveden obálkovou metodou. Krok výpočtu je zvolen měsíční. 

Klimatické podmínky jsou zvoleny pro město České Budějovice.  

7.2. VSTUPNÍ HODNOTY 

LOKALITA:     České Budějovice 

NADMOŘKÁ VÝŠKA:    381 m.n.m 

NÁVRHOVÁ VENKOVNÍ TEPLOTA V ZIMĚ: -15°C 

7.3. PROVOZ A POČET OSOB 

Pro výpočet je důležité zvolit obsazenost jednotlivých prostor a určit provozní 

dobu. U provozů pošty, lékárny i ordinací, je složité určit, kolik osob daný prostor navštíví 

(pacient, zákazník). Ve výpočtu je uvažováno vždy jeden pacient v ordinaci u lékaře a dva 

pacienti v čekárně na jednu ordinaci. Jen u dětského lékaře je předpokládáno, že pacient 

bude v doprovodu dospělé osoby, tudíž 4 osoby na ordinaci. V prostorech k pronájmu 

ve třetím nadzemním podlaží je uvažováno po dvou lidech v kanceláři a v prodejně 

prodávající s jedním zákazníkem. Jedná se o maloplošné prodejny. Provozní doba 

jednotlivých provozů je takřka stejná. Tato doba byla stanovena na 7.00 – 18:00. Hlavně 

z tohoto důvodu, je objekt pro výpočet uvažován jako jedna zóna.  
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DRUH 

PROVOZU 
POČET OSOB 

PROVOZNÍ 

DOBA 
POČET HODNY 

POŠTA 6 7:00 - 18:00 11 

LÉKÁRNA 5 7:30 - 18:00 10,5 

ZDRAVOTNÍ 

STŘEDISKO 
22 7:30 - 17:00* 9,5 

PROSTORY 

K PRONÁJMU 
16 8:00 – 16:00** 8 

* maximální možná provozní doba 

* navrhovaná provozní doba 

7.4. NÁVRHOVÁ VNITŘNÍ TEPLOTA 

Návrhová teplota v objektu byla stanovena na základě návrhových teplot 

v jednotlivých místnostech jako vážený průměr k vztažné ploše těchto místností. Souhrn 

teplot a stanovení průměrné vnitřní teploty je uveden v následujících tabulkách. 

1.NP místnost 
plocha 

[m2] 

teplota 

 [°C] 

P
O

ŠT
A

 

ZÁDVEŘÍ 10,8 0 

HALA 11,5 18 

CHODBA 15,7 15 

VÝPRAVNA 29 15 

BALÍKY 13,6 15 

ZÁDVEŘÍ 4,1 0 

ARCHIV 5,6 15 

KANCELÁŘ 15,8 22 

ŠATNA 18,1 22 

WC 2,2 15 
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1.NP místnost 
plocha 

[m2] 

teplota 

 [°C] 

ÚKLID 2,6 15 

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA POŠTY: 15,37 

 

1.NP místnost 
plocha 

[m2] 

teplota 

 [°C] 

LÉ
K

Á
R

N
A

 

ZÁDVEŘÍ 7,4 0 

ČEKÁRNA 14,3 18 

KANCELÁŘ 20,1 22 

PŘÍPRAVNA + LABORATOŘ 70,4 22 

CHODBA 17,5 15 

ŠATNA 16,7 22 

SKLAD 57,3 15 

UMÝVÁRNA SKLA 18,2 15 

SKLAD 18,3 15 

PŘÍJEM LÉČIV 18 15 

PŘEDSÍŇ 2,7 15 

SKLAD 2 15 

SKLAD HOŘLAVIN 4,9 15 

SKLAD 8,5 15 

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA LÉKÁRNY: 17,47 

 

1.NP místnost 
plocha 

[m2] 

teplota 

 [°C] 

O
ST

A
TN

Í P
R

O
ST

O
R

Y
 

ZÁDVEŘÍ 25,9 0 

KVĚTINÁŘSTVÍ 22,2 22 

HALA 52,5 15 

GARÁŽ 14,6 5 

STROJOVNA 22,3 5 

CHODBA 13,6 15 

VSTUP 10,3 15 
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1.NP místnost 
plocha 

[m2] 

teplota 

 [°C] 

SKLAD 3,6 15 

ZÁDVEŘÍ 25,9 0 

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA OSTATNÍCH PROSTOR: 11,35 

 

2.NP místnost 
plocha 

[m2] 

teplota 

 [°C] 

ZD
R

A
V

O
TN

Í S
TŘ

ED
IS

K
O

 

NEUROLOGIE 37,8 22 

GYNEKOLOGIE 48,7 22 

ČEKÁRNA 33,2 20 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 1 37,8 22 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 2 37,4 22 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 3 32,4 22 

ČEKÁRNA PRAKTIČTÍ LÉKAŘI 36,8 20 

STOMATOLOGIE 1 32,4 22 

STOMATOLOGIE 2 16,8 22 

STOMATOLOGIE 3 14,3 22 

PŘÍPRAVNA 10,7 20 

DENNÍ MÍSTNOST 17 20 

ČEKÁRNA 29,9 20 

RENTGEN 15 18 

ORDINACE DĚTSKÝ 33 22 

ČEKÁRNA 29,2 20 

WC DĚTSKÝ 25,2 20 

WC DOSPĚLÍ 42,1 20 

WC PERSONÁL 32 20 

CHODBA 16,9 20 

HALA 74,2 15 

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA 2.NP: 20,28 
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3.NP místnost 
plocha 

[m2] 

teplota 

 [°C] 

ZD
R

A
V

O
TN

Í S
TŘ

ED
IS

K
O

 

PROSTOR K PRONÁJMU 1 94,8 22 

PROSTOR K PRONÁJMU 2 110,5 22 

PROSTOR K PRONÁJMU 3 113,7 22 

PROSTOR K PRONÁJMU 4 109,1 22 

PROSTOR K PRONÁJMU 5 53,9 22 

KANCELÁŘ 1 33,7 22 

KANCELÁŘ 2 33,7 22 

KANCELÁŘ 3 33,7 22 

HALA 81,6 15 

WC 28 20 

ÚKLID 10,7 15 

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA 3.NP: 21,00 

Průměrná vnitřní teplota byla stanovena výpočtem na Ti,em = 19,05 °C. 

7.5. VNITŘNÍ ZISKY 

7.5.1. ZISKY OD OSOB 

Pro tento výpočet je důležitá obsazenost objektu. Jelikož činnost zaměstnanců 

všech provozů a pacientů je mírně aktivní až odpočívající je produkce uvažována 70 

W/osoba. Jsou zahrnuty pouze zisky od osob, neboť by bylo velmi složité odhadnout 

veškerá zařízení, které produkují teplo a dále jejich provoz během dne.  

3.NP podlaží  
počet 

osob 

zisk od osob 

[W] 

P
R

O
ST

O
R

Y
 

POŠTA 6 420 

LÉKÁRNA 5 350 

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 22 1 540 

PROSTORY K PRONÁJMU 10 700 

KANCELÁŘE 6 420 

CELKOVÝ VNITŘNÍ ZISK OD OSOB 3 430  
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Vnitřní zisk od lidí vztažený k celkové ploše (2131 m2) se započítaným součinitelem 

obsazenosti 80% je 1,29 W/m2. 

 

7.5.2. SOLÁRNÍ ZISKY OKNY 

Pro energetický výpočet jsou velmi důležitá okna a celkově otvory v obvodových 

konstrukcích. Zvlášť u tohoto objektu, kde celková plocha otvorů činí bez mála jednu 

třetinu obvodových stěn. V návrhu není uvažováno s kompletním osazením novými 

okny. Z ekonomického hlediska se nová okna nevyplatí, neboť okna byla měněna v roce 

2007. Ovšem všechna nová okna jsou navržená jako izolační trojskla se skrytými rámy. 

Stavební úpravy fasádního zateplení s tímto počítají a umožní výměnu starých oken 

později. 

Dalším důležitým faktorem, který se velmi podílí na vnitřních ziscích od oken, je 

stínění okolní zástavbou. Největší podíl na to má sousední objekt na východu. Dále jsou 

ovlivněna okna směřující na západ, kde horizontálně stíní bytový dům. Okna byla 

rozdělena podle orientace, součinitele prostupu tepla (nová a stará okna) a podle 

faktorů ovlivňující stínění. Průměrné hodnoty energie slunečního záření za jednotlivé 

měsíce byly použity pro lokalitu Prahy. Výpočet vnitřních zisků byl proveden přes celkové 

sběrné plochy oken a globální sluneční záření pro jednotlivé orientace. Byly použity 

měsíční průměrné hodnoty energie slunečního záření (kWh/m2) pro lokalitu Praha. Tyto 

hodnoty byly přenásobeny celkovými sběrnými plochy. 

Celkové sběrné plochy oken: sever 50,53 m2 

 jih 50,53 m2 

 východ 9,02 m2 

 západ 15,20 m2 

Solární zisky:  

Měsíc 

čisté solární zisky pro jednotlivé orientace  

S J V Z CELKEM 

Qs,j (kWh) 

1 354 3439 135 304 4232 

2 657 3852 234 425 5168 

3 1162 5640 460 805 8067 

4 1617 6534 667 1094 9912 

5 2375 6672 938 1413 11397 
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Měsíc 

čisté solární zisky pro jednotlivé orientace  

S J V Z CELKEM 

Qs,j (kWh) 

6 2628 5984 1037 1337 10985 

7 2375 6396 902 1413 11086 

8 1920 6878 793 1337 10929 

9 1213 6534 541 973 9260 

10 859 5158 307 729 7053 

11 455 2476 126 274 3331 

12 303 1995 99 182 2579 

7.6. MĚRNÁ TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM 

Měrná tepelná ztráta větráním byla spočítána na základě objemu vnitřního 

vzduchu a objemu přiváděného vzduchu. Při účinnosti 90% rekuperace dojde k zmenšení 

přiváděného objemu chladného vzduchu. Dále dle ČSN EN ISO 13790 byly stanoveny 

potřebné součinitele, pomocí kterých by stanoven přídavný objemový tok vzduchu. 

Součinitele větrné expozice jsou voleny pro významné stínění a více jak jednu 

exponovanou fasádu. Součet zmenšeného a přídavného vzduchu je vynásoben měrnou 

tepelnou kapacitou o jednotkovém vzduchu, který je roven 0,34 Wh/m3.K. Tímto 

dostáváme měrnou tepelnou ztrátu větráním. Výpočet ukazuje následující tabulka: 

Vstupní parametry:     

Objem vnitřního vzduchu Va 7760,0 m3 

Objemový tok přiváděného vzduchu  5035 m3/h) 

Objemový tok vzduchu při Δp = 50 Pa n50 0,60 1/h 

Součinitel větrné expozice e 0,04 - 

Součinitel větrné expozice f 15 - 

        

Objemový tok vzduchu: 

Účinnost rekuperace η 90%  

Zmenšený objemový tok přiváděného vzduchu V 503,5 m3/h 

Přídavný objemový tok vzduchu Vx 186,2 m3/h 

Celkový objemový tok vzduchu V 689,7 m3/h 

        

Měrná tepelná ztráta větráním: 

Měrná tepelná kapacita vzduchu o jednotkovém 
objemu 

ρaca 0,34 Wh/m3·K) 

Měrná tepelná ztráta větráním HV 234,51 W/K 
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7.7. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 

Výpočet je proveden se stávající podlahou. Výpočet základního součinitele 

prostupu tepla podlahou na zemině byl proveden pomocí ČSN EN ISO 13370. základní 

součinitel prostupu tepla podlahy je 0,265 W/m2K. Ustálená propustnost zeminou je 

vypočtnea ma 180 W/K dle následujícího vzorce: 

Ls = A . U + P . ΔΨ 

kde: A plocha podlahy  m2 

 U součinitel prostupu tepla w/m2K 

 P exponovaný obvod podlahy m 

 ΔΨ doplňkový lin. činitel prostupu tepla při umístění svislé izolace 

Rekapitulace měrných tepelných ztrát:    

Tepelná propustnost - stěny LD,1 128,4 W/K 

Tepelná propustnost - střechy LD,2 107,1 W/K 

Tepelná propustnost - okna LD,3 337,7 W/K 

Tepelná propustnost - vstupní dveře LD,4 12,5 W/K 

    

Měrná tepelná ztráta prostupem HT 585,8 W/K 

Měrná tepelná ztráta větráním HV 234,5 W/K 

Ustálená tepelná propustnost zeminou Ls 180,0 W/K 

Měrná tepelná ztráta (bez zeminy) H' 820,3 W/K 

 

Jednotlivé ztráty jsou přenásobeny počtem hodiny v daném měsíci a rozdílem vnitřní a 

vnější teploty. Výsledky tepelných ztrát jednotlivými částmi objektu ukazuje následující 

tabulka: 
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STANOVENÍ POTŘEBY TEPLA 

 

Celková spotřeba tepla na vytápění za celý rok poslouží ke stanovení měrné potřeby tepla 

budovy vztažené k vytápěné ploše: 

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA BUDOVY:   EA = 22,9 kWh/m2. a 

PROSTUP TEPLA OBÁLKOU    Uem = 0,27 W/m2. K 

 

Výpočet byl proveden ještě jednou pro stanovení změny při zateplení podlahy na hodnotu 

doporučenou pro pasivní domy Upas,20 = 0,185 (průměr hodnot udávající rozmezí). 

MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA BUDOVY:   EA = 19,5 kWh/m2. a 

PROSTUP TEPLA OBÁLKOU    Uem = 0,24 W/m2. K 

 

Toto zateplení by odpovídalo například izolační desce Kingspan o tloušťce 100 mm při 

dodržení λ = 0,022. Při této tloušťce by šlo jen těžko dosáhnout, neboť teplené mosty, kterými 

by byly příčky, by celkově vlastnost tepelné izolace zhoršily. Druhý materiál by mohl být použit 

pěnový polystyren, který při λ=0,044 by musel být použit v tloušťce 200 mm.  

Na základě těchto okolností je rozhodnuto, nezasahovat do současné podlahy. Stavební 

úpravy by značně zasáhly do provozu.  

7.8. STANOVENÍ VÝKONU ZDROJE 

Návrh nového zdroje vychází z hodnot tepelných ztrát prostupem a větráním. Po sečtení 

ztrát prostupem, větráním a zeminou, dostaneme celkovou hodnotu. Abychom mohli zjistit 
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velikost zdroje, je nutné přenásobit ztrátu rozdílem teplot. Pro České Budějovice je návrhová 

externí teplota rovna -15°C. Průměrná vnitřní hodnota byla určena pomoc váženého průměru 

přes jednotlivé plochy na 19,05°C. Výkon zdroje je vypočten na 34 kW.  

7.9. POROVNÁNÍ 

Pro práci byla zjištěna roční spotřeba objektu energie za rok 2017. Objekt je připojen na 

dálkový rozvod a přes výměníkovou stanici odebírá teplo. Za rok 2017 objekt odebral 479,8 GJ. 

Tato hodnota se rovná přibližně 133 277,8 kWh. Tato hodnota není zcela přesná, neboť je touto 

energií připravována i teplá voda v objektu.  

Výpočtem ale bylo dokázáno, že spotřeba energie po zateplení objektu významně klesne. 

To i přes to, že vznikne zcela nové podlaží. Při zanechání stávající podlahy je roční potřeba tepla 

přibližně 48 887 kWh. Dle měrné spotřeby tepla lze objekt zařadit do kategorie 

nízkoenergetických budov. 

8. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byla energeticky efektivní přestavba zdravotnického zařízení 

Šumava v Českých Budějovicích. Součástí zadání byl návrh nového podlaží z hlediska 

architektonického i konstrukčního.  

Po zhodnocení stávajícího stavu, a zjištění nedostatků, byl proveden návrh nového 

dispozičního uspořádání zdravotního zařízení. Byla vytvořena centralizovaná pracoviště s jednou 

čekárnou pro více ordinací stejného, nebo podobného charakteru. Dispoziční návrh vycházel 

z podmínky, aby všechny čekárny pro pacienty měli kontakt s exteriérem a denním světlem. 

Došlo také k prosvětlení centrálního prostoru změnou vstupní haly. Vytvořilo se malé atrium, 

které vertikálně propojuje podlaží. 

Nově navržené podlaží poslouží investorovy jako prostory k pronájmu. Vzniklo několik 

větších prostorů pro umístění prodejen a tři menší sloužící jako kanceláře. S nově vzniklým 

podlažím vznikl i předběžný návrh vodorovných nosných konstrukcí ze dřeva a železobetonu. 

Menšími dispozičními úpravami prošlo i přízemí, kde sídlí pošta a lékárna. 

Dalším bodem byla koncepce opatření, která povede ke snížení energetické náročnosti. 

Práce se věnuje obalovým konstrukcím, které prošly zateplením. Nově navržené skladby byly 
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zvoleny na základě rychlosti výstavby a jejich plošných hmotností.  Byl navržen koncept řešení 

vytápění a mechanického větrání. Pro snížení rizika přehřívání byly navrhnuty dvě možnosti 

clonění pomocí venkovních žaluzií.  

Následně byly provedeny energetické výpočty k posouzení energetické náročnosti. 

Výpočet byl proveden dvakrát, poprvé se stávající podlahou v kontaktu se zeminou a následně 

po zateplení této podlahy. Byla vybrána varianta bez zateplení, tudíž ponechat stávající podlahu. 

Zateplení by vedlo k stavebním úpravám, které by prodloužily čas přestavby.  

Na závěr byl výsledek porovnán se spotřebou energie za rok 2017. Porovnání ukazuje 

snížení o cca 63%.  Snížení nelze brát zcela přesně, neboť část spotřebované energie za rok 2017 

byla použita na přípravu teplé vody.  
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9. PŘÍLOHY 

9.1. PŘEDBĚŽNÉ STATICKÉ VÝPOČTY 

9.1.1.  DŘEVĚNÝ TRÁM 
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9.1.2. DŘEVĚNÝ PRŮVLAK 
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9.1.3. ŽB DESKA KŘÍŽEM VYZTUŽENÁ 
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9.1.4. ŽB PRŮVLAK 
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9.2. KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADEB 


