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A - Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

Název stavby:  Sídlo společnosti s výrobní halou 

Místo stavby:   Strančice, Předboř u Prahy 

Předmět PD:   Novostavba 

A.1.2 Údaje o žadateli 
Jméno:   České vysoké učení technické v Praze 

Adresa:   Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 – Dejvice, 160 00 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Jméno:   Ondřej Vlk 

Adresa:   Kloboučnická 19, Praha 4, 140 00 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

 Stavba nebude členěna na stavební objekty, technická a technologická 
zařízení. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 Prezentační materiál stavby firmy Meier-Ebbers Architekten und Indenieure 
 Výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních parcel 
 Mapový podklad pro parcelu 246/8 
 Stavební normy 
 Katastrální mapa 
 Mapa radonového indexu 
 Technické listy výrobků 

 A.4 Navrhovaná kapacita stavby 
Zastavěná plocha:  721 m² 

Obestavěný prostor:  7414 m²³ 

Užitná plocha:  1147 m² 
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B – Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Pozemek je nezastavený a je ve vlastnictví firmy JIRSA TRANS s.r.o. Je mírně 
svažitý k jihozápadu a na východní straně přiléhá k silnici č. 107. Na severní straně 
přilehlý pozemek č. 248/3 s objektem č.p. 118. Další přilehlé pozemky jsou č. 
251/14 a č. 251/15 na západní straně a č. 246/9 na jižní straně. Pozemky č.251/14 a 
č. 251/15 vede železniční trať, která je již neaktivní. Pozemek je velmi dobře 
dostupný. Nachází se pouze cca 1 minutu od sjezdu na 15. kilometru dálnice D1. 

B.1.2 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 
Pozemek je v souladu s územně plánovací dokumentací. Je určen k výrobě a 
skladování, viz obr. 1. a 2. 

 

Obrázek 1 - Územní plán Strančice, legenda 

 

Obrázek 2 - Územní plán Strančice 

 

B.1.3 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace splňuje požadavek na využití území. 

B.1.4 Seznam souvisejících podmiňujících investic 
Projekt není podmíněn souvisejícími investicemi. 

B.1.5 Závěry průzkumů a rozborů 
Základové poměry byly určeny na základě geologické mapy, viz obr. 3. Radonové 
riziko je střední a jako opatření proti pronikání radonu do interiéru je navržena 
hydroizolace GASTEK 40 SPECIAL MINERAL.  
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Obrázek 3 - Geologická mapa 

Hydrogeologický průzkum neukázal hladinu podzemní vody zasahující do základů. 

 

 

 

Obrázek 4 - Geologická mapa, legenda 

B.1.6 Ochrana území 
Pozemek nezasahuje do ochranných pásem a není zvláště chráněn. 

B.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému 
území 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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B.1.8 Vliv stavby na okolní stavby, krajinu a odtokové poměry 
V okolí stavby se nachází pouze pila. Žádné trvale obývané a choulostivé stavby na 
hluk a prach v okolí nejsou, není tedy nutné omezovat pracovní dobu, pouze 
kontrolovat prašnost prostředí a zamezit jejímu dosažení extrémních hodnot. Při 
stavbě bude kladen důraz na úklid, aby se odpady nedostávaly na přilehlé pole a 
komunikaci, která bude zároveň očišťována při případném znečištění. S odpadem 
bude nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. A vyhlášky č. 294/2005 
Sb. Odtokové poměry na pozemku budou zachovány. 

B.1.9 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Na pozemku se nachází pouze malé stromy na hranici komunikace, které budou 
z části zachovány. Bude provedeno drobné odstranění nízkého křovinatého porostu 
v blízkosti stromu, kudy bude vedena příjezdová cesta. Žádné asanace a demolice 
nebude třeba vykonávat. 

B.1.10 požadavky na zábory 
Zábor veřejného prostranství není nutný. Zábor zemědělského půdního fondu bude 
proveden ve výměře 6227 m². 

B.1.11 Územně technické podmínky (napojení na stávající 
dopravu) 

Stavba bude napojena na silnici č. 107 provizorním vjezdem pro nákladní a osobní 
automobily. 100 m před napojením na komunikaci bude v obou směrech umístěna 
značka IP40 – Výjezd a vjezd vozidel stavby. 

B.1.12 Věcné a časové vazby, investice 
Žádné časové vazby, ani podmiňující, vyvolané, či související investice nejsou 
žádány. 

B.1.13 Seznam pozemků dle katastru, na které se stavba 
umisťuje 

 246/8 

B.1.14 Seznam pozemků dotčených bezpečnostním pásmem 
stavby 

 248/3 
 327 
 329 
 246/9 

 340/8 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Jedná se o novostavbu, která bude využívána z části jako kanceláře a z části jako 
výrobní hala, sklady a dílny. Bude využíván jako celek jednou společností a není 
předpokládáno pronajímání prostor. Na pozemku vedle budovy budou plochy ke 
skladování, parkování, využití volného času a k umístění potřebné techniky 
k zajištění funkčnosti budovy. Předpokládaná obsazenost budovy bude trvale 25 lidí. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Urbanismus – územní regulace a kompozice prostorového řešení: 
Stavba splňuje veškeré požadavky na prostorové řešení a územní regulaci. 

 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
Objekt má půdorysně tvar obdélníku rozděleného na dva další obdélníky, 
administrativní a výrobní část. Administrativní část je podsklepena a má dvě 
nadzemní podlaží, výrobní část podsklepena není a není rozdělena na podlaží, svou 
výškou však dosahuje na administrativní část. Administrativní část je zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem a výrobní část má obvodový hliníkový 
sendvičový plášť, obě v bílé barvě s šedivými okny. Vstupní průčelí má v druhém 
nadzemním podlaží odskočení a nad zádveřním prostorem vytváří lodžii. 

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 
Technologické a provozní řešení není součástí této projektové dokumentace, 
konstrukce je však navržena tak, aby umožňovala jejich řešení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Dle vyhlášky č. 264/2009 Sb. O obecně technický požadavcích na výstavbu a 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích pro bezbariérové 
využívání staveb je navrženo 1. nadzemní podlaží bezbariérové. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby její užívání a provoz nezpůsobilo nebezpečí, nehodu 
nebo poškození lidí a majetku. Během stavby budou dodrženy veškeré příslušné 
legislativní předpisy. 

B.2.6 Základní technický popis stavby 
Stavební řešení 
Objekt je rozdělen na dvě poloviny, administrativní a výrobní část. Výrobní část není 
nijak dále horizontálně ani vertikálně dělena. Administrativní část je podsklepena a 
rozdělena na tři podlaží. Administrativní část mám železobetonový monolitický 
kombinovaný skelet s obvodovou stěnou a vnitřními sloupy a monolitickým 
železobetonovým stropem. Je zateplena kontaktním zateplovacím systémem, má 
hliníková okna a jednoplášťovou nepochozí střešní konstrukci. Výrobní část je 
železobetonový monolitický skelet s prefabrikovanými předpjatými stropními 
nosníky. Vertikální komunikace v administrativní části je zajištěna dvouramenným 
schodištěm, které je osvětleno světlíkem. Světlík mírně přesahuje půdorysnou 
plochu schodiště, aby mohlo světlo pronikat i do podzemního podlaží. Parkování 
bude vyřešeno na pozemku mimo objekt, do výrobní části je vjezdová brána pro 
přísun a odsun zboží, výrobků a komponent. 
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Konstrukční a materiálové řešení 
Stavba je založena na kombinaci základových železobetonových patek a pasů. 
Administrativní část je po obvodu nesena železobetonovou stěnou, kterou uvnitř 
doplňuje 6 železobetonových sloupů. Průvlaky podpírající stropy jsou pouze 
podélně a všechny stopní desky v administrativní části, které jsou železobetonové 
monolitické a jsou pnuty v jednom směru, tedy příčném.  

Výrobní část má svislou nosnou konstrukci tvořenou železobetonovými sloupy, na 
které navazují příčné průvlaky a mezi ně jsou uložené prefamonolitické předepnuté 
stropní panely Spirol. Schodiště je prefamonolitické uložené do stropní konstrukce a 
mezipodesty, která je uložena na nosných stěnách, které probíhají až do úrovně 
druhé mezipodesty skrz celý objekt. Fasádní plášť výrobní části je sendvičový, 
uložený na zakládacím profilu, který je pnutý mezi ocelovými HEB profily, které jsou 
rozmístěny mezi sloupy výrobní části. Ocelové nosníky jsou podepřeny 
železobetonovým prahem, který je rozepřen mezi základové patky. Mezi HEB 
nosníky je vkládán svařovaný profil U pro zakotvení fasádního pláště a ztužení 
objektu v podélném směru. Administrativní část je dostatečně tuhá svou nosnou 
konstrukcí a další ztužení nepotřebuje. Veškeré dimenze konstrukcí budou popsány 
v statické části. 

Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby během své návrhové životnosti nedošlo k jejímu 
zřícení, částečnému zřícení, či závažnému porušení statické působnosti konstrukce. 
Statické výpočty jsou řešeny v předběžném statickém výpočtu a v této části se jimi 
není zaobíráno. 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 
V okolí stavby nejsou žádné inženýrské sítě. Veškeré technické zázemí bude 
vyřešeno na území pozemku. Tato práce se řešením technologických a technických 
zařízení nezabývá (nebylo součástí zadání), je s nimi však počítáno a objekt je pro 
ně připraven. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Zjednodušené požárně bezpečnostní řešení je součástí projektové dokumentace 
jako část III. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Objekt je navržen tak, aby splnil požadavky dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana 
budov. Základním kritériem hodnocení objektu je součinitel prostupu tepla U. 
Výpočty posouzení jednotlivých konstrukcí budou provedeny programem 
Teplo2017, viz přílohy na konci technické zprávy. 
Energetická náročnost budovy není řešena, a tedy není součástí projektové 
dokumentace. Objekt je navrhován tak, aby splnil minimální či doporučené hodnoty 
prostupu tepla. 
Vzhledem k obsahu projektové dokumentace nelze určit, zdali budou použity 
alternativní zdroje energie. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb. O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a další zákonná 
ustanovení a bezpečností předpisy. Při zemních pracích je nutno dbát na 
dodržování ČSN 73 3050 – Zemní práce a všeobecné ustanovení. Na stanovišti 
bude provedena navigace tabulkami, výstrahy před možným nebezpečím, 
lékárnička, kniha úrazů a pro návštěvy budou k dispozici osobní ochranné pracovní 
prostředky (OOPP), na každém patře, u vstupu a u místa skladování odpadů budou 
koše na komunální odpad. Na kouření bude vyhrazené místo s popelníkem a 
hasičským přístrojem. Jednou za dva dny bude provedena kontrola BOZP, úklid 
stanoviště a náhodná zkouška dechová zkouška alkoholu. Pro nedodržení nošení 
OOPP budou smluvně stanoveny pokuty u každého subdodavatele a veškerý 
pracovní personál bude zaškolen dle jeho pracovní pozice. Vstup na stavbu bude 
umožněn pouze osobám, které prošly bezpečnostním školením, mají oprávnění 
vstupu na stavbu od vedení stavby, nosí OOPP a veškerý pohyb na stavbě bude 
kontrolován docházkovým systémem. Na staveništi bude umístěna kamera 
s nepřerušovaným záznamem a poplašné zabezpečovací zařízení proti 
nedovolenému vniknutí na stavbu za nepřítomnosti personálu. 

S odpady se bude zacházet dle Zákona o odpadech č. 185/2001 S. a vyhlášky č. 
294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu.  
Stavbu bude provádět zvýšená hladina hluku, vibrací a prachu, vzhledem k okolí 
stavby není nutné zavádět přísná opatření proti těmto jevům. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový index byl dle mapy radonového indexu identifikován jako střední. 
Pronikání radonu do stavy je zabráněno hydroizolačním pásem GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL a celistvostí základové konstrukce. 

 Ochrana před bludnými proudy 

Stavba bude opatřena uzemněním a další ochrana před bludnými proudy není 
navržena. 

 Ochrana před technickou seizmicitou 

V oblasti objektu a při výstavbě nedochází k technické seizmicitě. 

 Ochrana před hlukem 

Obvodové konstrukce administrativní části jsou dostatečně silné na ochranu před 
vnějším i vnitřním hlukem. V administrativní části, která přiléhá výrobní jsou pouze 
místnosti, které nejsou náročné na udržení nízké hladiny hluku. 
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 Protipovodňová opatření 

Vzhledem k umístění stavby vysoko položeném místě k okolnímu terénu a absencí 
vodního toku v blízkosti stavby není potřeba zavádět protipovodňová opatření. 

 Ochrana před poddolováním výskytu metanu aj. 

Žádné další hrozby pro stavbu nebyly zjištěny. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Přístup na pozemek je zajištěn nově vybudovaným sjezdem ze silnice č. 107. Žádné 
jiné připojení na infrastrukturu není provedeno, veškeré sítě budou řešeny na 
pozemku. 

B.4 Dopravní řešení 
 Popis dopravního řešení 

Po sjezdu ze silnice č. 107 bude následovat na pozemku parkoviště pro 
zaměstnance a návštěvy, podél objektu na jižní straně bude komunikace pro náklad 
a zásobování a přístup k technické infrastruktuře. Na konci pozemku bude prostor 
pro otáčení nákladních vozů a uskladnění materiálu, který může být skladován 
venku. 400 m od objektu je autobusová zastávka Strančice, rozcestí průmyslová 
zóna, jiná hromadná doprava není k dispozici. 

 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení pozemku na stávající silnici č. 107 je zajištěno nově vybudovaným 
sjezdem. 

 Doprava v klidu 

Na vyasfaltované ploše před vchodem do budovy je navrženo 12 parkovacích stání 
pro zaměstnance a návštěvníky. Další provizorní stání budou na jižní straně u 
hranice pozemku, které nebudou vyznačené. 

 Pěší a cyklistické stezky 

Není součástí projektové dokumentace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.5.1 Terénní úpravy 

Pozemek bude částečně vyrovnán a uzpůsoben ke skladování a pojedzu 
nákladních vozidel. Na části pozemku bude ponechán travní porost, který bude 
určen pro možnost společného trávení času zaměstnanců a zasakování dešťové 
vody.  

B.5.2 Použité vegetační prvky 
Část plochy, která má být dokončení stavby zatravněna bude zavezena 
odstraněnou ornicí. Výsadba stromů bude provedena podél plotu na jižní a západní 
straně. 
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B.5.3 Biotechnická opatření 
Dešťová voda bude svedena na zatravněnou část, kde bude zasakována na 
pozemku. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
B.5.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, voda, hluk, odpady a 
půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na současné životní prostředí ani okolní pozemky. 
Jediné narušení, se kterým je počítáno, je krátkodobé zvýšení hluku a prašnosti. 
Stavba se nachází v krajině, kde jdou pouze pole a není zásah do přírody příliš 
velký. Ostatní zásahy byly již popsány v přechozích kapitolách. 

B.5.2 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných 
stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 

Dřeviny na pozemku nebudou dotčeny, pozemek další dřeviny již nemá. Památné 
stromy, rostliny ani živočichové nebudou výstavbou zasaženy, na okraji pozemku 
budou zasazeny stromy pro alespoň částečné nahrazení plochy, která bude 
zastavěna či zpevněna. 

B.5.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavební záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

B.5.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího 
řízení, nebo stanoviska EIA 

Není součástí projektové dokumentace. 

B.5.5 Navrhovaná bezpečnostní a ochranná pásma, rozsah 
omezení podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  

Pouze pro inženýrské sítě, které nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Ochrana obyvatelstva nebude stavbou nijak narušena. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění 

Potřeby médií a hmot zajistí dodavatel stavby. 

B.8.2 Odvodnění staveniště 
Odvodnění během výstavby bude zajišťováno ve svahových příkopech čerpadlem. 
Odtok čerpadla bude odveden po povrchu na vzdálené místo pro zasáknutí. 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Viz kapitola B.4. 
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B.8.4 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice a kácení dřevin 

Viz kapitola B.1.9. 

B.8.5 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Viz kapitola B.1.10. 

B.8.6 požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Viz kapitola B.2.4. 

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí 
při výstavbě a jejich likvidace 

Odpady budou na staveništi roztříděny dle jejich charakteru do příslušných 
kontejnerů a po jejich zaplnění budou odváženy na skládky odpadu či sběrného 
dvora. 

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 
deponie zemin 

Část ornice bude uskladněna na okraji pozemku a po dokončení terénních úprav 
bude znovu využita na jejich dokončení. Nepotřebná zemina bude odvezena na 
skládku. 

B.8.9 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Harmonogram prací není součástí projektové dokumentace. Zevrubný postup prací 
je: 

 Vytyčení 
 Zemní práce 
 Základové konstrukce 
 Spodní hrubá stavba 
 Vrchní hrubá stavba 
 Zastřešení 
 Hrubé vnitřní práce 
 Dokončovací práce 

 Úpravy povrchů 
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C -  DOKUMENTACE OBJEKTU 
 

C.1 Úvod 
Obsahem této části dokumentace je popsat stavebně technické řešení objektu a 
provádění výstavby. 

C.2 Identifikační údaje 
C.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Sídlo společnosti s výrobní halou 

Místo stavby:   Strančice, Předboř u Prahy 

Předmět PD:   Novostavba 

CD.1.2 Údaje o žadateli 
Jmeno:   České vysoké učení technické v Praze 

Adresa:   Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 – Dejvice, 160 00 

C.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jmeno:   Ondřej Vlk 

Adresa:   Kloboučnická 19, Praha 4, 140 00 

 

C.2 Architektonicko-stavební řešení 
C.2.1 Architektonické a řešení 

Terén bude ponechán mírně svažitý, a proběhnou částečné úpravy výšky, zejména 
u vchodu do objektu, kudy se schody nebo po rampě sejde z do úrovně ±0,000. Po 
příjezdu na pozemek je po pravé straně navrženo parkoviště pro osobní automobily, 
okolo něho bude pokračovat komunikace dozadu ke skladové a výrobní části, kde 
bude také prostor pro otáčení vozidel. Na jižní části pozemku bude tenký zatravněný 
pruh se stromy. Za objektem bude zatravněné místo pro technické zázemí a 
inženýrské sítě. 
Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Je rozdělen téměř na dvě 
poloviny, výrobní a administrativní. Podzemní podlaží obsahuje pouze 
administrativní část. Výrobní část není horizontálně rozdělena, avšak dosahuje 
stejné výšky, jako část administrativní. Celý objekt má tvar dlouhého obdélníku a je 
umístěn zhruba ve středu pozemku při jeho severní hranici. Ve vstupním průčelí je 
odsazením fasády nad zádveřní částí 1.NP vytvořena zastřešená lodžie.  

1.PP je primárně určeno pro sklad, dílny, místnost s citlivou výrobou a pro využití 
volného času. V 1.NP podlaží jsou ve většině kanceláře a zasedací místnosti. 
V 2.NP jsou také kanceláře, sklad a servrovna. Komunikace mezi podlažími je 
zajištěna dvouramenným podélným schodištěm, nad kterým je osazen světlík, který 
je rozšířen, aby světlo pronikalo i do spodnějších podlaží. V každém patře jsou 
toalety, v 1.NP jsou také sprchy a šatny. V klubovně jsou umístěny dvě odpočinkové 
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místnosti. 1.PP nemá přirozený zdroj světla a vzduchu, vše je dodáváno uměle. 
1.NP je přizpůsobené pro pohyb invalidů a návštěv. 

C.3 Stavebně – technické řešení 
C.3.1 Výkopy 

Z geologické mapy vyplývá, že zemina se skládá z břidlic a metadrobů s polohami 
oligomiktních konglomerátů. Na celém pozemku bude sejmuta ornice o tl. 15 mm. 
Část bude uskladněna na pozemku a bude znovu využita při závěrečných úpravách 
terénu. Po sejmutí ornice proběhne vytyčení laviček geodetem. Po vytyčení se 
začne hloubit stavební jáma a následně jednotlivé základové pasy, patky a prahy. 
Po dokončení hloubení mechanizací budou výkopy ručně začištěny a v případě 
potřeby osazeno bednění pro základové konstrukce. Převážná část zeminy bude 
odvezena na deponii, část bude uskladněna na pozemku pro zasypání. 

Součástí projektu není návrh výkopů, ani podrobná analýza objemů, které jsou 
uskladněny a které budou odvezeny. 

C.3.2 Základy 
Objekt je založen na železobetonových pasech a patkách s použitým betonem 
C30/35. Pod vnitřními sloupy administrativní částí jsou základy 1300 x1300 mm 
s výškou 500 mm. Nosné stěny schodiště podpírají základové pasy délky 1400 mm 
s šířkou 500 mm a výškou 300 mm. Pod schodišťovým ramenem je rozšířená a 
dovyztužená základová deska o 100 mm na 300 mm. Základové pasy obvodových 
stěn administrativní části jsou široké 500 mm a vysoké 300 mm. Základové patky 
pod prostředními sloupy výrobní částí jsou 1100x700 mm s výškou 600 mm, pod 
krajními sloupy jsou 600x600 mm s výškou 600 mm. Ocelové HEB nosníky podpírají 
železobetonové prahy rozepřené mezi patky sloupů s průřezem 200 x 400 mm. 
V místě styku administrativní a výrobní části jsou základové prvky výrobní části 
uložené do nosných prvků administrativní části. 
Podkladní betonová deska je v objektu tl. 200 mm, pouze v pruhu E-F, kde je nad 
násypem je tl. 300 mm. Přechod zpět na 200 mm probíhá až v pruhu F-G. 

C.3.3 Hydroizolace stavby 
Na území stavby nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Jako hydroizolační pás 
spodní stavby je navržen asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL tl. 4 mm. Před 
položením hydroizolace bude podkladní beton natřen penetračním nátěrem 
DEKPRIMER. V místech, kde sloupy a stěny navazují na základovou konstrukci, 
prostupuje hydroizolací výztuž. Aby nedošlo k průniku vody, bude okolo výztuže 
nanesen bobtnající těsnící tmel s bobtnajícím těsnícím profilem SikaSwell. V místě 
návaznosti svislé hydroizolace na vodorovnou bude proveden zpětný spoj na 
spádovém klínu. Hydroizolace bude vždy vytažena na konstrukci minimálně 300 mm 
nad okolní terén.  

V zásypu bude hydroizolaci chránit XPS tepelná izolace tl. 150 mm v administrativní 
a 100 mm u výrobní s nopovou fólií o výšce nopu 8 mm. Hydroizolace v místě soklu 
výrobní části bude ohnuta o 90° směrem dolů a na ni bude navazovat hydroizolace 
se samolepící vrstvou PARAELAST FIX V30. 
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Hydroizolace střešního pláště bude provedena nejdříve parozábranou (a pojistnou 
hydroizolací při realizaci) a GLASTEK 40 AL MINERAL na penetračním nátěru 
DEKPRIMER a poté bude hlavní hydroizolační souvrství s hydroizolacemi 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA a ELASTEK 40 GRAPHITE. GLSTEK 30 STICKER 
je opatřena samolepící vrstvou a je přilepena na tepelně izolační vrstvu, která je 
lepená. Střecha je kontaktním lepením zajištěna proti účinkům sání větru. 

V místě atiky bude parozábrana a první hydroizolační pás veden až k nosné 
konstrukci atiky a poté vytažen až na úroveň nosné konstrukce atiky. Na první 
hydroizolační pás naváže ten stejný a spolu celé souvrství bude přetaženo přes 
atiku. 

Při aplikaci hydroizolací musí být dodrženy technologické postupy předepsané 
výrobcem. 

C.3.4 Konstrukční řešení stavb 
 Administrativní část 

Železobetonový kombinovaný nosný systém s obvodovými stěnami tl. 200 mm a 
vnitřními sloupy 300 x 300 mm. Schodiště má nosné stěny tl. 150 mm. Veškeré 
vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové, jednosměrně pnuté desky s tl. 
200 mm. Průvlaky jsou podélné o rozměrech 300 x 500 mm a 300 x 800 mm. 

 Výrobní část 

Železobetonový skelet s prostředními sloupy 500 x 300 mm a krajními sloupy 300 x 
300 mm. Průvlaky jsou příčně pnuté s rozměry 500 x 1300 a 300 x 500 mm. 

Stropní desky jsou prefamonolitické předepjaté panely Spirol tl. 200 mm. 

Výkresy tvaru a podrobný popis nosných konstrukcí jsou popsány v předběžném 
statickém výpočtu. 

C.3.5 Obvodový plášť a výplně otvorů 
Administrativní část: 
Obvodový plášť tvoří kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z EPS 70 F tl. 
150 mm lepeného na lepidlo DEKTHERM ELASTK tl. 10 mm a kotveného 
hmoždinkami. Na tepelnou izolaci je poté nanesen DEKTHERM ELASTIK 
s výztužnou tkaninou VERTEX r131o tl. 10 mm, podkladní nátěr Weber.pas podklad 
uni tl. 2 mm a poslední vrstva je silikátová omítka Weber.pas extraclean active tl. 5 
mm. 

Výplně otvorů tvoří hliníková okna Schüco AWS 75 s izolačním trojsklem v šedé 
barvě. Okna jsou otvíravá a výklopná, plně zasklená. 

Výrobní část: 
Obvodový plášť tvoří sendvičové fasádní panely Ruukki SP2D X-PIR tl. 100 mm. 

Okna jsou stejná jako v administrativní části. 
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C.3.6 Střecha 
Střecha je jednoplášťová nepochozí s klasickým pořadím vrstev. Je nad celým 
objektem stejná. Minimální sklon jsou 2 %. 
Jako první je spádová vrstva, kterou tvoří lehčený beton Izolmalt TB1 v tl. 50-133 
mm, na něj se nanese penetrační nátěr DEKPRIMER a poté parozábrana 
GLASTEK 40 AL mineral tl. 4 mm. Na parozábranu se nalepí PUR lepidlem INSTA-
STIK STD (PUK 3D) o tl. 10 mm tepelná izolace Isover EPS 150 tl. 200 mm. Na 
tepelnou izolaci přijde samolepící hydroizolační pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 
tl. 3 mm a poté se navaří ELASTEK 40 GRAPHITE tl. 5 mm. 

Přístup na střechu je umožněn střešním výlezem HAGO S-50TB ze skladu v 2.NP. 

Střešním pláštěm prostupuje světlík osvětlující schodiště a výstupy instalačních 
šachet. 

C.3.7 Vnitřní svislé konstrukce 
Nosné vnitřní konstrukce jsou ŽB monolitické sloupy 300x300 mm a dvě stěny v os 
2 a 3 tl. 200 mm z betonu C25/30. Těmito prvky se podrobněji zabývá statická část, 
která je i navrhuje. 

Nenosné konstrukce jsou sádrokartonové příčky Knauf tl. 100, 150 a 200 mm 
z dvojitého opláštění desky Knauf WHITE a zvukovou izolací dle tl. příčky. 
Předstěny jsou z jednoduchého opláštění Knauf WHITE tl. 100 mm. Šachty mají 
dvojité opláštění ze SDK tl. 100 mm. 

C.3.8 Tepelné izolace 
Objekt je navržen tak, aby splnil požadavky dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana 
budov. Základním kritériem hodnocení objektu je součinitel prostupu tepla U. 
Výpočty posouzení jednotlivých konstrukcí budou provedeny programem Teplo 
2017 a jsou přiloženy k této technické zprávě. 

Obvodový plášť je zateplen Isover EPS 70 F o tl. 150 mm. V soklové části je použita 
izolace Isover perimetr tl. 140 mm. V sendvičovém panelu je tepelná izolace PIR tl. 
100 mm a soklové částí ROOFMATE LG tl. 150 mm. V zádveří je použita izolace 
Isover EPS 70 F tl. 50 mm. Ve střešní konstrukci je použita izolace Isover EPS 150 
tl. 200 mm. Podlahové konstrukce mají izolaci RIGFLOOR 4000 tl. 110 mm u 
podlahy A Isover EPS 200 S tl. 120 mm u podlahy E. Atika je zateplena izolacemi 
Isover EPS 100 tl. 16 a 50 mm a spádovým klínem z EPS tl. 20-45 mm a se spádem 
5 %.  

C.3.9 Akustické izolace 
Akustická izolace je navržena pouze v příčkách, viz kapitola D.3.7. Všechny 
konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly akustické limity. 

C.3.10 Vertikální doprava 
Vertikální dopravu zajišťuje dvouramenné schodiště, které má 22 stupňů o 
rozměrech 168 x 290 mm, šířkou ramene 1 300 mm a délkou 3 689 mm. Jednotlivá 
ramena jsou uložena na ozuby ve stropní desce a mezipodestě na pryžovou 
podložku. 
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C.3.11 Podlahy 
V společných prostorách, skladech a dílnách je navržena dlažba RAKO CEMENTO 
60 x 60 cm, v kancelářích je jako nášlapná vrstva laminátová podlaha EGGER 
FLOORCLIC UNIVERSAL 31. V technických místnostech, koupelnách, WC a 
šatnách je dlažba RAKO ROCK 30x30 cm. Na schodišti bude nalepena dlažba 
RAKO CEMENTO 60x60 cm a ve výrobní části bude stěrka Sikafloor 161. 
V zádveřním prostoru je umístěna čistící rohož SP010603. Podlahy jsou od svislých 
nosných konstrukcí oddilatovány páskem EPS tl. 30 mm. Podlahy o různých 
nášlapných vrstvách jsou odděleny pouze přechodovou lištou, kromě přechodu mezi 
výrobním a administrativním prostorem, kde je navržen hliníkový přechodový práh  
 

Veškeré skladby podlah jsou přílohou v této technické zprávě.  

C.3.12 Povrchové úpravy 
V místnostech s obkladem bude obklad proveden ze stejného materiálu, jako 
nášlapná vrstva, tedy RAKO ROCK 30x30 mm. V ostatních místnostech bude 
provedena štuková omítka CEMIX 16F tl. 10 mm a 2x nátěr DEKFINISH. Zdi ve 
výrobní části budou z pohledového betonu. 

C.3.13 Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře jsou navržené jako ocelové zárubně s dřevěným křídlem SOLODOOR 
KLASIK plné. 

Instalační šachty jsou opatřeny dvířky s požadovanou požární odolností. 

C.3.14 Zámečnické výrobky 
Zábradlí v lodžii je Umakov zábradlí s nerez sloupky výšky 1000 mm s vodorovnými 
příčlemi a kotvením přímo vertikálně do konce lodžie. Zábradlí schodiště je stejné, 
avšak s horizontálním kotvením z boku do bočnice schodišťového ramene. Zábradlí 
je v projektové dokumentaci kresleno schematicky. 

C.3.15 Klempířské výrobky 
Všechny klempířské výrobky jsou navržené z mědi tl. 0,55 mm. Oplechování atiky 
bude provedeno z příponky rozvinuté šířky 715 mm a okapnice rozvinuté šířky 800 
mm. Okapnička soklu je rozvinuté šířky 150 mm. 

C.3.16 Instalační šachty a podhledy 
V objektu jsou navrženy instalační šachty pro rozvody TZB a prochází všemi patry. 
V 1.NP jsou některé rozvody vedeny předstěnou ze sádrokartonu. 

Podhledy jsou v místnostech označených v projektové dokumentaci. Podhled je 
umístěn ve světlé výšce +2,800 mm nad podlahou a jsou určeny k veškerým 
rozvodům TZB, které nemohou být vedeny v podlaze, či to pro ně není vhodné. 
Podrobný návrh TZB není předmětem této projektové dokumentace, proto mohou 
být některé šachty menší, než by rozvody vyžadovaly a bylo by potřeba projektovou 
dokumentaci upravit. 
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C.4 Úpravy pro osoby se sníženou schopností orientace a 
pohybu 

Přístup do objektu pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu je zajištěn 
rampou před objektem a bezbariérovým řešením 1.NP, kde je také umístěna toaleta 
pro invalidy. Vertikální pohyb těchto osob není předpokládán. 

C.4 Ochrana proti korozi 
Veškeré exponované ocelové konstrukce budou natřeny nátěrem proti korozi NAKO 
ZINGA.Chyba! Záložka není definována. 

C.5 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků 

Veškeré materiály zakomponované do stavby budou splňovat příslušné normy a 
předpisy a budou ekologicky nezávadné. Dočasná prašnost a zvýšený hluk 
nebudou překážkou pro životní prostředí a nebude mít dlouhodobé negativní účinky. 

Ostatní vlivy jsou popsané v kapitole B.5.2 

C.6 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Z hlediska bezpečnosti práce budou dodrženy požadavky zákona č. 309/2006Sb a 
nařízení vlády č. 591/2006Sb. Veškeré stavební práce budou probíhat tak, aby se 
nijak nedotknuly fungování okolního objektu. Fáze výstavby budou probíhat dle 
vytvořeného harmonogramu pro daný objekt.  

C.7 Normy a vyhlášky 
 Pro požadavky vzduchové neprůzvučnosti norma ČSN 73 0532 
 Pro tepelně technické požadavky ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana 

budov 
 ČSN 73 1001 – EN 1997 DA3 pro výpočet a posouzení základových 

konstrukcí 
 Požadavky zákona č. 309/2006 Sb. – Další požadavky bezpečnosti ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Užitná zatížení podle normy ČSN EN 1991-1-1 
 Projektová dokumentace stavebně architektonického řešení objektu 
 ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 
 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
 ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

zatížení – 
 Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
 ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná 
 pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
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C.8 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Při výstavbě se předpokládá s pohybem více, než jednoho dodavatele na stavbě a 
BOZP bude řešena jako celek koordinátorem BOZP. Veškeré zařízení na stavbě 
bude opatřeno dokladem o bezpečném užívání, k instalacím a rozvodům budou 
vystaveny revizní zprávy a protokoly o způsobilosti k bezpečnému provozu. 

Důležité zákony, nařízení a vyhlášky: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění 

pozdějších předpisů, 
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, 
 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí, 
 Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně-lékařských službách a některých 

druzích posudkové péče. 
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F.1 Skladby podlah 
Podlaha A Tloušťka Objemová tíha gk 
Vrstvy [mm] [kN/m³] [kN/m²] 
Dlažba RAKO CEMENTO 60x60 10 - 0,215 
Lepící tmel 6 - 0,039 
Penetrace - - 0,000 
Betonová mazanina 54 20 1,080 
DEKPERIMETR PV-NR 75 50 0,3 0,015 
RIGFLOOR 4000 110 0,12 0,013 
Celkem 1,362 

 

Podlaha B Tloušťka Objemová tíha gk 
Vrstvy [mm] [kN/m³] [kN/m²] 
EGGER FLOORCLIC UNIVERSAL 31 7 - 0,062 
SILENTSTEP + PE fólie 3 0,21582 0,001 
DEKSPAR 0,2 - 0,000 
Betonová mazanina 59,8 20 1,196 
DEKPERIMETR PV-NR 75 50 0,3 0,015 
RIGFLOOR 4000 30 0,12 0,004 
Celkem 1,277 

 

Podlaha C Tloušťka Objemová tíha gk 
Vrstvy [mm] [kN/m³] [kN/m²] 
Dlažba RAKO ROCK 30x30 10 - 0,215 
Lepící tmel 6 - 0,039 
Ochranná hydroizolace 0,1 - 0,000 
Penetrace 0 - 0,000 
Betonová mazanina 52 20 1,040 
DEKPERIMETR PV-NR 75 50 0,3 0,015 
RIGFLOOR 4000 30 0,12 0,004 
Celkem 1,309 

 

Podlaha D Tloušťka Objemová tíha gk 
Vrstvy [mm] [kN/m³] [kN/m²] 
Dlažba RAKO CEMENTO 60x60 10 - 0,215 
Lepící tmel 6 - 0,039 
Hydroizolační hmota Terizol 2 - 0,020 
Penetrace 0 - 0,000 
Betonová mazanina 52 20 1,040 
DEKPERIMETR PV-NR 75 50 0,3 0,015 
RIGFLOOR 4000 30 0,12 0,004 
Celkem 1,329 
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Podlaha E Tloušťka Objemová tíha gk 
Vrstvy [mm] [kN/m³] [kN/m²] 
Sikafloor 161 1,8 - 0,005 
Sikafloor 263 SL 0,2 - 0,016 
Betonová mazanina s kari sítí 78 22 1,716 
PE Folie 0,1 - 0,000 
Isover EPS 200S 120 0,3 0,036 
Celkem 1,773 

 

 

Podlaha F Tloušťka Objemová tíha gk 
Vrstvy [mm] [kN/m³] [kN/m²] 
Dlažba RAKO CEMENTO 60x60 10 - 0,215 
Lepící tmel 6 - 0,039 
Celkem 0,254 

 

F.2 Skladby fasád 

 
DEKTHERM ELASTIK E – F1 Tloušťka 
Vrstvy [mm] 
Weber.pas extracelan active 2 
Weber.pas podklad uni 0 
Dektherm leastik + vertex r131 5 
Isover EPS 70 F G 50 
DEKTHERM ELASTIK 10 
Celkem 67 

 

RUUKKI SP2D X-PIR – F2 Tloušťka 
Vrstvy [mm] 
Hliníkový plášť vnější 0,5 
PIR 99,1 
Hliníkový plášť vnitřní 0,4 
Celkem 100 
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F.3 Skladby střech 
 

Střešní plášť - H Tloušťka 
Objemová 

tíha gk 
Vrstvy [mm] [kN/m³] [kN/m²] 
ELASTEK 40 GRAPHITE 5 - 0,054 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B. 3 - 0,036 
EPS 150 200 0,1962 0,039 
PUR lepidlo 10 - 0,000 
GLASTEK 40 AL SPECIAL MINERAL 4 - 0,044 
DEKPRIMER 0 0 0,000 
Lehčený beton  50 4,9 0,245 
Celkem 0,419 

 

 

 

Lodžie - G Tloušťka 
Objemová 

tíha gk 
Vrstvy [mm] [kN/m³] [kN/m²] 
Dlažba Rako Taurus Granit 30x30 9 - 0,188 
Plastové terče 20 0 0,000 
ELASTEK 40 GRAPHITE 5 - 0,054 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B. 3 - 0,036 
EPS 150 100 0,1962 0,020 
PUR lepidlo 10 - 0,000 
GLASTEK 40 AL SPECIAL MINERAL 4 - 0,044 
DEKPRIMER 0 0 0,000 
Celkem     0,343 
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F.4 Posouzení skladeb programem Teplo 2017 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha A 
 
 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:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepící tmel  0,006       0,570  20,0 
   3  Betonová mazanina  0,052       1,230  17,0 
   4  DEKPERIMETR PV-NR 75  0,050       0,034  70,0 
   5  Rigips Rigifloor 4000  0,110       0,045  30,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   7  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,546 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  

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

  

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,232 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,110 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips Rigifloor 4000). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,110 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0382 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1419 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha E 
 
 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:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sikafloor 161 + 263 SL  0,002       0,260  2763,0 
   2  Betonová mazanina s kari sítí  0,078       1,430  23,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover EPS 200S  0,120       0,034  70,0 
   5  Základová deska  0,200       1,430  23,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   7  Podkladní beton  0,100       1,230  17,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,546 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,250 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,360 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 200S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,360 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0095 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0471 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Fasáda F1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 3  0,200       1,740  32,0 
   2  weber.therm elastik - lepící a  0,100       0,800  20,0 
   3  Isover EPS 70F  0,150       0,039  30,0 
   4  weber.therm elastik - lepící a  0,005       0,800  20,0 
   5  weber.ton silikon fasádní nátě  0,0001       0,700  200,0 
   6  weber.pas extraClean samočistí  0,002       0,800  20,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,825 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,234 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Suterénní stěna 
 
 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:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Cemix 016F  0,010       1,666  35,0 
   2  Železobeton  0,200       1,740  32,0 
   3  Roofmate LG  0,100       0,032  100,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,546 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,296 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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G. Seznam zdrojů 
 

 www.hlinikova-garazova-stani.cz - ALcentrum 
 www.kaiserkraft.cz 
 www.chemieshop.cz 
 hwww.ipa-eshop.cz 
 www.kondor.cz - Hutní materiály 
 www.georgboerner.de 
 www.novazelenausporam.cz 
 www.fischer.co.uk/en-gb 
 www.chemieprostavbu.cz 
 www.izomalt.cz 

 www.svetliky-pasove.cz - Pásové světlíky 
 www.interceramica.cz 
 www.kovovynabytek.cz - Enprag 
 www.bim.wisniowski.pl 
 www.frajt.cz 
 www.umakov.cz 
 www.odvodnovacizlaby.cz 
 www.topwet.cz 
 www.b2bpartner.cz 
 www.qpro.cz 
 www.tzb-info.cz 
 www.geology.cz 
 www.ruukki.com 
 www.korado.cz 
 www.schueco.com 
 www.cz.weber 
 www.cuzk.cz 
 www.meier-ebbers.de 
 www.isover.cz 
 www.dek.cz 

 www.rako.cz 

 


