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A. ÚVODNÍ ÚDAJE 

0. Identifikační údaje stavby 

Název projektu       : Bytový dům Krásnopolská, Ostrava - Pustkovec 

Místo stavby : k.ú. Pustkovec [715301] – parcelní číslo 4712/1 

Charakter stavby : Novostavba 

Datum zpracování : 4/2020 

1. Zpracovatel projektu 
Kateřina Davidová 

2. Základní charakteristika stavby, účel 
Předmětem dokumentace je výstavba novostavby nájemního bytového domu v Ostravě. 

Objekt bude mít základní rozměry 22,74x 19,97 m, 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní 

podlaží. 

V podzemním podlaží jsou navrženy 2 sklepní kóje a byt 4+kk (kolem bytu je upravený 

terén od původního terénu v hloubce o 1 podlaží). V přízemí je navržený 1 byt 4+kk, 

kotelna, úschovna kol a částečně kryté parkoviště. Ve 2. nadzemním podlaží jsou 

navrženy dvě bytové jednotky 4+kk a 3+kk, a dva sklady. Ve 3. nadzemním podlaží 

jsou navrženy tři mezonetové byty 4+kk, 2x 2+kk a tři sklady.  

Konstrukčně jde o skeletový systém z prefabrikovaných dílců od firmy GOLDBECK 

vyplněný tvárnicemi z pórobetonu. Střecha je částečně řešená pilová pomocí ocelových 

IPE profilů a sendvičových panelů a částečně jako plochá střecha montovaná ze ŽB 

nosníků a pórobetonových vložek. 

Ke stavbě náleží i napojení objektu na inženýrské sítě (kanalizace splašková, kanalizace 

dešťová, voda, elektřina, plynovod), parkoviště pro navržený objekt a okolní terénní 

úpravy vč. opěrných stěn. 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

0. Charakteristika dotčeného území, pozemky a stavby na nich 
0.1. Poloha v obci 

Záměr se nachází v Ostravě, městské části Pustkovec, v ulici Krásnopolská 503/21d. 

Rozloha řešeného prostoru: 3076 m2 

Zastavěná plocha objektem: 310,99 m2 

Výška objektu:  12,320 m 

Kraj:     Moravskoslezský 

Vlastní staveniště je volné na pozemku investora.  

0.2. Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Základní koncepci rozvoje města Ostrava vymezuje Územní plán sídelního útvaru 

Ostrava.  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=JpnVTRuIqelDXSWkoRYyPgCIaDPItdcWIHNEVHYaMwkZi-uDaKfC3TcBj-LDKydXsshBQF1zW6SlBGOse4IZ8dUPGkgdX3y0UG-Mq8uAFz99gBF9Psg66Q==
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Územní plán je v daném území stabilizovaný a navržená výstavba je s ním v souladu. 

Řešená stavba spadá do kategorie „bytová výstavba“ - hromadné bydlení nízkopodlažní. 

0.3. Charakteristika území 

Hlavní funkcí území je bydlení v bytových domech. Pozemky vyhrazené pro potřeby 

obyvatel domů jsou minimální vzhledem k tomu, že v tomto druhu zástavby je vzájemný 

vztah obyvatel domu anonymní. 

0.4. Přípustné využití území, činností a stavby 

• Bydlení v bytových domech s vyhrazenými pozemky pro potřeby spojené s 

bydlením uživatelů bytů 

• Odstavování vozidel obyvatel na vyhrazeném, příp. vlastním pozemku 

0.5. Nepřípustné využití území, činnosti a stavby 

• Průjezdná silniční doprava 

0.6. Pravidla pro uspořádání území (funkční, objemové, plošné apod.). 

Přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na bydlení. 

Kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad obvyklou úroveň. 

Není přípustná nástavba dalších podlaží bytových domů ani dostavby. 

1. Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
S ohledem na Územní plán sídelního útvaru města Ostrava a s ohledem na vyjádření 

Úřadu architektury a územního plánování Magistrátu Města Ostrava byl navržen objekt 

o půdorysných rozměrech 22,74x 19,97 m, umístěný rovnoběžně se stávajícím bytovým 

domem p.č. 4712/2, ve vzdálenosti 10,15 m od něj.  

Výškové uspořádání objektu rovněž respektuje výše uvedené limity využití území. 

Objekt má 4 nadzemní podlaží v uvedených půdorysných rozměrech. 

2. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů budou plně 

respektovány a dodrženy.  

3. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 
V souvislosti s výstavbou bytového objektu je třeba sledovat především dopravní 

napojení na okolní místní a účelové komunikace. V okolí se nachází autobusová 

zastávka Pustkovecká (Opavská, 70800, Ostrava – Pustkovec) na silnici 479 II. třídy 

spojující Ostravu (městský obvod Poruba) a Havířov. Příjezdová cesta s p.č. 4712/4 je 

ve vlastnictví bytového družstva Krásnopolská.  

Vzhledem k počtu bytů je požadavek na počet odstavných a parkovacích stání stanoven 

na 11 stání pro osobní automobily, z toho 1 pro osobu se sníženou schopností pohybu. 
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VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu:  

paa kkPkON += 00
 

Základní počet odstavných stání: 

Účelová jednotka: byt 

 Bydlení – obytný dům:  

byt o 1 obytné místnosti ……………………2 byty na 1 stání 

 byt do 100 m2 celkové plochy………………1 byt na 1 stání 

 byt nad 100 m2 celkové plochy……………...0,5 bytu na 1 stání 

Počet jednotek: 3 byty o velikosti do 100 m2 (4+ kk,2x 2+kk) 

                4 byty velikosti nad 100 m2 (4 + kk) 

𝑂0 =
3

1
+

4

0.5
= 11 stání 

1=ak
 - dle ČSN 7361110 článek 14.1.11 (min 500 vozidel/1000 obyvatel 1:2) 

𝑂0 = 11 - dle ČSN 7361110 tab. 34 

00 =P  - dle ČSN 7361110 tab. 34 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu: 

Byty 𝑁 = 27 ⋅ 1 + 0 ⋅ 1 ⋅ 1 = 11 stání 

Celkový počet potřebných stání je 11. Navržený počet stání 11. VYHOVUJE 

Zpracováno dle ČSN 736110  

Stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené: 

2-20 stání → 1 vyhrazené stání (vyhláška 398/2000 Sb. § 4) 

Zřízení parkoviště je ve výkresové dokumentaci navrženo na parcelách 4712/30, 

4712/29, 4712/28, 4712/27, 4712/26, 4712/25, 4712/24 + 4 parkovací stání součástí 

4712/1, které jsou ve vlastnictví bytového družstva Krásnopolská dále na parcele. Vše 

je patrné z VÝKRES SITUACE. 

Nový chodník pro pěší bude ve stejné výškové úrovni jako parkovací stání, dojde pouze 

ke změně povrchu.  

4. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická 

charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území 

pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území 
Z české geologické databáze geologických dokumentovaných objektů na základě vrtu 

poblíž stavby bylo zjištěno, že profil podloží je převážně tvořen jemnými částicemi 

hlíny do hloubky 4 metrů. Vrt byl klasifikovaný jako suchý, tudíž hladina podzemní 

vody nebyla do hloubky 5 metrů zjištěna.  
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Česká geologická služba: útvar Geofond [online]. 7.4 2020 [cit. 2020-05-01]. Dostupné 

z: databáze geologických dokumentovaných objektů, vrt – základní informace 

5. Poloha vůči záplavovému území 
Záměr se nenachází v záplavovém území. 

6. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru 

nemovitostí 
Výstavba bytového domu (vč. parkoviště) bude realizována na pozemcích p.č. 4712/1, 

4712/30, 4712/29, 4712/28, 4712/27, 4712/26, 4712/25, 4712/24. 

Pozemky jsou ve vlastnictví bytového družstva Krásnopolská.  

7. Přístup na pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové 

trasy 
Zásobování stavby i odvoz zeminy a odpadů bude prováděno po pozemních 

komunikacích. V maximální možné míře budou využívány hlavní komunikace, které 

jsou stavěny pro těžkou dopravu. 

Prefabrikované dílce budou přepraveny z adresy Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov, 

pokud výrobce neudá jinak.   

Přístup na pozemek během výstavby bude možný z ulice Krásnopolská.  

V případě potřeby instalování dočasného dopravního značení bude toto nutné projednat 

na příslušném DI PČR – provede dodavatel stavby. 

8. Zajištění vody a energií po dobu výstavby 
Případná media potřebná pro realizaci stavby (energie a voda) budou zajištěna 

z místních rozvodných sítí po dohodě s jednotlivými správci sítí a investorem stavby 

(Ostravské vodárny a kanalizace a.s., ČEZ DISTRIBUCE). Jednotlivé odběry budou na 

náklady dodavatele stavby.  

9. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
9.1. Účel užívání stavby 

Požadavkem investora bylo navrhnout objekt nájemního bytového domu v rozsahu 

splňujícím limity využití území.  

V podzemním podlaží jsou navrženy 2 sklepní kóje a byt 4+kk (kolem bytu je upravený 

terén od původního terénu v hloubce o 1 podlaží). V přízemí je navržený 1 byt 4+kk, 

kotelna, úschovna kol a částečně kryté parkoviště. Ve 2. nadzemním podlaží jsou 
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navrženy dvě bytové jednotky 4+kk a 3+kk, a dva sklady. Ve 3. nadzemním podlaží 

jsou navrženy tři mezonetové byty 4+kk a 2x 2+kk a tři sklady.  

Byty budou sloužit k dlouhodobému nájemnímu bydlení pro rodiny, páry i jednotlivce, 

dle velikosti a kategorie bytu.  

Okolí objektu v rámci pozemku ve vlastnictví investora je doplněno o parkoviště, 

chodníky a nízkou i vysokou zeleň. Pro realizaci objektu bude třeba provést kácení 

několika dřevin, které budou nahrazeny novou výsadbou v rámci úprav okolí objektu.  

9.2. Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

9.3. Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Projekt řeší novostavbu nájemního bytového domu.  

9.4. Etapizace výstavby 

Výstavba objektu se bude realizovat postupně. Nezbytné bude fázování výstavby 

s ohledem na technologické postupy, financování stavby.   

• Etapa 1 – přeložka veřejného osvětlení, rozvodů NN a kanalizace 

• Etapa 2 – HTÚ 

• Etapa 3 – přípojky inženýrských sítí 

• Etapa 4 – hrubá stavba bytového domu 

• Etapa 5 – pilová, plochá střecha, obvodové výplně otvorů, KZS 

• Etapa 6 – vnitřní dokončovací práce 

• Etapa 7 – externí parkoviště a zpevněné plochy 

• Etapa 8 – terénní úpravy a sadové práce 

10. Orientační údaje stavby 
10.1. Základní údaje o kapacitě stavby  

Druh stavby:     Bytový dům 

Počet bytů:     7 (4x 4+kk, 1x 3+kk, 2x 2+kk) 

Užitná plocha – byty:    897,01 m2 

Užitná plocha – společné prostory a zázemí: 223,89 m2 

Obestavěný prostor:    4140 m3 

Zastavěná plocha:     310,99  m2 

Počet parkovacích míst:11 (z toho 1 pro osoby zdravotně a tělesně postižené) 

10.2. Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Napojení na centrální rozvod tepla 

Pro vytápění a centrální ohřev teplé vody bude použit plynový kotel, který bude napojen 

na místní plynovod Girdservice.  
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10.3. Napojení na elektrickou energii  

V okolí je dostatečně dimenzovaná komunikační síť. 

Jde o objekt s ústředním vytápěním a ústřední přípravou teplé vody (zajištěno kotlem). 

Průměrná denní potřeba vody činí 1150 l/den a maximální hodinová 140.88 l/hod. 
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10.4. Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Bytový dům bude napojen na splaškovou kanalizaci, která je v této lokalitě oddílná. 

Kanalizace je v dané lokalitě vedena pod Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a.s.. 

Rozvody splaškové i dešťové kanalizace budou připojeny na stávající kanalizační sítě 

vedoucími pod ulicí Krásnopolská. Přípojka bude provedena odbočkami z potrubí PVC-

KG. Množství splaškové vody činí 3,86 l/s. 

 

Množství dešťových vod ze střechy  

Pro vsakování dešťové vody ze střechy jsou použity okapy, které vedou dešťovými 

svody lemujícími fasádu do odpadu dešťových vod. Výpočet průtoku odpadu dešťových 

vod viz níže. 
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10.5. Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 

komunikační sítě 

Dle Mawis utility report, bylo zjištěno, že objekt bude napojen na el. vedení od 

společnosti ČEZ DISTRIBUCE na podzemní vedení NN do 1kW.  

10.6. Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

V okolí je dostatečně dimenzovaná komunikační síť. 

10.7. Předpokládané zahájení stavby 

Přesný termín zahájení a ukončení výstavby určí investor a prováděcí firma, po 

vzájemné dohodě se doloží smlouvou.  
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C.  TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ ČÁST 

0. Účel objektu 
Předmětem dokumentace je výstavba novostavby nájemního bytového domu v Ostravě. 

Objekt bude mít základní rozměry 22,74x 19,97 m, 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní 

podlaží.   

1. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 

výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu, 

řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 
Dům se skládá ze čtyř nadzemních podlaží zakončených z obou krajů pilovou střechou 

propojených vertikálním komunikačním jádrem s plochou střechou. Bytový dům 

dosahuje tří nadzemních podlaží. Pilové zakončení střech svým tvarem nikterak 

nenarušuje rodinnou okolní zástavbu a zároveň v dálkových perspektivních pohledech 

jednotlivé byty vytvářejí ucelenou plochu.  

Okolí objektu v rámci pozemku ve vlastnictví investora je doplněno nízkou i vysokou 

zelení. Pro realizaci objektu bude třeba provést kácení několika dřevin, které budou 

nahrazeny novou výsadbou v rámci úprav okolí objektu. 

V podzemním podlaží jsou navrženy 2 sklepní kóje a byt 4+kk (kolem bytu je upravený 

terén od původního v hloubce o 1 podlaží). V přízemí je navržený 1 byt 4+kk, kotelna, 

úschovna kol a částečně kryté parkoviště. Ve 2. nadzemním podlaží jsou navrženy dvě 

bytové jednotky 4+kk a 3+kk, a dva sklady. Ve 3. nadzemním podlaží jsou navrženy tři 

mezonetové byty 4+kk a 2x 2+kk a tři sklady.  

Výtvarné řešení fasády bytového domu bude u mezonetových bytů řešeno fasádní 

omítkou s finální barvu RAL 0854. Stejná barva platí i pro omítky komunikačního jádra. 

Zbylé stěny budou mít finální barvu omítky RAL 0019. Povrchová úprava soklu zvolena 

omítka Capastone Pazifikblau na bázi syntetické pryskyřice s barevnými kamínky. 

Hlavní vstup do objektu je řešen jako bezbariérový. Veřejná chodba má navržený vždy 

výtah (volná plocha před výtahy splňuje požadavek 1500x1500 mm) pro bezbariérový 

přístup do jednotlivých bytových jednotek. Na počet výměry bytů bylo navrženo 1 

parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.  

2. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 

plochy, orientace, osvětlení a oslunění 
2.1. Kapacitní údaje o projektu:  

• Zastavěná plocha: 310,99  m2 

• Obestavěný prostor: 3076 m2 

• Užitná plocha: 897,01 m2 

• Kapacita: 1.PP – 4 osoby, 1.NP – 4 osoby, 2. NP - 7 osob, 3. NP – 2 osoby, 4.NP – 6 

osob, celkem: 23 osob 

• Výška budovy od UT: 12.27 m 

• Počet nadzemních podlaží: 4 
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• Počet podzemních podlaží: 1 

• Orientace: hlavní vchod umístěn na sever 

Byty v objektu budou prosluněny okny, schodišťová chodba bude osvětlena z 1.PP do 

1.NP uměle, zbylý schodišťový prostor bude osvětlen okny.  

Výpočet na osvětlení a oslunění nebyl v rámci bakalářské práce řešen. Při výpočtu by 

bylo nutné ověřit, zda místností splňují požadavky norem a vyhlášky číslo 268/2009 Sb. 

O technických požadavcích na stavby. 

Odstupy stínících objektů budou splňovat požadavky vyhlášky číslo 269/2009, kterou 

se mění vyhláška číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

3. Technické a konstrukční řešení objektu 
3.1. Příprava území – zemní práce 

Vytyčení vnějších obrysů stavební jámy bude provedeno oprávněným geodetem, který 

vytyčí vztažné body objektu. Dále se provede vytyčení objektu pomocí laviček, které se 

umístí tak, aby nedošlo k jejich poškození během zemních prací. Všechny další 

vytyčovací práce budou prováděny z daných laviček. Srovnávací rovina se nachází ve 

výšce 276,000 m.n.m. (BpV).  

Svrchní vrstva bude sejmuta nakladačem Caterpillar 914G (objem lopaty 1,4 m3), 

deponována na skládce v blízkosti stavby a použita pro pozdější terénní úpravy 

pozemku. Odvoz ornice budou zajišťovat nákladní automobily Tatra T815-2 6x6.  

Zbytek zeminy (zhutněné) budou odtěženy pomocí rypadla s hloubkovou lopatou 

Caterpillar 318C (objem lopaty 1,2 m3). Dno hlavní figury pro 1. NP se nachází v 

hloubce -0,55 m, pro 1.PP v hloubce -3,55 m od srovnávací roviny, dna vedlejších figur 

pak v hloubkách –4,3 m (výtahová šachta), -1,16 m (základový práh 1.NP + podsyp 

nezhutněnou zeminou), -4,16 (základový práh 1.PP + podsyp nezhutněnou zeminou), -

1,41 m (základová patka pro 1.NP), -4,41 m (základová patka pro 1.PP). Odvoz 

vytěženého materiálu mimo prostor staveniště budou zajišťovat nákladní automobily 

Tatra T815-2 6x6. Výjezd vozidel z jámy bude zajištěn pomocí rampy.  

Vedlejším figurám jako jsou piloty bude zemina vykopána pomocí stroje SR-65 

Intermarket.  Zbylé vedlejší figury (popsané viz výše) budou ručně dočištěny 

(předpokládá se, že objem výkopu při ručním dotěžení bude cca 5 % objemu strojně 

odtěženého materiálu). Manipulace s ručním výkopem bude zajišťována pásovými 

dopravníky.  

Odvodnění okolo základových prahů je řešeno drenážním potrubím DN 100 mm 

obalených geotextílií, které je obsypáno propustnou zeminou.  

Stavebním pozemkem neprocházejí žádné inženýrské sítě, není tedy nutno řešit ochranu 

ani přeložky sítí.  

3.2. Geologické poměry – základy 

Z české geologické databáze geologických dokumentovaných objektů na základě vrtu 

poblíž stavby bylo zjištěno, že profil podloží je převážně tvořen jemnými částicemi 

hlíny do hloubky 4 metrů. Vrt byl klasifikovaný jako suchý, tudíž hladina podzemní 

vody nebyla zjištěna minimálně do hloubky 5 metrů.  
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Česká geologická služba: útvar Geofond [online]. 7.4 2020 [cit. 2020-05-01]. Dostupné 

z: databáze geologických dokumentovaných objektů, vrt – základní informace 

Únosnost a výpočet spodní stavby byly provedeny v programu GEO5 2020 CS.  Viz 

příloha výpočet spodní stavby. 

Sloupy, z důvodu správné přenosu zatížení, jsou navrženy kontinuálně až do 1. PP. 

Pouze sloup, kde je profil sloupu obdélníkový o stejné tloušťce jako je ŽB pro suterén, 

bude sahat pouze do 1. NP. Pod tímto sloupem (S11) bude ŽB stěna patřičně vyztužena. 

V rámci bakalářské práce nebylo dále řešeno.  

3.3. Hydroizolace spodní stavby, protiradonová opatření 

 

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i: SÚRO, v.v.i. [online]. Bartoškova 1450/28, 140 

00 PRAHA 4 - Nusle, 7.4 2020 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 

https://www.suro.cz/cz/index_html 
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Dle radonové mapy bylo zjištěno, že na území bytového domu Krásnopolská je průměr 

objemové aktivity radonu v bytech mezi 100-200 Bq/m³. Pro hydroizolace spodní 

stavby byla vybrána hydroizolace pro střední radonový index splňující ČSN 73 0601. 

Izolace v místě soklu bude provedena minimálně 0.3 m nad úroveň terénu.  Zpětný spoj 

bude proveden s minimální přesahem 250 mm. Základové pasy a patky budou 

provedeny s příměsí přísady Xyper Admix C-1000 (NF) k zajištění dostatečné 

hydroizolace a odolnosti proti radonu.  

Typ hydroizolace: 

• Modifikovaný asfaltový pás Sklobit 40 Mineral, tl. 4 mm  

3.4. Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

A) Svislé nosné konstrukce 

Objekt je řešen převážně jako skeletový systém. Navrženy jsou prefabrikované ŽB 

sloupy od firmy Goldbeck podle skeletsystemu z knihovny typizovaných prvků. Pokud 

bude nutné napojení sloupů (max. délka sloupu = 12,6 m, standartní přeprava pro 

Goldbeck prvky je do 13,6 m) styk bude proveden přes svaření ocelových trnů spodního 

sloupu k stykovacím úhelníkům sloupu horního, který bude uložen do cementové malty 

na spodním sloupu.  V 1. podzemním podlaží na styku se zeminou jsou stěny řešeny 

z monolitického betonu.  Západní křídlo bytového domu 3. a 4. nadzemního podlaží je 

řešené z nosných tvárnic Ytong o tl. 300 mm. Východní křídlo má pouze 4. nadzemní 

podlaží navržené z nosných tvárnic Ytong o tl. 300 mm. Zdivo z tvárnic Ytong o tl. 300 

mm je vykonzolované o 60 mm od nosné konstrukce z důvodu, aby byl součinitel 

prostupu tepla podobný součiniteli prostupu tepla tepelné izolaci a železobetonových 

sloupů, či s výplňovou tvárnicí Ytong o tl. 250 mm a tepelné izolace a zároveň nebylo 

použito dalších přechodových napojení. Vykonzolování prvků a použitím proměnné 

tloušťky teplené izolace bude vytvořen hladký povrch fasády. Vykonzolování bylo 

zvoleno dle příručky pro projektování výrobce Ytong, kde je stanoveno, že vyložení 

větší než 1/5 tloušťky zdiva pro zatížené zdivo je potřeba pro každý případ posoudit 

v souladu s ustanovením ČSN EN 1996–2. Nosné zdivo Ytong o tl. tvárnice 250 mm je 

navrženo i pro stěnu ve 3. NP, na které je uložen strop Ytong Ekonom.  Zdící malta 

Ytong M10 se nanáší celoplošně na vodorovné, tak na svislé plochy tvárnic. Malta je 

nanášená lžící se zuby 5x5 mm. Tvárnice po uložení do malty se doklepají gumovou 

paličkou, tak aby spáry měly stejnou tloušťku (3 mm).   

Zbylá podlaží jsou řešena zmíněným skeletovým systémem od firmy Goldbeck.  

Prefabrikované stěny jsou použity v místě podesty prefabrikovaného schodiště o tl. 200 

mm (1. NP-3.NP) a pro nosnou šachtu výtahu Schindler o tl. 250 mm.  

Třída betonu je volena C30/37 a ocelovou výztuží B500B.  

 

 

 

 

 

 

https://xypex.nekap.cz/wp-content/uploads/2018/08/tl_Admix.pdf
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Typové detaily Goldbeck: GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Skeletsystem [online]. 

Chrudimská 42 285 71 Vrdy, 7.4 2020 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 

https://skeletsystem.cz/www/files/ckfiles/file/Skeletsystem_typove_detaily_web.pdf 

B) Vodorovné nosné konstrukce 

Nosnou vodorovnou část pro 1. podzemní podlaží tvoří základová monolitická ŽB deska 

o tl. 155 mm. Stejná deska je použita v 1.NP na východním křídle bytového domu.  Ve 

4. NP je řešeno západní křídlo bytového domu a střecha střední části ze stropních vložek 

Ytong a stropních nosníků téže značky. Střecha pro východní a západní křídlo domu je 

řešena je z IPE profilů 200, na které jsou kladeny střešní panely Trimoterm. IPE nosníky 

budou uloženy do ŽB věnce. ŽB průvlak 480x300 mm je navržen i pod nosnou stěnu 

Ytong, která přenáší zatížení od střechy.   Zbylé vodorovné nosné konstrukce jsou od 

výrobce Goldbeck. Jedná se předpjaté dutinové stropní panely a průvlaky s profilací 

k uložení stropních panelů. Uložení na průvlak činí 120 mm a panely jsou uloženy do 

cementového lože. Stropní dílce uloženy do ŽB monolitické stěny a na průvlak budou 

opatřeny ucpávkou. Mezery mezi jednotlivými panely Spiroll vzniklé profilací panelu 

budou vyplněny zálivkovou výztuží. Stropní dílce uloženy do ŽB monolitické stěny 

budou opatřeny ucpávkou. Průvlaky jsou navrženy dle typizovaných prvků, tj. průvlak 

o rozměrech 200x500 mm.  Atypické průvlaky byly použity pro schodišťový prostor 

pro uchycení schodišťového ramene z jedné strany a pro uložení dutinového panelu ze 

strany druhé.  Viz VÝKRES SKLADBY. Spoj průvlak sloup bude proveden přes ocelovou 

nožovou konzolu v záhlaví sloupu, které se nasune do ocelového pouzdra sloupu. Poté 

se styk zalije cementovou maltou.  

Typ dutinových panelů dle rozponu: 

• rozpon 3,3 m panel SPG20095 

• rozpon 6,87 m panel SPG 20597 

• rozpon 8,38 m panel SPG 20507 

• rozpon 7,94 m panel SPG 20043 

• rozpon 3,9 m panel SPG 20095 

• rozpon 8,14 m panel SPG 20207 

https://skeletsystem.cz/www/files/ckfiles/file/Skeletsystem_typove_detaily_web.pdf
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Nosné překlady jsou umístěny nad dveřmi, které jsou osazeny do vápenopískových 

tvárnic Silka. Zde je navržen prefabrikovaný betonový překlad Xella (2x BP 115-1300). 

Dále je nosný překlad použit do tvárnic Ytong o tl. 300 mm pro vchodové nebo 

balkonové dveře. Navržen překlad Ytong pro nosné stěny (2xNEP-150-1250 mm). Pro 

dveře, které jsou osazeny do tvárnic Ytong o tl. 250 mm, je navržen překlad Ytong pro 

nosné stěny (2Xnep-125-1250 mm). Pro balkónové dveře a okna ve 3. NP je navržen 

překlad Ytong porfil U 300 z důvodu překlenutí velkého rozponu oken a dveří.  

3.5. Zdivo – stěny, příčky 

Výplňové obvodové zdivo bylo zvoleno od firmy Ytong z pórobetonových tvárnic 

Univerzal o tl. 250 mm o plošné hmotnosti 1,25 kN/ m2. Tvárnice Ytong o tl. 250 mm 

jsou od nosné konstrukce vykonzolované o 50 mm z důvodu srovnání součinitele 

prostupu tepla se železobetonovými sloupy a zároveň bude teplená izolace jak pro ŽB 

sloupy, tak pro zdivo končit ve stejné vzdálenosti po obvodě a bude vytvářet hladký 

povrch fasády. Výrobce Ytong dle příručky pro projektování uvádí, že pro málo zatížené 

zdivo např. výplňové zdivo je dovoleno vykonzolovat tvárnice i 1/4 tloušťky zdiva, 

případně víc, pokud bude posouzeno podle ČSN EN 1996 – 1 – 1.  

Spojky zdiva budou z nerezového ocelového pásku ohnutého do profilu L v každé 2. 

ložní spáře příčky přichycené na hmoždinku do sloupu, pokud statik nestanový jinak. 

Nadpraží tvárnic bude také kotveno spojkami po 1200 mm, pokud statik nezvolí jinak. 

Mezi sloupy a tvárnicemi bude trvale pružná výplň. Mezi horní hranou tvárnic a stropní 

konstrukcí je vynecháno minimálně 20 mm a následně se mezera vyplní páskem 

z minerální vlny.  

Vnitřní stěny v rámci bytu byly voleny buď z pórobetonových tvárnic Ytong Klasic pro 

nenosné stěny o tl. 150 nebo 200 mm o plošné hmotnosti 0,75, respektive 1 kN/ m2. 

Stěny mezi bytem a schodišťovým prostorem jsou řešeny z vápenopískových tvárnic 

Silka o tl. 200 mm.  P. Dělící stěna pro mezonetové byty ve 3. a 4. nadzemním podlaží 

je řešena z pórobetonech tvárnic YTONG 125 mm + oboustranný Fermacell 12,5 mm 

kašírovaný 20 mm MW na AKU prof. 30 mm o plošné hmotnosti 1,1 kN/ m2. 

Zdící malta Ytong M10 se nanáší celoplošně i na svislé plochy tvárnic. Malta je 

nanášená lžící se zuby 5x5 mm. Tvárnice po uložení do malty se doklepají gumovou 

paličkou, tak aby spáry měly stejnou tloušťku (3 mm).   

Kde bylo možné a nebyl tím narušen architektonický záměr, bylo zdivo navrženo 

v modulu 600 mm neboli délka tvárnice.  

3.6. Schodiště 

Schodiště pro společný prostor je voleno z prefabrikovaných ŽB dílců od firmy 

Goldbeck. Jde o dvouramenné schodiště s mezipodestou. Akustické prvky pro schodiště 

řešeny v rámci kapitoly 3.16 Akustika. Schodišťová ramena jsou na mezipodestu, popř. 

na podestu osazeny přes ozub. Průchodná šířka v 1.NP mezi výstupem schodiště z 1.PP 
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do 1.NP a dveřmi do kotelny splňuje minimální 

poloměr 1200 mm. Jalový stupeň bude označen 

protiskluzovou páskou Permafix Standart. Vodorovné 

části madla musí přesahovat o 150 mm hranou prvního 

a posledního schodišťového stupně. Dveře otvíravé 

dovnitř bytu v projektu jsou osazeny od nejbližšího 

schodišťového výškového stupně o 365 mm. Tloušťka 

ramene schodiště je navržena na 150 mm. Tloušťka 

mezipodesty je navržena 250 mm. Schodiště pro 

západní křídlo mezonetového bytu je dřevěné 

jednoramenné. Východní křídlo mezonetových bytů má 

schodiště dřevěné dvouramenné s mezipodestou do 

tvaru L.   

VÝKRES Půdorys 1.NP, zachování průchodné šířky u podesty 

Typ schodišť: 

• Dvouramenné s mezipodestou (komunikační jádro): rameno 9x166,7x296,7 

mm, mezipodesta 1200x4480 mm, rameno 9x166,7x296,7 mm, šířka ramene 

1200 mm 

• Jednoramenné schodiště (mezonetový byt):17x176x280 mm, šířka ramene 900 

mm 

• Dvouramenné schodiště s mezipodestou (mezonetový byt): rameno 6x176x280 

mm, podesta 1100x1100 mm, rameno12x176,5x280 mm, šířka ramene 1100 mm 

Návrh schodiště proveden dle normy ČSN 73 4130. 

3.7. Výtahové šachty 

Navržen výtah Schindler 3300 o rozměrech šachtového prostoru 2000x1600 mm a 

kabinou o rozměrech 1600x1200 mm. Stěny výtahu jsou řešeny z ŽB prefabrikovaných 

dílců o tl. 250 mm. Svými rozměry navržený výtah splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kde 

minimální rozměr klece pro bezbariérový přístup činí 1100x1400 mm). 
3.8. Instalační šachty, instalační předstěny, instalační podhledy 

Instalační šachty jsou v projektu řešeny dvojitým SDK opláštěním doplněné tepelnou 

izolací o tl. 40 mm z minerální vaty Knauf AKUSTIK.  Celkem se v projektu vyskytují 

na jednom podlaží 4 instalační šachty. Pro kotelnu byla zvolena komínová stavební 

šachta SILCA PRO LC90 o tl. 40 mm z protipožárních desek SILCAPROTECT vhodná 

pro odvod kouře z plynového kotle. Vzhledem k tomu, že se v okolní zástavbě nachází 

pouze bytový dům o stejné výšce, je splněna norma ČSN 73 4201 Komíny a kouřovod 

– navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – II   o minimální vzdálenosti 

pro vývod spalin, která je v tomto případě rovna 5 m. Vzdálenost od okolního objektu 

činí 10 m.  
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Instalační předstěny jsou řešeny od značky Knauf. V místě pro odvod splaškové vody 

ze zařizovacího předmětu WC Gerberit, je použita předstěna o šířce 150 mm. Zbylé 

stěny jsou navrženy o šířce 100 mm. Předsazená stěna Knauf je sestavena pomocí CW 

profilu s dvouvrstvým opláštěním, kde osová vzdálenost jednotlivých CW profilů musí 

být vždy ≤ 625 mm.  

Podhled je v projektu navržen pro zakrytí IPE profilů tvořících pilovou střechu 4.NP 

pro obě křídla z 2 x 12,5 mm SDK desek přichycených do CW profilů. Avšak k vedení 

instalaci není podhled navržen.  

3.9. Střecha, terasy, lodžie 

A) Střecha 

V projektu jsou navrženy dva typy střech. Pilová a plochá střecha. Pilová střecha je 

použita pro krajní křídla projektu spojující komunikační jádro, které má střechu 

plochou. Pilová střecha směrovaná na západ je ve sklonu 16,3 % s délkou panelu 

Trimoterm 12,18 m, který je uložený na IPE profily 200. Panely mají standartní šířku 

1000 mm. Navržený rozpon mezi IPE profily činí 1,3 m (podrobněji viz příloha D – 

VÝPOČTOVÁ ČÁST). Část směřující na východ je ve sklonu 7 % s délkou panelu 8,9 

m. Minimální sklon střechy pro použití stropních panelů Trimoterm je 5 % 

s maximálním rozponem panelu 14 m. Podhled pro zakrytí IPE nosníku je zhotoven 

pomocí SDK desek Kauf, které jsou kotveny do profilů CW Knauf 50. Hlavní nosná 

konstrukce pro plochou střechu je tvořena standartními stropními nosníky Y175C Ytong 

Ekonom, které jsou doplněny stropními vložkami Ytong+ 200. Rozpon mezi 

jednotlivými stropními nosníky činí 680 mm. Dále je na nosné konstrukci spádová 

vrstva ve sklonu 3 % a tepelná izolace EPS o tloušťce 160 mm (dle ČSN 73 11901, která 

říká, že minimální spád pro plochou střechu jsou 3 %). Povrchová úprava střechy je 

z fólie určené k mechanickému kotvení.  

Skladba pilové střechy: 

• Trimoterm SW střešní panel 

Lichoběžníkový profil panelu 

Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 200 mm 

Standartní S profil, tl. 0,4 mm 

• IPE profil 200 

• SDK podhled Knauf White, 2x12,5 mm ukotvený do Knauf profilů CW 50 

Skladba ploché střechy: 

• Mapeplam TM, tl. 2 mm 

• Fólie z TPO určená k mechanickému kotvení 

• EPS 140 MM 

• Vedatect pyeg 200 s4 MINERA, tl. 3 mm 

• Pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou 

• Strop Ytong Ekonom 

• Příhradový nosník Ytong, osová vzdálenost 680 mm 

• Stropní vložka Ytong, výška 200 mm 
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• Baumit vápenná stěrka, tl. 3 mm (sklotextilní síťovina R52) 

• Štuková omítka Baumit KlimaPerla, tl. 4 mm 

• Nátěr Baumit KlimaColor, RGB: 245/244/240 

B) Lodžie, terasa 

Lodžie v 1.PP až 2.NP není zasklena. Oddělení nosné konstrukce lodžie prvkem, který 

přerušil tepelný most, nebyl při daném konstrukčním návrhu možný. Z tohoto důvodu 

je navržena tepelná izolace po celé délce lodžii oboustranně. Návrh tepelného izolantu 

byl z obou stran ověřen v programu Area. Viz níže. 
 

 
          Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 

Jak lodžie, tak terasy, které jsou ve 3. – 4. NP jsou dělány se spádovou vrstvou 2 % (dle 

ČSN 73 1901:1999 minimální spád je 1. 75 %).  Výška zábradlí musí podléhat normě. 

Požadovaná výška zábradlí 1000 mm je navržena v celém projektu. (dle ČSN 74 3305). 

Déle zábradlí podléhá vyhlášce 268/2009 Sb.  o maximální výšce volného prostoru mezi 

pochozí vrstvou a výplní zábradlí, která činí 120 mm. Kotvení zábradlí viz detail 

Uložení zábradlí. 

Hydroizolační cementová stěrka bude nanášená ve 2 vrstvách o hloubce 2 mm.  Do první 

vrstvy bude vložena sklotextilní síťovina a bude vytažena na sokl.  

Skladba lodžie:  

• Mrazuvzdorná keramická dlažba 333x333 mm, tl 10 mm 

• Lepidlo pro lepení keramické dlažby a obkladů, tl. 5 mm 

• Hydroizolace Mapelastic 16 vyztužená sklotextilní síťovinou, 2x2 mm  

• Betonová mazanina ve spádu, min tl. 80 mm vyztužená ocelovou sítí (w4, oka 

150/150) 

• PE fólie, tl.0.2 mm, s min. přesahem 15 mm 

• Isover EPS 3000, tl. 120 mm 

• Stropní panel Spiroll, tl. 200 mm 
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• Cemix 165 lepicí hmoty Superfix 

• Ocelové CW profily 

• Cementové desky AQUA PANEL, tl. 12,5 mm 

• Stěrková hmota Aquapanel s tkaninou v 1/3 hloubky vrstvy 

• Baumit NanoporTop, samočistící tenkovrstvá omítka tl. 3 mm 

Skladba terasa: 

• Mrazuvzdorná keramická dlažba 333x333 mm, tl. 10 mm 

• Lepidlo pro lepení keramické dlažby a obkladů, tl. 5 mm 

• Hydroizolace MAPELASTIC 16 s vytažením na sokl 

• Betonová mazanina ve spádu, min tl. 80 mm vyztužená ocelovou sítí (w4, oka 

150/150) 

• PE fólie, tl. 2 mm s min. přesahem 15 mm 

• Isover EPS 3000, tl. 120 mm 

• Stropní panel Spiroll, tl. 200 mm 

• Baumit vápenná stěrka, tl. 3 mm (sklotextilní síťovina R52) 

• Štuková omítka Baumit KlimaPerla, tl. 4 mm 

• Nátěr Baumit KlimaColor, RGB: 245/244/240 

3.10. Tepelná izolace 

Jak už je zmíněno v kapitole 4.4 Svislé nosné konstrukce a v kapitole 4.5 Zdivo, jsou 

v projektu navržené vykonzolované tvárnice Ytong v souladu s maximální povolenou 

excentricitou, aby bylo možno použít menší tloušťky izolantu pro pórobetonové 

tvárnice, a naopak vetší tloušťky izolantu pro železobetonové sloupy. Cílem bylo 

navrhnout skladbu stěny tak, aby součinitelé prostupu tepla byly při použití odlišného 

materiálu co nejvíce spolu srovnatelné a nebyl použit nadbytek tepelného izolantu.  

Zároveň vykonzolováním bylo dosaženo, že si fasáda ponechala hladký povrch.   

 Kotvení izolantu bude pomocí zatloukací hmoždinky s ocelovým trnem Ejot Eco 115 

na vrchu se systémovou zátkou z minerálních vláken STR MW 65 s hloubkou kotvení 

do nosné konstrukce minimálně 60 mm.  

V místě, kde je tepelná izolace polohována horizontálně, je kotvena jak pomocí lepidla 

Cemix 165 SUPERFIX, tak pomocí křížové spojky, která nese podhled tvořený 

z cementových desek Knauf Aquapanel Outdoor 12,5 mm.  

Druhy tepelné izolace: 

• Zatepleni základové desky – Isover EPS Primeter, tl. 160 mm 

• Zateplení soklu – XPS Styrodur 3000CS, tl. 180/140 mm 

• Zateplení krytého parkoviště – EPS 200, tl. 120 mm (1 m od nosné stěny) 
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• Zateplení obvodového zdiva Ytong o tl. tvárnice 250 mm – Isover PROFI, tl. 

150 mm 

• Zateplení nosného zdiva Ytong o tl. tvárnice 300 mm – Isover PROFI, tl. 150 

mm 

• Zateplení železobetonových sloupů a průvlaků – Isover UNI, tl. 200 mm 

• Zateplení balkónových lodžií  

A) Spodní izolace  

Isover UNI, tl. 200 mm nebo Isover UNI, tl. 160 mm pokud je nad zastřešením 

lodžie vytápěný obytný prostor, Isover UNI, tl. 100 mm v místě průvlaku  

B) Horní izolace 

Isover EPS Primeter, tl. 120 mm 

• Zateplení střechy 

A) Pilová střecha – panely Trimoterm 

Tepelná izolace z minerálních vláken dle výrobce, tl. 200 mm 

B) Plochá střecha  

Isover EPS 100, tl. 140 mm 

3.11. Úprava povrchů – vnitřní 

A) Podlaha 

Těžká plovoucí podlaha 

Nad dutinovými panely Spiroll je navržená vždy těžká plovoucí podlaha. Podle 

funkčnosti prostoru je zvolena buď laminátová plovoucí podlaha na podložkách nebo 

keramická dlažba. Těžká plovoucí podlaha je tvořena roznášecí vrstvou z betonové 

mazaniny o tloušťce 80 mm, teplenou izolací z čedičové vlny Isover T-N o tloušťce 50 

mm a následnou povrchovou úpravou.  

Keramická dlažba – funkce prostoru:  

koupelna, WC, šatna (součástí AP), komora, veřejné prostory – chodba, sklad, kotelna, 

úschovna kol 

Laminátová plovoucí podlaha na podložkách – funkce prostoru: 

obývací pokoj, kuchyň, ložnice, pokoj, chodba bytového prostoru, šatna 

Lehká plovoucí podlaha 

Pro 4.NP západního křídla mezonetového bytu byla zvolena lehká plovoucí podlaha 

z důvodu snížení objemové hmotnosti. Podle funkčnosti prostoru je zvolena buď 

laminátová plovoucí podlaha na podložkách nebo keramická dlažba (povrchová vrstva 

je stejná dle funkce místnosti, jak již bylo zmíněno u těžké plovoucí podlahy). Lehká 

plovoucí podlaha je tvořena nosnou stropní konstrukcí Strop Ytong Ekonom, tepelnou 

izolací z čedičové vlny Isover T-N o tloušťce 50 mm a roznášecí vrstvou 2x OSB desek 

o tloušťce 15 mm.  
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B) Obklady 

Obklady jsou použity ve vlhkých prostorech (koupelny, WC) a za kuchyňskou linkou. 

Koupelny, WC 

Výška obkladu ve velkých prostorách sahá 1500 mm nad úroveň pochozí vrstvy.  Do 

výšky 1200 mm (výška instalačních šachet) je použit obklad Multi Tahiti béžová dlažba 

33x33 cm mat DAA3B510.1, od výšky 1200 mm do výšky 1500 mm je použit obklad 

Dekor MultiTahiti béžovohnědá 30x40 cm mat SIKOOE75364.  Tloušťka obou obkladů 

je 7 mm. Pro lepení keramických obkladů bude využito lepidlo Baumit Baumacol 

FlexTop Speed, pod kterým bude nanesena hydroizolační vrstva.  U přechodu podlahy 

a stěny bude použita pružná těsnící páska pod dlažbu a obklady.  

Kuchyň 

Za kuchyňkou linkou byl zvolen obklad od 850 mm nad úrovní podlaží do výšky 1450 

mm. Tedy celková výška obkladu je 600 mm.  Typ obkladu je zvolen Rako Majolika 

béžová 20x60 cm lesk WARVE045.1. Pro lepení keramických obkladů bude využito 

lepidlo Baumit Baumacol FlexTop Speed. 

C) Omítka 

Omítka v interiéru je navržena od společnosti Baumit, složená ze stěrky k zahlazení 

nerovnosti, která je popřípadě vyztužena sklotextilní síťovinou a ze štukové omítky, 

která je složena z vápenného hydrátu, cementu, omítkového písku a přísad. Navržená 

skladba omítky je vhodná i do vlhkých prostorů (podpora regulace vlhkosti v interiéru 

bez plísní). 

Omítka – pórobetonové tvárnice 

Zde je důležité dbát na pracovní postup a nejprve před omítáním rovnoměrně povrchově 

zvlhčit tvárnice (předejití vzniku trhlin v důsledku vysychání zdiva). Omítka se liší pro 

příčky s tloušťkou tvárnice 150 mm. Zde je navržena sádrovou omítka o minimální 

tloušťce 15 mm oboustranně, která zlepší akustické vlastnosti příčky.  Na sádrovou 

omítku vhodné použít polopropustný nátěr.  

Skladba omítky pro tvárnice Ytong o tl. 150 mm: 

• Knauf sádrová omítka MP 75 (s deklarovanou objemovou hmotnosti v suchém 

stavu v rozmezí 950 kg/m3) tl. 15 mm  

• Nátěr Baumit KlimaColor, RGB: 245/244/240 

Skladba omítky pro tvárnice Ytong o tl. 200-300 mm: 

• Baumit vápenná stěrka, tl. 3 mm (sklotextilní síťovina R52) 

• Štuková omítka Baumit KlimaPerla, tl. 4 mm 

• Nátěr Baumit KlimaColor, RGB: 245/244/240  

Pozn. Při přechodu příčky a ŽB sloupu bude stěrka doplněna sklotextilní síťovinou 

v minimálním přesahu na tvárnice 200 mm z důvodu omezení trhlin 
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Omítka – železobetonové prvky 

Výrobce stropsystému dutinových stropních panelů Spiroll uvádí, že vhodnou úpravou 

stropního líce je stříkaná nebo strojně aplikovaná stěrka. Sklotextilní síťovina bude 

použita mimo běžná místa po celé ploše stropních panelů Spiroll a při přechodu sloupu, 

průvlaku s tvárnicemi Ytong.  Před aplikací stěrky musí být povrch očištěn a vyhlazen.  

Skladba omítky: 

• Baumit vápenná stěrka, tl. 3 mm (sklotextilní síťovina R52) 

• Štuková omítka Baumit KlimaPerla, tl. 4 mm 

• Nátěr Baumit KlimaColor, RGB: 245/244/240 

D) Podhled 

Ve 4. nadzemním podlaží byl zvolen podhled značky Knauf z 2x 12,5 SDK desek, které 

jsou kotveny šrouby do CW profilů, ty jsou pomocí nýtu přichyceny do IPE profilů. 

3.12. Úprava povrchů – vnější 

A) Fasádní omítka 

U mezonetových bytů budou mít fasádní omítky finální barvu RAL 0854. Stejná barva 

platí i pro omítky komunikačního jádra. Zbylé stěny budou mít finální barvy omítky 

RAL 0019. Viz výkres POHLED – JIŽNÍ STRANA 

Povrchová úprava TI z minerální vaty: 

• Armovací cementová stěrka Baumit StarContact, tl 4 mm  

s výztužnou skoletxtilní síťovinou Baumit OpenTex 

• Penetrace Baumit Premiumprimer 

• Tenkovrstvá omítka Baumit NanpotTop, tl. 3 mm 

B) Podhled 

V místě, kde je tepelná izolace polohována horizontálně, je kotvena jak pomocí lepidla 

Cemix 165 SUPERFIX, tak pomocí podhledu tvořeného cementovou deskou značky 

Knauf Aquapanel Outdoor 12,5 mm.  S povrchovou úpravou penetrací a následně 

stěrkové hmoty Aquapanel s tkaninou v 1/3 hloubky vrstvy o celkové tloušťce 4 mm, 

která má zároveň sloužit jako výplň mezi jednotlivými deskami majícími výrobcem 

deklarovanou spáru 3–5 mm.  

Skladba podhledu: 

• Cementová deska AQUA PANEL, tl. 12.5 mm 

• Stěrková hmota AQUA PANEL s tkaninou do hloubky 1/3 vrtvy, tl. 4 mm 

• Tenkovrstvá omítka Baumit NanpotTop, tl. 3 mm  
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C) Sokl 

Pro povrchovou úpravu soklu byla zvolena fasádní omítka Capastone Pazifikblau na 

bázi syntetické pryskyřice s barevnými kamínky. Omítka bude nanesena na cementovou 

omítku. 

D) Lodžie, terasa 

Pro úpravu povrchu lodžií a teras je navržena keramická povrchová úprava o tloušťce 

20 mm z venkovních mrazuvzdorných dlaždic o plošném rozměru 333x333 mm. 

E) Kryté parkoviště 

Pro povrchovou úpravu pro parkoviště je navržena dvousložková, bezrozpouštědlová, 

polyuretanová elastická stěrka pro hydroizolační systémy pojížděných parkovišť 

s vysokou mechanickou a chemickou odolností. 

3.13. Dilatace 

Jedná se o malý objekt, není potřeba samostatné průběžné dilatační spáry.  

A) Dilatační pás procházející ŽB stěnou  

Z důvodu rozdílného zatížení působícího na východní stěnu z pórobetonu (pouze 

zatížena vlastní vahou), oddělující z interiéru kotelnu, z exteriéru kryté parkoviště, bude 

použit dilatační pás z polystyrenu EPS 100 o tloušťce 50 m. Dilatační pás vede z 1.NP 

až do základů do hloubky základového prahu. Viz VÝKRES ZÁKLADŮ. 

B) Plovoucí podlaha 

Nezbytné oddilatování laminátových plovoucích podlah v důsledku pohybu vzhledem 

k měnící se teplotě a vlhkosti. Dilatace je nezbytně nutná ve všech místech, kde se 

laminátová plovoucí podlaha dotýká stěn, či jiných pevně s podkladem spojených 

detailů. Dilatace bude provedena pomocí dilatační pásky Isover N/PP, které zajišťuje 

pružné oddělení os svislých stěn a omezuje boční přenos kročejového hluku. 

C) Keramická dlažba 

Provedena stejná úprava při styku stěn jako u laminátové plovoucí podlahy.  

D) Dlažba – lodžie, terasy 

U venkovního prostoru teras a lodžií by měla být dodržena dilatační spára 

ve dvojnásobku hloubky balkónu v důsledku vysokých rozdílných teplot v průběhu 

roku. Dilatační spára bude provedena úzkou základnou Acra, výšky 20 mm, šířka 8 mm 

z PVC materiálu. Z důvodu spádového klínu nutná dilatace od svislé plochy stěny.  

Použit Isover N/PP.  

E) Kryté parkoviště 

Z důvodu rozdílné teplotní roztažnosti je navržena při přechodu mezi tepelnou izolaci a 

betonem ve spádu dilatační PE deska Mirelon o tl. 50 m, která bude začištěna zátěžovou 

krycí lištou.   
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3.14. Výplně otvorů 

A) Dveře 

Interiér 

Interiérové dveře byly zvoleny o světlé výšce 1970 mm, kde výška stavebního otvoru 

dveří činí 2020 mm. Dveře pro interiér jsou s obložkovou zárubní. Světlá šířka otvoru 

je v závislosti typu funkce místnosti, kde jsou dveře osazeny. Dle funkce jsou popřípadě 

do dveří přidány zámky pro WC sadu, pro dozický klič či zámek pro cylindrickou 

vložku.  

Typ použitých dveří: 

• Interiérové dveře VERTE BASIC plné 

• Zárubeň obložková regulovatelná PORTA SYSTEM 

• Posuvný systém dveří s upevněním na stěně (3.NP – mezonetový byt) 

Světlá šířka otvoru dle funkce prostoru: 

• 700: pro koupelny, WC, šatní prostory  

• 800: obývací pokoje/kuchyň, komory, sklady, šatny 

• 900: vstupní dveře do bytového prostoru 

• 1000: kotelna, úschovna kol 

Exteriér 

Pro exteriérové dveře byly zvoleny dva druhy.  

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou s hliníkovým rámem od výrobce Schüco. Zde je 

část vstupních dveří z prosklené fasády. Stejné dveře byly zvoleny i v prostorách 

mezidveří z důvodu prosklené příčky oddělující společnou chodbu bytového domu. 

Vstupní dveře mají výšku stavebního otvoru až po spodní výšku průvlaku. To platí i pro 

druhé dveře v prostoru mezidveří, kde stavební výška otvoru sahá až po světlou výšku 

prostoru, to jest pod stropní panel Spiroll. Světlá šířka otvoru je 1150 mm. Kotvení dveří 

bude provedeno pomocí montážní hliníkové kotvy o tl. 1,5 mm, kde bude použit šroub 

jak do rámu okna, tak do panelu Spiroll. Před položením Isoveru T-N a vylitím betonové 

mazaniny je nutno připravit kotevní lištu. 

Dále jsou v projektu použity balkonové dveře Vekra Design   s plastovým rámem, které 

jsou využity při vstupu na terasu či lodžii.  Zde se světlá výška stavebního otvoru také 

přizpůsobuje světlé výšce prostoru. Dveře jsou kotvené pomocí šroubů a montážní 

hliníkové kotvy o tl. 1,5 mm.  Světlá šířka otvoru je vždy 800 mm. Plastové dveře 

otvíravé,sklopné. Nutno připravit páskovou kotvu pro přichycení schodu na balkon 

tvořenou tvárnicemi Ytong před položením Isoveru T-N a vylití betonové mazaniny. 

Typ použitých dveří: 

• Dveře s hliníkovým rámem: exteriérové dveře Schüco ADS 90PL.SI 

• Dveře s plastovým rámem: plastové dveře Vekra Design EVO.  

Světlá šířka dveří na terasu či lodžii v závislosti daného prostorového uspořádání bytu, 

viz VÝKRESY PŮDORYSU 1.PP – 4.NP. 



28  

  

B) Okna 

Okna jsou plastová, stejně jako lodžiové, či terasové dveře od firmy Vekra. Výška 

stavebního otvoru oken rovněž sahá až po světlou výšku prostoru (výjimkou jsou okna, 

která mají světlou šířku otvoru 500 mm). Všechna okna jsou navržena v bezpečné výšce, 

tudíž mohou být otvíraná. Okna, která vedou do prostoru teras a lodžií mají funkci pouze 

sklopnou. Totéž platí pro okna osazená v místnosti pro úschovu kol, kotelnu, či 

společnou chodbu. Zbylá okna jsou vždy otvíravá na levé či pravé straně a zároveň 

sklopná. Okna jsou kotvena pomocí šroubů a montážní hliníkové kotvy o tl. 1,5 mm. 

Nadpraží oken na terasu či lodžii je 150 mm nad úrovní podlahy. Okna v místnostech 

typu obývací pokoj/kuchyň/ložnice mají výšku nadpraží 850 mm nad úrovní podlahy (v 

souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o minimální výšce parapetu pod oknem). Okna, kde 

je větrací prostor menší typu sklad, koupelna, WC (pokud je zde okno umístěno) má 

nadpraží voleno dle modulu tvárnice. Obvykle ve výšce 1240 mm.  

Typ použitých oken: 

• Plastové okno Vekra Design EVO. 

Světlá šířka otvoru dle funkce prostoru: 

• 1500: obývací pokoj/kuchyň, pokoje, ložnice, šatna 

Pozn. platí pro okna osazená do skeletového systému 

• 500: sklady, společný prostor schodiště, úschovna kol, kotelna, koupelna (pokud 

je zde okna osazeno) 

Pozn. okna jsou ve výkresech kótována vždy světlou výškou otvoru, naopak u dveří je 

kótována světlá výška stavebního otvoru, podle které lze vyčíst světlou výšku stavebního 

otvoru pro okna 

3.15. Klempířské výrobky 

A) Okapnice 

Každé okno, které nesměřuje na terasu či lodžii, je opatřeno oplechováním okenních 

parapetů. U lodžií je voda odváděna ve spádové vrstvě 2 % na okapnici opatřenou 

ochrannou fólií, která zároveň slouží jako okrajová krycí vrstva pro keramickou 

povrchovou úpravu lodžie. 

B) Okapový žlab 

Terasa je taktéž navržena ve spádu 2 % a je opatřena okapovým žlabem po jejím okraji. 

Okapový žlab bude veden ve spádu s minimálním sklonem 0.5 %. V polovině terasy 

bude spád veden na obě strany okapovým žlabem směřujícím k východní, respektive 

západní straně. V rozích terasy bude okap napojen do dešťových svodů. Viz VÝKRES 

PŮDORYS STŘECHY.   

Pro odvod vody pilové střechy je navržen okapový žlab při konci střechy a bude taktéž 

v polovině rozdělen a spádován od sebe v minimálním sklonu 0.5 %. Plochá střecha je 

vedena ve spádu 3 % a je zakončena okapovým žlabem, který má minimální spád opět 

0.5 % a je v polovině rozdělen a spádován ve sklonu od sebe. Jak pro pilovou střechu, 
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tak pro plochou střechu jsou okapové žlaby vždy zakončeny dešťovými svody, které 

jsou rozmístěny při okrajích, popřípadě rozích bytového domu.   

C) Lapač nečistot 

V místě napojení okapového žlabu s dešťovým svodem bude vždy umístěn lapač 

střešních splavenin. 

D) Kotvení okapových žlabů 

Kotvení okapových žlabů bude provedeno přes okapový hák zaklapávací. V místě 

napojení na pilovou střechu bude kotvení umístěno dle šířky panelu Trimoterm 1000 

mm. Podél terasy bude okapový žlab kotven s rozponem 1200 mm.  

E) Kotvení dešťového svodu 

Kotvení dešťových svodů bude zhotoveno pomocí kotvicí hmoždinky se šroubem pro 

objímku svodu do zateplení. Objímka svodu bude v rozteči 2000 mm.  

F) Trimoterm panely 

Profilace pro vnější a vnitřní plech panelu je dána výrobcem. Konečná úprava panelu je 

opatřena okapnicí. Vrchní plech je nutné v rohu pilové střechy ohnout nahoru v tloušťce 

30 mm. Stejně se vrchní plech ohybuje u okapu v tloušťce 10–15 mm sloužících 

k utěsnění panelu. K ohnutí panelu se využije vhodný klempířský prvek.  

 

Technická dokumentace pro Roof Systms Trimoterm SNV pro šikmé střechy: Ohnutí 

plechu u hřebene a u okapu. Trimo d. o. o. [online]. Domažlická 1232/3 130 00 Praha 

3 Česká republika, 7.4 2020 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.trimo-

group.com/cs/ke-stazeni/technicke-dokumenty 

Pro kotvení panelů je možné používat pouze šrouby z nerezové oceli a podložky o 

průměru 18 mm (také z nerezu) a s těsnící páskou. Kotvení panelu k IPE profilu se 

provádí v místě vyprofilování trapézového plechu, který je vyplněn tepelnou izolací. 

Tím se předejde vzniku tepelných mostů. Kotvení prováděno v rozteči IPE profilů, která 

činí 1300 mm.  

Deklarovaný systém panelů Trimoterm je nutno dodržovat. V případě změn přestává 

výrobce za systém ručit.  

Při provádění detailů klempířských výrobků nutno postupovat dle typových podkladů 

dodavatelských firem. 

https://www.trimo-group.com/cs/ke-stazeni/technicke-dokumenty
https://www.trimo-group.com/cs/ke-stazeni/technicke-dokumenty
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3.16. Zámečnické výrobky 

A) Zábradlí 

V projektu je použito zábradlí dvojího typu s využitím materiálu ocel. První je celé 

ocelové zábradlí s prutovou výplní, použito pro společný schodišťový prostor a druhé 

je ocelo-skleněné zábradlí, použito pro prostory teras a lodžií.  

Typy použitých zábradlích: 

• Ocelové: schodišťové zábradlí AISI 304, v. 900 mm  

• Ocelo-skleněné: zábradlí vertikální BR AISI304, D42,4/d12, v. 1000 mm 

B) Kotvení schodišťového zábradlí 

Schodišťové zábradlí bude kotveno do horních schodnic v každém třetím stupni 

minimálně 80 mm do hloubky betonové vrstvy a také minimálně 40 mm od kraje 

podstupnice betonové vrstvy pomocí ocelové kotvy ATS šroub pro velké zatížení. 

C) Kotvení zábradlí lodžií 

Uložení ocelo-skleněného zábradlí je řešeno pomocí ocelového čtvercového profilu o 

rozměrech 50x50 mm, který je kotvený do bočního sloupu lodžie.  Při větším rozponu 

lodžiového zábradlí je zábradelní spodní profil podepřen odlehčující nožičkou. Viz 

výkres KOTEVNÍ LODŽIOVÉHO ZÁBRADLÍ. 

3.17. Truhlářské výrobky 

Pro mezonetové byty je navrženo dřevěné schodiště s dřevěným zábradlím. Pro západní 

křídlo je schodiště jednoramenné, pro východní křídlo je schodiště dvouramenné 

s mezipodestou do tvaru L. Stupně jsou provedeny stupnicemi a mají tloušťku 40 mm. 

Se schodnicemi se spojují na drážku.  

Typy použitých truhlářských výrobků: 

• Jednoramenné schodiště:17x176x280 mm 

• Dvouramenné schodiště s mezipodestou: rameno 6x176x280 mm, podesta 

1100x1100 mm, rameno12x176,5x280 mm 

• Zábradlí: dřevěné zábradlí na schody – set DUB, v. 900 mm  

A) Uložení schodiště 

K uložení horní části schodiště je použit závěsný úhelník s čepem. Pro uložení schodnic 

v dolní části schodiště je navržen opěrný úhelník s výstupkem.  

B) Kotvení zábradlí 

Otevřená část schodiště je krytá zábradlím, které je ukončeno sloupky. Výplně zábradlí 

jsou zavrtány do hrany schodnice, popřípadě madel.  

C) Povrchová úprava 

Povrch schodiště bude upraven olejováním. Nejprve se vetře do dřeva olej a nechá 

zaschnout po dobu 24 hodin. Následně se schodiště přebrousí a nanese se vrstva vosku.  
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3.18. Barevné řešení exteriéru 

U mezonetových bytů budou mít fasádní omítky finální barvu RAL 0854. Stejná barva 

platí i pro omítky komunikačního jádra. Zbylé stěny budou mít finální barvu omítky 

RAL 0019. Navržená omítka je samočistící tenkovrstvá – Baumit NanoporTop. Pro 

povrchovou úpravu soklu je zvolena omítka Capastone Pazifikblau na bázi syntetické 

pryskyřice s barevnými kamínky. 

Barevné řešení exteriéru: 

• RAL 0854   

• RAL 0019  

• SOKL  

Viz výkres POHLED – JIŽNÍ STRANA 

3.19. Vstupní zádveří 

 Hlavní vstup do objektu je situován na sever. Slouží také jako jediný možný vstup do 

objektu.  Zádveří je horizontálně odděleno skleněnou výplní. V zádveří na západní 

straně jsou navrženy osobní poštovní schránky (celkem 7 ks). Na západní straně jsou 

dveře směrující do úschovny kol.  

Typ schránek: 

• poštovní schránka BK240 N 

3.20. Akustika 

A) Vzduchová neprůzvučnost 

Mezi byty 

Dle normy ČSN 73 0532 musí být splněn požadavek na vzduchovou neprůzvučnost 

mezi byty v bytových domech, a to mezi obytnou místností jednoho bytu a všemi 

ostatními místnostmi bytu druhého, jak pro stropy, tak stěny Rw = 53 dB.  

1) Vertikální konstrukce 

V 1.PP je navržena mezi bytem a schodišťovým prostorem stěna ze ŽB o tl. 200 mm, 

kde hodnota stavební neprůzvučnosti je Rw = 57 dB. 

Pro 1.NP – 3.NP jsou navrženy vápenopískové tvárnice Silka pro akustické stěny se 

zvukovou neprůzvučností deklarovanou výrobcem Ytong Rw = 54 dB.  

Pro 3.NP západní křídlo bytu má mezi schodišťovým prostorem a jednotkou bytu stěnu 

z tvárnic Ytong o tloušťce 300 mm, kde výrobce deklaruje zvukovou neprůzvučnost Rw 

= 46 dB. Z toho důvodu byla přidána k pórobetonovým tvárnicím předstěna z minerální 

izolace Akustik Board o tloušťce 40 mm s 1x12,5 opláštění Knauf White, kde po přidání 

akustické stěny výrobce Knauf deklaruje hodnotu akustické neprůzvučnosti R w = 54 

dB. 

Pozn. 1: Rw hodnoty jsou již po odečtení korekce závislé na vedlejších cestách šíření 

zvuku, kdy za k1 byla uvažována hodnota 2 dB.  
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Pozn. 2: výpočty zvukové neprůzvučnosti pro betonovou stěnu byly provedeny přes 

internetový portál:https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/135-vypocet-

laboratorni-nepruzvucnosti-jednoduchych-stavebnich-prvku-podle-csn-en-12354-1-

prilohy-b 

2) Horizontální konstrukce 

Stropní panel Spiroll od Stropsystému firmy Goldbeck deklaruje index zvukové 

neprůzvučnosti R w = 49 dB. Roznášecí vrstva z betonové mazaniny má zvukovou 

neprůzvučnost R w = 41 dB.  Celkově by těžká plovoucí podlaha podmínky pro splnění 

akustických požadavků měla být splněna. 

Pozn.: Rw hodnoty jsou již po odečtení korekce závislé na vedlejších cestách šíření zvuku, 

kdy za k1 byla uvažována hodnota 2 dB.  

Mezi obytnými místnostmi 

Dle normy ČSN 73 0532 musí být splněn požadavek na vzduchovou neprůzvučnost 

mezi byty bytových domech a to mezi obytnou místností jednoho bytu a všemi ostatními 

místnostmi bytu druhého, pro stropy Rw = 47 dB, pro stěny Rw = 42 dB. Dveře se 

zvukovou neprůzvučností 27 dB.  

1) Vertikální konstrukce 

Pro tvárnice Ytong  Standart o tloušťce 200 mm je výrobcem deklarována zvuková 

neprůzvučnost 45 dB bez omítnutí.  

Pro tvárnice Ytong  Klasic o tloušťce 200 mm je výrobcem deklarována zvuková 

neprůzvučnost 43 dB bez omítnutí.  

Pro tvárnice Ytong Klasic o tlouštce 150 mm je výrobcem deklarována zvuková 

neprůzvučnost 41 dB bez omítnutí. S omítnutím oboustranně sádrovou omítkou o tl. 15 

mm by se měly akustické vlastnosti zvýšit o 3 dB (prokázáno laboratorní zkouškou 

Knauf).  

Instalační šachty jsou pro eliminaci hluku opláštěny šachtovou stěnou s kovovou 

podkonstrukcí od výrobce Knauf. V projektu je navržena 2x12,5 SDK předstěna 

s akustickým izolantem z minerální vlny o tl. 40 mm s CW profily 50. Dle katalogu 

výrobce je zvuková neprůzvučnost šachty 42.9 dB.  

2) Horizontální konstrukce 

Strop Ytong Ekonom deklaruje zvukovou neprůzvučnost 47 dB. 

3) Dveře 

Interiérové dveře s obložkovou zárubní mají zvukovou neprůzvučnost 32 dB. 

Veřejné chodby, sklady, kotelny. 

Dle normy ČSN 73 0532 musí být splněn požadavek na vzduchovou neprůzvučnost ve 

společných prostorech domu (schodiště, chodby, sklepy, úschovny kol…), jak pro 

stropy Rw = 52 dB, tak pro stěny Rw = 47 dB. Pro vstupní dveře opatřené zádveřím Rw 

= 37 dB, pro ostatní dveře Rw = 32 dB. 

 

 

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/135-vypocet-laboratorni-nepruzvucnosti-jednoduchych-stavebnich-prvku-podle-csn-en-12354-1-prilohy-b
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/135-vypocet-laboratorni-nepruzvucnosti-jednoduchych-stavebnich-prvku-podle-csn-en-12354-1-prilohy-b
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/135-vypocet-laboratorni-nepruzvucnosti-jednoduchych-stavebnich-prvku-podle-csn-en-12354-1-prilohy-b
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1) Vertikální konstrukce 

Tvárnice Silka jsou použity mezi schodišťovým prostorem a kotelnou, také mezi 

úschovnou kol a mezidveřím jsou navrženy vápenopískové tvárnice Silka pro akustické 

stěny se zvukovou neprůzvučností deklarovanou výrobcem Ytong Rw = 54 dB.  

Pro sklady byla k příčce Ytong o tloušťce 150 mm přidána předstěna z minerální izolace 

Akustik Board o tloušťce 40 mm s 1x12,5 opláštění Knauf White, po přidání se z Rw = 

41 dB navýšilo na Rw = 49 dB. 

2)  Horizontální konstrukce 

Stropní panel Spiroll od Stropsystému firmy Goldbeck deklaruje index zvukové 

neprůzvučnosti R w = 49 dB. Roznášecí vrstva z betonové mazaniny má zvukovou 

neprůzvučnost R w = 41 dB.  Celkově by těžká plovoucí podlaha splňovala podmínky 

akustických požadavků.  

3) Dveře 

Vstupní dveře mají zvukovou neprůzvučnost R w = 42 dB. Zbylé interiérové dveře 

s obložkovou zárubní mají zvukovou neprůzvučnost 32 dB. 

B) Kročejová neprůzvučnost 

Dle normy ČSN 73 0532 musí být splněn požadavek na kročejovou neprůzvučnost mezi 

stropy jednotlivých bytů, kdy Lw = 55 dB. V rámci mezonetového bytu je kročejová 

neprůzvučnost Lw = 47 dB, pro společné prostory Lw = 58 dB. 

1) Podlahy 

Podlahy mají proti přenosu kročejového hluku dvojí ochranu. První je akustická izolační 

vrstva Isover T-N určena pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých 

plovoucích podlah. Dále jsou podlahy vybaveny po krajích akustickými podlahovými 

pásky Isover N/PP, které tak zajišťují dilatační spáru a tím omezují boční přenos 

kročejového hluku. 

2) Schodiště 

V místě schodišťového ramene v ozubu na mezipodestu či podestu je použit akustický 

prvek k eliminaci kročejového zvuku určený do prefabrikovaných schodišť Schöck 

Tronsole® typ F. 

V místě napojení schodišťového ramene se základovou deskou je navržen akustický 

prvek Schöck Tronsole® typ B pro prefabrikované schodiště k eliminaci vzniku 

akustických mostů. 

Pro eliminaci přenosu kročejového hluku přes mezipodestu do stěn je použit akustický 

prvek Schöck Tronsole® typ Z. Akustické přerušení zajišťuje optimální útlum 

kročejového hluku. 

3) Příčky 

Akustické tvárnice Silka vyžadují utěsnění všech možných akustických mostů, aby 

správně plnily svou funkci. Při uložení příčky na nosnou konstrukci je třeba použít 

korkovou separační vrstvu a vytvořit cementové lože ze zdící malty MVC10.  Při 

horním spoji nesmí být konstrukce napevno spojena, ale je nutno použít distanční 

minerální vláknitou desku.  
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4) Výtah 

Stěny výtahu jsou prefabrikované a působí jako samostatná jednotka. Hlava šachty je 

oddilatována od nosné konstrukce ploché střechy komunikačního jádra z důvodu 

eliminace přenosu hluku konstrukce. Prefabrikované stěny o tloušťce 250 mm mají 

vysokou pohltivost zvuku, a to i co se týče vzduchové neprůzvučnosti.  

Nutno také dbát na nečistoty při stavebních pracích, které mohou mít za následek vyšší 

hluk z kabinového prostoru výtahu.  

3.21. Hasící přístroje 

Hydrantový systém je navržen na každém patře komunikačního jádra.  Skříň hydrantu 

je osazena v pórobetonových tvárnicích Ytong. 

Přenosný hasičský přístroj musí být umístěn tak, aby byl snadno viditelný a volně 

přístupný. Na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu, musí být 

umístěn alespoň 1 PHP. Dále je dle ČSN 73 08 33 stanoveno, že PHP musí být umístěn 

v prostorách určených ke skladování a strojovně výtahu. 

Typ hasičského přístroje: 

• PHP práškový s náplní 6 kg 

4. Závěr 

Konstrukce jsou obecně navrženy v souladu se souborem norem platných v České 

republice. 

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvorů 

5.1. Prostup tepla stěnou 

Konstrukce bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel 

prostupu tepla pro vnější stěny oblast -15°C  U < UN = 0,246 W/m2 .K. 

    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 

 Název úlohy :  TVÁRNICE YTONG O TL. 300 MM + TI 
 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
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 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Ytong Lambda  0,3000  0,1470  1000,0  350,0  7,5   0.0000 
  2  Isover Unirol  0,1400  0,0360  840,0  21,5  1,0   0.0000 
  3  Baumit StarCon  0,0040  0,8000  920,0  1400,0  50,0   0.0000 
  4  Baumit Nanopor  0,0030  0,7000  920,0  1800,0  35,0   0.0000 
           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná  vlhkost ve vrstvě. 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Ytong Lambda   --- 
  2  Isover Unirol Profi   --- 
  3  Baumit StarContact   --- 
  4  Baumit NanoporTop omítka   --- 
         

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    -3.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
  
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31        744    21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30        720    21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31        744    21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31        744    21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30        720    21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
 

          

 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

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

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.939 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.164 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 

 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        331.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.6  
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.04 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.1   0.960    57.2 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.1   0.960    59.6 
    3    15.8   0.704    12.3   0.510    20.3   0.960    60.2 
    4    16.3   0.632    12.8   0.363    20.5   0.960    61.5 
    5    17.4   0.538    14.0   0.085    20.7   0.960    65.3 
    6    18.3   0.420    14.8  ------    20.8   0.960    68.6 
    7    18.8   0.298    15.2  ------    20.9   0.960    70.2 
    8    18.6   0.349    15.1  ------    20.9   0.960    69.5 
    9    17.5   0.529    14.0   0.058    20.7   0.960    65.6 
   10    16.5   0.621    13.0   0.333    20.5   0.960    62.0 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.3   0.960    60.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.1   0.960    59.8 
           

 

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

 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   

 theta [C]:   20.5   12.5   -2.8   -2.8   -2.8 
 p [Pa]:   1367    559    509    437    399 
 p,sat [Pa]:   2409   1446    483    482    482 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1   0.4400    0.4400   1.895E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0462 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      6.0548 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 Poznámka: Vypočtená celoroční bilance má pouze informativní charakter, protože výchozí 
 venkovní teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. Uvedený výsledek byl vypočten 
 za předpokladu, že se konstrukce nachází v teplotní oblasti -15 C. 
 

 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypař.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc  
 

 Měsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 

   1   0.4400   0.4400    0.1800    0.1756    0.0044     0.0046 
   2      ---        ---      0.1650    0.1913   -0.0263     0.0000 
   3      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   4      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   5      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   6      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   7      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   8      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   9      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  10      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
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  11      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  12      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
          
 

 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0046 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:     0.0046 kg/m2 
   z toho se odpaří do exteriéru:     0.0046 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0000 kg/m2 
          
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 

   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Ytong Lambda  151  214  ---  ---  --- 
  2  Isover Unirol  ---  ---  153  91  121 
  3  Baumit StarCon  ---  ---  153  91  121 
  4  Baumit Nanopor  ---  ---  214  151  --- 
 
          

 

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 

 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 

 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

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

 

 Název úlohy :  TVÁRNICE YTONG O TL. 250  MM + TI 
 
 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Ytong Lambda  0,2500  0,1471  1000,0  350,0  7,5   0.0000 
  2  Isover Unirol  0,1500  0,0360  840,0  21,5  1,0   0.0000 
  3  Baumit StarCon  0,0040  0,8000  920,0  1400,0  50,0   0.0000 
  4  Baumit Nanopor  0,0030  0,7000  920,0  1800,0  35,0   0.0000 
           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Ytong Lambda   --- 
  2  Isover Unirol Profi   --- 
  3  Baumit StarContact   --- 
  4  Baumit NanoporTop omítka   --- 
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 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
   dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31        744    21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30        720    21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31        744    21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31        744    21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30        720    21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

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

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.875 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.165 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
 

 

 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0010 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        221.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.9 h 

 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.54 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.1   0.959    57.2 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.1   0.959    59.6 
    3    15.8   0.704    12.3   0.510    20.3   0.959    60.2 
    4    16.3   0.632    12.8   0.363    20.5   0.959    61.5 
    5    17.4   0.538    14.0   0.085    20.7   0.959    65.3 
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    6    18.3   0.420    14.8  ------    20.8   0.959    68.6 
    7    18.8   0.298    15.2  ------    20.9   0.959    70.2 
    8    18.6   0.349    15.1  ------    20.8   0.959    69.5 
    9    17.5   0.529    14.0   0.058    20.7   0.959    65.6 
   10    16.5   0.621    13.0   0.333    20.5   0.959    62.0 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.3   0.959    60.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.1   0.959    59.8 
           

 

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

  
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   

 theta [C]:   20.2   10.1  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367    378    299    194    138 
 p,sat [Pa]:   2370   1236    169    169    168 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

  
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1   0.4000    0.4000   9.804E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.2303 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      6.0421 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 

 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 

 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypař.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc  
 

 Měsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 

   1   0.4000   0.4000    0.2124    0.1757    0.0367     0.0379 
   2   0.4000   0.4000    0.1947    0.1914    0.0033     0.0412 
   3      ---        ---      0.1720    0.2939   -0.1219     0.0000 
   4      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   5      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   6      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   7      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   8      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   9      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  10      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  11      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  12      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
          

 

 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0412 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:     0.0412 kg/m2 
   z toho se odpaří do exteriéru:     0.0412 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0000 kg/m2 
          

 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 

   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          

 

  1  Ytong Lambda  151  214  ---  ---  --- 
  2  Isover Unirol  ---  ---  153  61  151 
  3  Baumit StarCon  ---  ---  153  61  151 
  4  Baumit Nanopor  ---  ---  214  151  --- 
 

         

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 

 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 

 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

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

 Název úlohy :  ŽB SLOUPY/PRŮVLAKY TL. 200 + TI 
 
 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  2  Isover Uni  0,2000  0,0350  800,0  40,0  1,0   0.0000 
  3  Baumit StarCon  0,0040  0,8000  920,0  1400,0  50,0   0.0000 
  4  Baumit Nanopor  0,0030  0,7000  920,0  1800,0  35,0   0.0000 
           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Železobeton 1   --- 
  2  Isover Uni   --- 
  3  Baumit StarContact   --- 
  4  Baumit NanoporTop omítka   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
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 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31        744    21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30        720    21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31        744    21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31        744    21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30        720    21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

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

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.863 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.166 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 

 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        315.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.8 h 

 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.54 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.1   0.959    57.2 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.1   0.959    59.6 
    3    15.8   0.704    12.3   0.510    20.3   0.959    60.2 
    4    16.3   0.632    12.8   0.363    20.5   0.959    61.5 
    5    17.4   0.538    14.0   0.085    20.7   0.959    65.3 
    6    18.3   0.420    14.8  ------    20.8   0.959    68.6 
    7    18.8   0.298    15.2  ------    20.9   0.959    70.2 
    8    18.6   0.349    15.1  ------    20.8   0.959    69.5 
    9    17.5   0.529    14.0   0.058    20.7   0.959    65.6 
   10    16.5   0.621    13.0   0.333    20.5   0.959    62.0 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.3   0.959    60.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.1   0.959    59.8 
           

 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   

 theta [C]:   20.2   19.4  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367    260    212    164    138 
 p,sat [Pa]:   2370   2250    169    169    168 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1   0.4000    0.4000   2.965E-0008 
 
  
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0292 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      6.1253 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 

 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 

   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Železobeton 1  151  214  ---  ---  --- 
  2  Isover Uni  ---  ---  184  150  31 
  3  Baumit StarCon  ---  ---  184  150  31 
  4  Baumit Nanopor  ---  ---  214  151  --- 
 
          

 

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 

 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 

 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 

 Název úlohy :  SOKL 
 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2 
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 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  2  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  3  Isover EPS Sok  0,1800  0,0330  1270,0  26,0  50,0   0.0000 
  4  Malta cementov  0,0100  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  Cemix Mozaikov  0,0016  0,3600  840,0  1400,0  152,0   0.0000 
           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Železobeton 1   --- 
  2  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  3  Isover EPS Sokl 3000   --- 
  4  Malta cementová   --- 
  5  Cemix Mozaiková omítka   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31        744    21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30        720    21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31        744    21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31        744    21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30        720    21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
 relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

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

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.627 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.173 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
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 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.1E+0011 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        308.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.9 h 

 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.48 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.0   0.958    57.4 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.1   0.958    59.8 
    3    15.8   0.704    12.3   0.510    20.3   0.958    60.3 
    4    16.3   0.632    12.8   0.363    20.5   0.958    61.6 
    5    17.4   0.538    14.0   0.085    20.7   0.958    65.4 
    6    18.3   0.420    14.8  ------    20.8   0.958    68.6 
    7    18.8   0.298    15.2  ------    20.9   0.958    70.2 
    8    18.6   0.349    15.1  ------    20.8   0.958    69.6 
    9    17.5   0.529    14.0   0.058    20.7   0.958    65.7 
   10    16.5   0.621    13.0   0.333    20.5   0.958    62.1 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.3   0.958    60.3 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.1   0.958    59.9 
           

 

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

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   

 theta [C]:   20.2   19.3   19.2  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1325    225    142    141    138 
 p,sat [Pa]:   2365   2241   2224    170    169    169 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.833E-0009 kg/(m2.s) 
 
 

 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 

   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Železobeton 1  151  214  ---  ---  --- 
  2  Elastodek 40 S  151  214  ---  ---  --- 
  3  Isover EPS Sok  ---  ---  334  31  --- 
  4  Malta cementov  ---  ---  334  31  --- 
  5  Cemix Mozaikov  ---  ---  334  31  --- 
 
          

 

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
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 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 

 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 

 
 

5.2. Prostup tepla střechou 

Konstrukce bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel 

prostupu tepla pro ploché střechy a šikmé do 45° U <UN = 0,240 W/m2 .K. 

    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
  

 Název úlohy :  PLOCHÁ STŘECHA 
 
 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Baumit štuková  0,0040  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Baumit univerz  0,0030  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  3  Ytong Lambda  0,2000  0,1300  1000,0  350,0  7,5   0.0000 
  4  Železobeton 1  0,0400  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  5  Vedag Vedatect  0,0060  0,1700  1470,0  1300,0  100000,0   0.0000 
  6  Isover EPS 100  0,1600  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  7  O.C. - Plan 30  0,0020  0,1600  960,0  770,0  150000,0   0.0000 
           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Baumit štuková omítka   --- 
  2  Baumit univerzální stěrka   --- 
  3  Ytong Lambda   --- 
  4  Železobeton 1   --- 
  5  Vedag Vedatect G200 DD   --- 
  6  Isover EPS 100   --- 
  7  O.C. - Plan 3000   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
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 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    19.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    19.0   60.5  1328.7    -4.3   81.1   345.4 
    2        28        672    19.0   63.2  1388.0    -2.6   80.7   396.8 
    3        31        744    19.0   64.5  1416.5     1.3   79.4   532.6 
    4        30        720    20.0   63.1  1474.6     6.2   77.2   731.6 
    5        31        744    21.0   64.1  1593.3    11.3   74.1   991.8 
    6        30        720    21.0   67.8  1685.2    14.4   71.5  1172.4 
    7        31        744    21.0   69.6  1730.0    15.8   70.1  1257.7 
    8        31        744    21.0   68.9  1712.6    15.3   70.6  1226.7 
    9        30        720    21.0   64.4  1600.7    11.6   73.9  1008.9 
   10        31        744    20.0   63.7  1488.6     7.0   76.8   769.0 
   11        30        720    19.0   64.6  1418.7     1.8   79.2   550.6 
   12        31        744    19.0   63.5  1394.6    -2.4   80.5   402.6 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  

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

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.951 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.164 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 

 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0012 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        967.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.8 h 
 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.64 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.6   0.811    11.2   0.665    18.1   0.960    64.1 
    2    15.3   0.828    11.8   0.669    18.1   0.960    66.7 
    3    15.6   0.808    12.2   0.613    18.3   0.960    67.4 
    4    16.2   0.726    12.8   0.476    19.4   0.960    65.3 
    5    17.4   0.633    14.0   0.274    20.6   0.960    65.7 
    6    18.3   0.596    14.8   0.064    20.7   0.960    68.9 
    7    18.8   0.568    15.2  ------    20.8   0.960    70.5 
    8    18.6   0.577    15.1  ------    20.8   0.960    69.9 
    9    17.5   0.629    14.0   0.258    20.6   0.960    65.9 
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   10    16.4   0.721    12.9   0.455    19.5   0.960    65.8 
   11    15.6   0.803    12.2   0.604    18.3   0.960    67.4 
   12    15.4   0.829    11.9   0.669    18.1   0.960    67.0 
           

 

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

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   

 theta [C]:   18.4   18.4   18.4    9.8    9.6    9.4  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1208   1208   1207   1206   1205    500    491    138 
 p,sat [Pa]:   2121   2115   2112   1210   1197   1181    169    168 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1   0.2470    0.2470   4.231E-0010 
    2   0.4130    0.4130   3.175E-0010 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0018 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0078 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 

 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 

 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypař.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc  
 

 Měsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 

  11   0.4130   0.4130    0.0006    0.0003    0.0003     0.0003 
  12   0.4130   0.4130    0.0008    0.0002    0.0006     0.0009 
   1   0.4130   0.4130    0.0008    0.0002    0.0006     0.0016 
   2   0.4130   0.4130    0.0007    0.0002    0.0005     0.0021 
   3   0.4130   0.4130    0.0006    0.0003    0.0004     0.0025 
   4   0.4130   0.4130    0.0004    0.0004    0.0001     0.0025 
   5   0.4130   0.4130    0.0002    0.0006   -0.0004     0.0021 
   6   0.4130   0.4130    0.0000    0.0008   -0.0008     0.0013 
   7   0.4130   0.4130   -0.0001    0.0010   -0.0010     0.0003 
   8      ---        ---     -0.0000    0.0009   -0.0009     0.0000 
   9      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  10      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
          

 

 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0025 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:     0.0025 kg/m2 
   z toho se odpaří do exteriéru:     0.0025 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0001 kg/m2 
          

 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 

   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          

 

  1  Baumit štuková  ---  365  ---  ---  --- 
  2  Baumit univerz  ---  334  31  ---  --- 
  3  Ytong Lambda  ---  ---  214  61  90 
  4  Železobeton 1  ---  ---  184  91  90 
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  5  Vedag Vedatect  ---  ---  184  91  90 
  6  Isover EPS 100  ---  ---  31  30  304 
  7  O.C. - Plan 30  ---  ---  31  30  304 
 

          

 

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn 

 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 

 
  

 Název úlohy :  PILOVÁ STŘECHA 
 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Knauf White  0,0250  0,2100  1060,0  850,0  17,0   0.0000 
  2  Uzavřená vzduc  0,2000  0,5880  1010,0  1,2  0,1   0.0000 
  3  Trapézové plec  0,0005  50,0000  870,0  7850,0  1720,0   0.0000 
  4  Isover Unirol  0,2000  0,0360  840,0  21,5  1,0   0.0000 
  5  Trapézové plec  0,0005  50,0000  870,0  7850,0  1720,0   0.0000 
           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Knauf White   --- 
  2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 100 mm 
    --- 
  3  Trapézové plechy   --- 
  4  Isover Unirol Profi   --- 
  5  Trapézové plechy   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    21.0   54.0  1342.2    -4.3   81.1   345.4 
    2        28        672    21.0   56.5  1404.4    -2.6   80.7   396.8 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     1.3   79.4   532.6 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     6.2   77.2   731.6 
    5        31        744    21.0   64.1  1593.3    11.3   74.1   991.8 
    6        30        720    21.0   67.8  1685.2    14.4   71.5  1172.4 
    7        31        744    21.0   69.6  1730.0    15.8   70.1  1257.7 
    8        31        744    21.0   68.9  1712.6    15.3   70.6  1226.7 
    9        30        720    21.0   64.4  1600.7    11.6   73.9  1008.9 
   10        31        744    21.0   60.2  1496.3     7.0   76.8   769.0 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     1.8   79.2   550.6 
   12        31        744    21.0   56.7  1409.3    -2.4   80.5   402.6 
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 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  

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

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        6.015 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.162 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0010 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         65.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          2.6 h 

 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.57 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.753    11.3   0.618    20.0   0.960    57.4 
    2    15.5   0.765    12.0   0.620    20.1   0.960    59.9 
    3    15.8   0.734    12.3   0.559    20.2   0.960    60.4 
    4    16.3   0.682    12.8   0.449    20.4   0.960    61.8 
    5    17.4   0.633    14.0   0.274    20.6   0.960    65.6 
    6    18.3   0.596    14.8   0.064    20.7   0.960    68.9 
    7    18.8   0.568    15.2  ------    20.8   0.960    70.5 
    8    18.6   0.577    15.1  ------    20.8   0.960    69.9 
    9    17.5   0.629    14.0   0.258    20.6   0.960    65.9 
   10    16.5   0.675    13.0   0.428    20.4   0.960    62.3 
   11    15.8   0.728    12.3   0.549    20.2   0.960    60.5 
   12    15.5   0.766    12.1   0.619    20.1   0.960    60.0 
           

 

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

 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   

 theta [C]:   20.4   19.7   17.7   17.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1146   1136    689    585    138 
 p,sat [Pa]:   2398   2297   2028   2028    168    168 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1   0.4255    0.4255   1.523E-000 
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 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.9610 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.5221 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 

 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 

 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypař.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc  
 

 Měsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 

  10   0.4255   0.4255    0.1739    0.1486    0.0253     0.0253 
  11   0.4255   0.4255    0.2524    0.0909    0.1614     0.1868 
  12   0.4255   0.4255    0.3214    0.0647    0.2566     0.4434 
   1   0.4255   0.4255    0.3136    0.0521    0.2614     0.7135 
   2   0.4255   0.4255    0.2913    0.0570    0.2344     0.9479 
   3   0.4255   0.4255    0.2686    0.0899    0.1787     1.1266 
   4   0.4255   0.4255    0.1817    0.1341    0.0476     1.1742 
   5   0.4255   0.4255    0.0887    0.2194   -0.1307     1.0435 
   6   0.4255   0.4255    0.0141    0.2844   -0.2703     0.7732 
   7   0.4255   0.4255   -0.0242    0.3366   -0.3608     0.4124 
   8   0.4255   0.4255   -0.0104    0.3208   -0.3312     0.0812 
   9      ---        ---      0.0792    0.2181   -0.1389     0.0000 
          
 

 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     1.1742 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:     1.1742 kg/m2 
   z toho se odpaří do exteriéru:     1.1412 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0330 kg/m2 
          
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 

   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Knauf White  151  152  62  ---  --- 
  2  Uzavřená vzduc  212  91  62  ---  --- 
  3  Trapézové plec  212  91  62  ---  --- 
  4  Isover Unirol  ---  ---  ---  30  335 
  5  Trapézové plec  ---  ---  ---  30  335 
 
          

 

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 

 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 

 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 

 

5.3. Prostup tepla základovou deskou 

Konstrukce bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel 

prostupu tepla pro podlahu a stěnu vytápěného prostoru přilehlé k zemině ° U <UN = 

0,45 W/m2 .K. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 

 

 Název úlohy :  ZÁKLADOVÁ DESKA 
 
 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zemině 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  weber tmel 700  0,0050  0,8000  900,0  1690,0  20,0   0.0000 
  3  Železobeton 1  0,0800  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  4  Isover EPS Per  0,1600  0,0340  1270,0  30,0  70,0   0.0000 
  5  Sklobit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  45000,0   0.0000 
  6  Železobeton 2  0,1550  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  7  Štěrkopísek  1,0000  2,0000  1010,0  2000,0  50,0   0.0000 
           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Dlažba keramická   --- 
  2  weber tmel 700 - lepící a stěrková hmota 
    --- 
  3  Železobeton 1   --- 
  4  Isover EPS Perimetr   --- 
  5  Sklobit 40 Mineral   --- 
  6  Železobeton 2   --- 
  7  Štěrkopísek   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     8.3 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    21.0   54.0  1342.2     3.9  100.0   807.1 
    2        28        672    21.0   56.5  1404.4     3.0  100.0   757.4 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     3.8  100.0   801.5 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     5.8  100.0   921.8 
    5        31        744    21.0   64.1  1593.3     8.2  100.0  1086.9 
    6        30        720    21.0   67.8  1685.2    10.8  100.0  1294.7 
    7        31        744    21.0   69.6  1730.0    12.3  100.0  1429.8 
    8        31        744    21.0   68.9  1712.6    13.0  100.0  1497.0 
    9        30        720    21.0   64.4  1600.7    12.8  100.0  1477.5 
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   10        31        744    21.0   60.2  1496.3    10.9  100.0  1303.3 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     8.6  100.0  1116.8 
   12        31        744    21.0   56.7  1409.3     6.0  100.0   934.6 
 

          

 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 

 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  

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

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.395 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.180 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

 

 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0012 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      66556.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.4 h 

 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.44 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.635    11.3   0.435    20.2   0.956    56.6 
    2    15.5   0.692    12.0   0.502    20.2   0.956    59.3 
    3    15.8   0.695    12.3   0.495    20.2   0.956    60.4 
    4    16.3   0.690    12.8   0.463    20.3   0.956    62.1 
    5    17.4   0.722    14.0   0.450    20.4   0.956    66.4 
    6    18.3   0.739    14.8   0.395    20.5   0.956    69.7 
    7    18.8   0.742    15.2   0.337    20.6   0.956    71.3 
    8    18.6   0.699    15.1   0.259    20.6   0.956    70.4 
    9    17.5   0.575    14.0   0.150    20.6   0.956    65.9 
   10    16.5   0.550    13.0   0.207    20.6   0.956    61.9 
   11    15.8   0.580    12.3   0.302    20.5   0.956    59.7 
   12    15.5   0.634    12.1   0.405    20.3   0.956    59.1 
           

 

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

 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   

 theta [C]:   20.6   20.6   20.6   20.4    9.7    9.6    9.4    8.3 
 p [Pa]:   1367   1365   1365   1363   1350   1153   1148   1093 
 p,sat [Pa]:   2427   2423   2421   2402   1202   1199   1181   1093 
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 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1   0.2550    0.2550   2.086E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0121 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0949 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  15.0 C. 
 
 Poznámka: Vypočtená celoroční bilance má pouze informativní charakter, protože výchozí 
 venkovní teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. Uvedený výsledek byl vypočten 
 za předpokladu, že se konstrukce nachází v teplotní oblasti -15 C. 

 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 

 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypař.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc  
 

 Měsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 

   2   0.2550   0.2550    0.0170    0.0002    0.0168     0.0168 
   3   0.2550   0.2550    0.0183    0.0003    0.0180     0.0348 
   4   0.2550   0.2550    0.0153    0.0003    0.0150     0.0498 
   5   0.2550   0.2550    0.0140    0.0003    0.0138     0.0636 
   6   0.2550   0.2550    0.0099    0.0002    0.0097     0.0733 
   7   0.2550   0.2550    0.0073    0.0002    0.0071     0.0804 
   8   0.2550   0.2550    0.0045    0.0002    0.0043     0.0847 
   9   0.2550   0.2550    0.0011    0.0002    0.0009     0.0856 
  10   0.2550   0.2550    0.0033    0.0002    0.0030     0.0887 
  11   0.2550   0.2550    0.0072    0.0002    0.0069     0.0956 
  12   0.2550   0.2550    0.0128    0.0003    0.0125     0.1081 
   1   0.2550   0.2550    0.0144    0.0003    0.0142     0.1227 
          

 

 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.1227 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     0.0000 kg/m2 
   z toho se odpaří do exteriéru:     0.0000 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0000 kg/m2 
          

 

 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 

   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Dlažba keramic  151  183  31  ---  --- 
  2  weber tmel 700  181  184  ---  ---  --- 
  3  Železobeton 1  181  184  ---  ---  --- 
  4  Isover EPS Per  ---  ---  ---  ---  365 
  5  Sklobit 40 Min  ---  ---  ---  ---  365 
  6  Železobeton 2  ---  ---  ---  ---  365 
  7  Štěrkopísek  ---  ---  ---  ---  365 
 
          

 

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 

 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
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5.4. Výplně otvorů  

Plasová okna Vekra Design EVO, provedení s izolačním trojsklem a mezi skelným 

prostorem vyplněným plynem s nízkou tepelnou vodivostí (argon) budou mít součinitel 

prostupu tepla Uw =0,71 W/m2K čímž budou splňovat požadavek na součinitel prostupu 

tepla U < UN = 1,7 W/m2 .K . 

Plastové dveře Komfort EVO, provedení s izolačním trojsklem a mezi skelným 

prostorem vyplněným plynem s nízkou tepelnou vodivostí (argon) budou mít součinitel 

prostupu tepla Uw =0,93 W/m2K čímž budou splňovat požadavek na součinitel prostupu 

tepla U < UN = 1,7 W/m2 .K . 

Hlavní vchodové dveře provedení s izolačním trojsklem a mezi skelným prostorem 

vyplněným plynem s nízkou tepelnou vodivostí (argon) budou mít součinitel prostupu 

tepla Uf=1,6 W/m2K čímž budou splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla U < 

UN = 1,7 W/m2 .K . 

6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko 

geologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu 

Z české geologické databáze geologických dokumentovaných objektů na základě vrtu 

poblíž stavby bylo zjištěno, že profil podloží je převážně tvořen jemnými částicemi 

hlíny do hloubky 4 metrů. Z toho důvodu bylo zvoleno založení objektu na pilotách.  

Nejprve se provede vrtaná velkoprůměrová pilota v místě sloupů (viz VÝKRES 

ZÁKLADŮ) o průměru 900 mm. Z výkresu je patrná i hloubka piloty (pilota osazená od 

upraveného terénu o 4,410 m níže bude mít hloubku 7 m, pilota osazená od upraveného 

terénu 1,410 m bude mít hloubku 6,3 m). Navrženy jsou dvě hloubky pilot z důvodu, 

aby sedání bylo co nejpodobnější.  

Na pilotách shora je navržena ŽB základová patka, do které se osadí sloup. Mezi 

základovými patkami je navržen základový práh o tl. 350 mm a hloubce 600 mm, pod 

kterým bude zhotoven nezhutněný násyp, aby bylo umožněno sedání méně zatížených 

stěn/zdí a nevznikaly praskliny v důsledku sedání stavby.   

Základ pod schodištěm bude spojený se základovým prahem.  

Pod výtahovou šachtou jsou navrženy 4 maloprůměrové piloty o průměru 300 mm o 

hloubce 5 m.  

Z důvodu odskočení terénních úprav o 3 m v rámci 1.NP -1.PP je zde navržena suterénní 

stěna (viz VÝKRES SITUACE). Výpočet suterénní stěny nebyl dále v bakalářské práci 

specifikován.  

POZN. výpočty byly provedeny přes program GEO – 5 pilota, studentská verze 

Viz příloha D – VÝPOČTOVÁ ČÁST 

7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 

případných negativních účinků 

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu budou stanoveny 

vyjádřením místního odboru životního prostředí ke stavebnímu povolení. Při výstavbě 

budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména hlučnost a prašnost. 
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Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný 

nebezpečný odpad. Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu 

zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou 

likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám 

ochrany životního prostředí.  

Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho 

konkrétního způsobu likvidace odpadu. Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel 

dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Stavba bude citlivě 

realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů a nebude mít po 

dokončení a uvedení do provozu žádný negativní vliv na své okolí. Bytový objekt 

nebude produkovat žádné škodlivé odpady.  

Tuhý domovní odpad bude skladován v kontejnerech, které budou umístěny venku, pod 

ocelo-dřevěným přístřeškem. Zde budou též přítomny kontejnery na tříděný odpad. 

Odpad bude odvážen servisní firmou. 

8. Dopravní řešení 

V souvislosti s výstavbou bytového objektu je třeba sledovat především dopravní 

napojení na okolní místní a účelové komunikace.  Předpokládaný dovoz 

prefabrikovaných dílců je z výrobního závodu se sídlem v Tovačov II - Annín 53 751 

01 Tovačov, pokud výrobce nedoporučí bližší dceřinou společnost. Výrobní závod se 

nachází jednu hodiny od místa výstavby bytového domu. Výrobce Topos prefa Tovačov 

standartně nabízí přepravu nákladů s návěsy 13,6 m.   

V okolí se nachází autobusová zastávka Pustkovecká (Opavská, 70800, Ostrava – 

Pustkovec) na silnici 479 II. třídy spojující Ostravu (městský obvod Poruba) a Havířov. 

Příjezdová cesta s p.č. 4712/4 je ve vlastnictví bytového družstva Krásnopolská.  

Vzhledem k počtu bytů je požadavek na počet odstavných a parkovacích stání stanoven 

na 11 stání pro osobní automobily, z toho 1 pro osobu se sníženou schopností pohybu. 

9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno, zda se na pozemku vyskytují závažné škodlivé 

látky z vnějšího prostředí, ale dá se předpokládat, že podle mapy výskytu radonu, je zde 

index střední. Podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje 

realizace stavby v případě zjištěného středního radonového indexu ochranná opatření 

stavebního objektu. Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy považuje 

provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně 

provedenými prostupy. Ochranu proti radonu zajišťují provedené hydroizolace, viz 

kapitola 3.3. 

Co se týče hluku a vibrací, dá se předpokládat z okolní výstavby, kde převažují 

především rodinné domky a dále louky a pole, případné vibrace a nadměrný hluk 

vznikat nebude.  
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10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou 

vyhláškou 20/2012 Sb. a vyhláškou č. 26/1999 Sb., o obecných technických 

požadavcích na stavby v Ostravě. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou 

se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro 

vliv stavby na životní prostředí. 

11. Normy a předpisy 

Veškeré konstrukce a práce související s realizací předmětné stavby budou prováděny 

podle platných předpisů a ČSN s dodržením technologických postupů.  

Právní předpisy-sbírka zákonů ČR: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

• Vyhláška č. 48/1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 

Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb.  

• Zákon č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

• Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací  

• Vyhláška č. 19/1979 Sb., o vyhrazených zdvihací zařízeních  

• Vyhláška č. 21/1979 Sb., o vyhrazená plynová zařízení  

• Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění 

vyhlášky č. 98/1982 Sb.  

• Zákon č. 133/1985 sb., České národní rady o požární ochraně 

Normy: 

• ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů pozemní části 

• 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  
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• ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: 

Obecná pravidla  

• ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb  

• ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty  

• ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí  

• ČSN 73 4301 Obytné budovy 

• ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy-základní požadavky 

• ČSN 73 4403 Ochranná zábradlí 

• ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků 

• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

• ČSN 73 0601 (2019) Ochrana staveb proti radonu z podloží 

• ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanoví 

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

• ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení 

12. Seznam použitých zkratek 
TI  Tepelný izolant 

ŽB  Železobeton 

EPS  Expandovaný polystyrén 

PHP  Přenosný hasící přístroj 

NP  Nadzemní podlaží 

PP  Podzemní podlaží 

kk  Kuchyňský kout 

SDK  Sádrokartonová deska 

PVC  Polyvinylchlorid  

OSB z anglických slov: Oriented Strand Board, český překlad: lisované velké 

dřevní štěpy 

AP Automatická pračka 

WC z anglických slov: water closet, český překlad: splachovací toaleta 

KG Odpadní trubka z polyvinylchloridu 

HTÚ Hrubé terénní úpravy 

KZS Kontaktní zateplovací systém 
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k.ú. Katastrální úřad 

ČSN Česká technická norma 

m.n.m Metrů nad mořem 

UT Upravený terén 

a.s Akciová společnost 

Bpv Baltský po vyrovnání – výškový systém 

DN Vnitřní průměr potrubí 

Sb. Označení českého promulgačního listu 

DI PČR Dopravní inspektorát – Policie České republiky 

NN Nízké napětí 

13. Použitý software 

• AutoCAD 2017 

• Revit 2019 

• GEO05 2020 CS 

• TEPLO 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 

• Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 

• Microsoft Excel 
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