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Anotace	

Diplomová práce je věnována návrhu stacionáře pro seniory s ohledem  

na případnou možnost konverze na byty. Základem je architektonická studie 

objektu, dle níž jsou zpracovány konstrukční i materiálové řešení. Součástí 

projektu je i předběžný statický návrhu nosných prvků a detailní návrh skladeb 

obalových konstrukcí, včetně jejich posouzení na jednorozměrné šířeni tepla. 

Významná část práce je zaměřená na bezbariérovost stavby a hodnocení 

stacionáře z hlediska proslunění a denního osvětlení. Následuje porovnaní 

výsledků hodnocení světelných podmínek pomocí původní normy ČSN  73 4301 

a nové ČSN EN 17037. Při nesplnění jednotlivých požadavku jsou navrženy 

úpravy tak, aby daná budova odpovídala normovým kritériím a poskytovala 

komfortní a příjemné prostředí pro její uživatele. Součásti práce je také návrh 

konverzi stacionáře na byty zvláštního určení. 

Výkresová část obsahuje půdorys stacionáře a jeho konverzi, svislé řezy, situaci 

stínících objektů, technické pohledy a pohled na střechu.  
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	Annotation	

The master's thesis is devoted to the project of a day care centre for elderly 

people with the possibility of converting to housing units. Structural and material 

solutions are done based on an architectural study of the building. The project 

also includes a preliminary static design of load-bearing elements and a detailed 

design of building envelope structures, including their assessment of one-

dimensional heat transfer. A significant part of the work is focused on the 

accessibility of the building and assessment of the villa in terms of sunlight and 

daylight. The following is a comparison of the results of the evaluation of lighting 

conditions using the original standard ČSN 73 4301 and the new ČSN EN 17037. 

If requirements are not met, modifications are proposed so that building satisfies 

standard criteria and provides a comfortable and pleasant environment for its 

users.  Part of the work is also a proposal for the conversion of day care centre to 

special-needs housing. 

The drawing part contains the floor plan of the hospital and its conversion, 

vertical sections, the situation of shading objects, technical views and roof view. 

 

Keywords	

Day care centre, accessible buildings, the natural lighting, sunshine, thermal 
insulation of buildings. 
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Úvod	

Diplomová práce je věnována projektu stacionáře pro seniory se snahou 

optimalizovat architektonickou studií tohoto objektu pří zachování hlavních 

aspektů původního návrhu, dodržení technických požadavků na novostavby  

a stavby pro lidí s omezenou schopností pohybu a orientaci.  

Každý z nás se někdy ocitl v situaci, kdy potřeboval pomoc od někoho jiného  

a není divu, že lidé staršího věku a děti se do takových situací dostávají častěji. 

Všichni jednou budeme stáří a bylo by úžasné, kdybychom měli jistotu, že až ten 

den přijde tak budeme mít služby, které by se o nás dokázaly postarat, zajistit 

důstojné prostředí a zacházení s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zpětné 

zapojení do běžného života. Jedním z poskytovatelů takových služeb je i denní 

stacionář.  Já osobně velice obdivují lidi pracující v této sféře a jejích přínos pro 

naši společnost.  

Právě proto jsem se pří výběru zadání závěrečné práce rozhodla zpracovat návrh 

stacionáře s ohledem na vytvoření co nejvhodnějších podmínek jak pro seniory, 

tak i pro personál.  
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1. Popis	objektu	

Denní stacionáře jsou služby sociální péče, které zákon č. 108/2006 Sb.  

o sociálních službách [1] definuje takto: „Služby sociální péče napomáhají osobám 

zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší 

možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje 

jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo  

na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.“ 

Podkladem pro diplomovou práci byla jedna ze studií, které se účastnily 

architektonické soutěže na zpracování návrhu denního stacionáře s venkovními 

pobytovými prostory, který bude propojen se stávajícím objektem domova 

seniorů. Denní stacionář je určen pro denní pobyt 10 klientů a 4 klientů v rámci 

odlehčovacích služeb. [2] 

1.1 Situace	

Sousedící objekt domu s pečovatelskou službou je robustní podsklepená 

třípodlažní stavba. Novostavba stacionáře je situována v západní části  

pozemku. [3] 
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1.2 Architektonické	řešení	

Stacionář je navržený jako přízemní stavba s centrálním atriem. Jednotlivé fasády 

navrženého objektu jsou nepravidelně zalamované a natočené. Na severní straně 

fasáda ustupuje, aby umožnila vytvoření dostatečného předprostoru s krytým 

vstupem a požadovaným počtem parkovacích stání. Okna i dveře respektují 

jednotný modul, uplatňují se ve fasádě samostatně nebo jsou sdruženy  

v prosklenou stěnu. Na střeše jsou kopulovité světlíky. 

	
Obrázek 1: Umístění stacionáře na pozemku [3] 
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1.3 Dispozice	

Stavba má pouze jedno nadzemní podlaží. Za hlavním vstupem je předsíň, která 

navazuje na prostornou vstupní halu. Vlevo od vstupu se nacházejí recepce, 

pracovní zázemí, hygienická zařízení, úklidová komora, technická místnost  

a sklad. Uprostřed dispozice je otevřené zelené atrium obklopené chodbou, která 

navazuje na další místnosti v rámci objektu. Kuchyň a jídelna jsou situovány  

ve východní stráně budovy.  V jižní části jsou rozmístěny lůžkový pokoj a denní 

místnost s výstupem na přilehlou terasu. Dvě specializované ubytovací jednotky 

spolu s vlastním sanitárním zařízením a menší terasou mají západní orientaci.   

	
Obrázek 2: Vizualizace interiéru [3] 
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Výkresová dokumentace k dispozici je součástí příloh diplomové práce. 

1.4 Konverze	na	byty	

Studie objektu počítá s možností změny využití budovy v budoucnosti. 

Konstrukce s relativně volným půdorysem, před-připravenou technickou 

infrastrukturou v bezbariérovým provedení umožní snadnou konverzi na byty 

zvláštního určení nebo bydlení. 

	
Obrázek 3: Dispoziční schéma [3] 
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Obrázek 4: Konverze na bytové jednotky – půdorys stacionáře [3] 

	
Obrázek 5: Konverze na bytové jednotky – návrh konverze [3] 
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2. Konstrukční	a	materiálové	řešení		

2.1 Varianty	konstrukčních	systémů	

2.1.1 I.	Varianta	konstrukčního	systému	

První varianta – nízkoenergetická dřevostavba v systému těžkého dřevěného 

skeletu. Základní nosný systém je tvořen dřevěnými sloupy, předběžný odhad 

rozměru – 200 x 200 mm. Na sloupy navazuji průvlaky – dřevěné trámy 

z lepeného lamelového dřeva 200 x 480 mm. Obvodový plášť se skládá  

z instalační předstěny, dřevěné rámové konstrukce vyplněné minerální izolací, 

dřevěného roštu pro umístění fasádní izolace, dřevěného roštu tvořící 

odvětranou mezeru a dřevěného obkladu. Rozdělení prostoru zajištují příčky  

z nepálené hlíny a lehké akustické sádrokartonové příčky.  

 

	
Obrázek 6: Schéma konstrukčního systému, var. 1 - těžký dřevěný skelet  
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Výhody použiti dřevěného skeletu: 

 podobná pevnost v tlaku a tahu jako u betonových prvků; 

 vhodné pro nízkoenergetické objekty; 

 lehká konstrukce, jednoduchá a rychlá montáž; 

 dřevo je přírodní obnovitelná surovina, která má strukturu, vůni, evokuje 

pocit domova. 

Nevýhody: 

 hořlavost – nutné zajištění povrchových úprav pro zajištění dostatečné 

požární odolnosti; 

 menší tuhost systému; 

 nízká akumulační schopnost dřevěných prvků; 

 sloupy jsou blíž u sebe – menší rozpony. 

2.1.2 II.	Varianta	konstrukčního	systému	

Další varianta nosného systému budovy je navržena jako prefabrikovaný 

kombinovaný systém. Svislé nesoucí prvky jsou železobetonové prefabrikované 

sloupy o průřezu 200 x 200 mm a zděné vápenopískové stěny tloušťky 200 mm. 

Prostor je dál rozdělen příčkami z nepálené hlíny. Stropní konstrukcí tvoří 

prefabrikované železobetonové průvlaky o průměru 200 x 250 mm a systém 

polostropních (filigránových) desek. 
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Výhody: 

 rychlost výstavby; 

 systém umožňuje vetší rozpony než předchozí řešení; 

 obálka budovy vhodná pro nízkoenergetické objekty; 

 otevřená dispozice; 

 technologicky výhodné – možnost výroby betonových prvků v lepších 

podmínkách, než poskytuje staveniště; 

 beton a vápenopískové cihly jsou nehořlavé materiály; 

 použití co největšího množství přírodních materiálů (stěny  

z vápenopískových bloků, tepelná izolace z kamenné vlny a tudíž zajištění 

požární odolnosti).  

 

 

	
Obrázek 7: Schéma konstrukčního systému, var. 2 - kombinovaný prefabrikovaný systém 
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Nevýhody: 

 řešení styků (mnohdy problematické); 

 beton není přírodní materiál. 

2.1.3 III.	Varianta	konstrukčního	systému	

Celý konstrukční systém je založen na použití monolitického betonu. Systém má 

větší pevnost v tahu a ohybu, styčníky jsou tuhé a dochází k redistribuci napětí 

v konstrukci. Zvolení železobetonu jako základního materiálu umožní zvětšení 

vnitřního prostoru budovy. V tomto kombinovaném systému je uvažováno  

se sloupy čtvercového průřezu a stěnami tloušťky 200 mm. Vodorovné nosné 

prvky jsou monolitické průvlaky a na nich železobetonová deska. Předběžný 

odhad rozměrů: trámy 200 x 250 mm a deska tloušťky 250 mm. Vnitřní dělicí 

stěny jsou navrženy jako pórobetonové a jako lehké akustické sádrokartonové 

příčky. 
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Výhody: 

 větší rozpony mezi nosnými prvky – otevřená dispozice; 

 celistvost najednou betonovaných částí konstrukce efektivní redistribuce 

vnitřních sil v konstrukci; 

 nehořlavý systém; 

 stěny můžou být různých tvarů, umístěny pravidelně i nepravidelně, 

šikmé styky nejsou náročné na provedení; 

 tuhost styků – vyšší odpor vůči zatížení; 

 vysoká akumulační schopnost betonových stěn/stropu; 

 obvykle využití systémového bednění – jednoduchost bednění. 

Nevýhody: 

 nosné stěny uvnitř dispozice omezují možnost univerzálního použití 

stavby; 

	
Obrázek 8: Schéma konstrukčního systému, var. 3 - kombinovaný monolitický systém 
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 delší doba výstavby – mokrý proces; 

 beton nepatří mezi přírodní materiály; 

 náročnější proces výstavby, potřeba technologických přestavek; 

 u jednopatrových staveb není monolit ta nezbytná cesta. 

2.1.4 Výběr	nejvhodnější	varanty		

Jednopodlažní stavbu by se dalo postavit téměř ze všech možných stavebních 

materiálů, jelikož nosný systém nese jen sám sebe a střechu. Pří čemž 

nízkopodlažní budovy nemají skoro žádná omezeni z hlediska požární odolnosti 

použitých konstrukci.  

Hlavní účelem objektu je zajistit pohodlí a komfort starších lidí. Službu denního 

stacionáře využívají převážně lidé se zdravotním postižením, kteří se ocitli  

v nepříznivé sociální situaci, a nejen proto potřebují vysokou míru podpory, 

pomoci a péče další osoby při naplňování svých potřeb. Práce se seniory by měla 

bezezbytku reflektovat a cílit na komplexní výčet potřeb, lze však akcentovat 

zvýšenou potřebu bezpečí. Ukazuje se, že právě potřeba naplnění bezpečí  

je jednou z těch, která je pro lidi seniorského věku klíčová pro další spolupráci  

v rámci poskytování sociální služby.  

Právě z těchto důvodů jako nejvhodnější varianta konstrukčního systému byl 

vybrán ten, který v sobě obsahuje největší množství použitých přírodních 

materiálů, zejména dřeva – těžký dřevěný skelet. 

Lidé si pozitivní vztah ke dřevu nesou v sobě podobně jako podvědomou radost 

z koupání nebo slunečního svitu. Na rozdíl od dalších materiálů je dřevo spojeno 

s pohodou a každodenností. Pro svou dostupnost, snadnou zpracovatelnost  

a izolační vlastnosti sloužilo jako materiál k výstavbě obydlí prakticky v celé 

Evropě. 

Dřevo dokonce snižuje stres a navozuje u lidí pocity bezpečí a pohody. Pohled  

na dřevěné plochy konejší naši mysl. Dřevo voní a nejkrásněji voní to čerstvé,  

ale ani po letech dřevo o svou vůni nepřichází, proto je se s ním tak dobře žije. 

Vůně je totiž velice důležitá. Dřevo je s člověkem spojeno od nepaměti a snad  

i tím, že lidem připomíná počátky, vnáší do jejich srdce jistotu a pocit bezpečí. 
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2.2 Střecha	

Budova bude mít plochou střechu s minimálním spádem 3 % a nízkou extenzivní 

vegetací. Pro ozelenění se použije předpěstovaný koberec se směs 10 až 12 druhů 

tučnolistých rozchodníků, které nejsou náročné na údržbu. Rostliny dobře 

odolávají proměnlivému počasí, samovolně se plošně rozrůstají a regenerují.  

Vegetační souvrství střechy dokáže pohlcovat hluk z venkovního prostředí. 

Současně zlepšují mikroklima uvnitř budovy tím, že snižují tepelné výkyvy 

obytných prostor těsně pod střechou v letních i zimních měsících. Mimo jiné 

zlepšují hospodaření s dešťovou vodou, tím že v listech zadržují vodu a redukují 

zbytečně odtékající vodu do kanalizace. Vegetační střechy mají pozitivní 

psychologické účinky na jejich obyvatele a zvyšují i atraktivitu bydlení. 

Detailní skladba konstrukce střechy viz kapitola 5 a výkresová dokumentace. 

2.3 Nenosné	konstrukce	

Vnitřní prostor se rozděluje na jednotlivé místnosti příčkami. V objektu se 

použije dva druhy nenosných zdí a příček:  

 vnitřní zdivo z nepálených cihel tloušťky 120 a 250 mm; 

 sádrokartonové příčky na kovové podkonstrukci různé tloušťky. 

Použití nepálených cihel v dřevostavbě napomáhá zvýšení tepelně-akumulační 

schopnosti budovy a přispívá ke zlepšení tepelně-vlhkostních podmínek 

vnitřního prostředí [4]. Cihly mají pozitivní environmentální profil, jelikož se při 

své výrobě vyznačují nízkou spotřebou energie a produkcí škodlivých látek, jsou 

snadno recyklovatelné a nezatěžují životní prostředí.  

Pro zajištění klidu i pohody uživatelů jsou použité akustické sádrokartonové 

příčky s vloženou akustickou izolaci. Opláštění příček se provede pomocí 

akustických a protipožárních sádrokartonových desek, které jsou vhodné do 

prostoru se zvýšeným požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost a požární 

odolnost. 

Do vlhkých prostoru koupelen a toalet se namontují příčky jednoduše opláštěné 

impregnovanými sádrovými deskami, které vzdorují plísním. 
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2.4 Podlahy	

Téměř v celým objektu je navržená kaučuková podlaha, která má vysokou 

odolnost (vůči opotřebení, oděru i ohni), protiskluznost a rozměrovou stálost. 

Tento typ podlah je pružný, voděodolný, hygienický a snadno se udržuje. Mezi 

další pozitivní vlastnosti patří i zvuková pohltivost, která citelně eliminuje 

kročejový hluk. Vrozená pružnost1 je příjemná také při dlouhodobém pobytu a 

stání na těchto podlahách. Životnost kaučukových podlah je také výrazně delší, 

než je obvyklá životnost většiny ostatních podlahových krytin. 

V hygienických zařízeních (prostory koupelen, sprch, záchodů) se objeví dlažba, 

která bude odpovídat požadavkům na protiskluznost podlah pro bezbariérové 

stavby a osoby se sníženou schopností pohybu. To znamená že součinitel 

smykového tření podlahy musí být µ ≥ 0,5 [5].   

„Součinitel smykového tření – koeficient úměrnosti mezi třecí sílou a tlakovou silou 

působící kolmo na podložku. Součinitel smykového tření je podílem vzniklé třecí síly 

a kolmé tlakové síly, jeho hodnota je vždy mezi 0 a 1. “ [6]  

V případech, kde může být povrch podlahy mokrý musí být kritéria 

protiskluznosti splněna i při mokrém povrchu.  

Protiskluzné dlaždice pro veřejné stavby jsou označeny symboly  a  . 

Do zádveří se položí textilní rohož ke zachycení vlhka, prachu a špíny. Položením 

více vstupních čistících rohoží vznikne čistící zóna. Dobře sestavená čisticí zóna 

eliminuje velké množství nečistot ještě před tím, než se zanesou do budovy. 

V celé budově jsou prahy nahrazeny pozvolnými přechodovými lišty, aby nebylo 

třeba vysoko zvedat nohy a nehrozilo zakopnutí. 

 

1 Kaučukové podlahy jsou vyrobeny ze směsi přírodního a syntetického kaučuku. 
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2.5 Povrchové	úpravy	stropu	a	stěn	

Starší generace mají stále v oblibě neutrální tóny, nejžádanějšími barvami jsou 

bílá a béžová. Jen malá část starších lidí preferuje odvážnější barvy do interiéru, 

jako jsou modrá nebo fialová. [7]  

Na vnitřní stěny se nanese probarvený hliněný štuk v béžových odstínech. 

Výhodou hliněné omítky je to že hlína rychle pohlcuje vlhkost a podle potřeby ji 

je zase schopna vydat. Tím se v místnostech udržuje vzdušná vlhkost 45 až 55 %. 

V takovém prostředí nevysychá sliznice a je snížena tvorba jemného prachu. Taky 

dochází ke zlepšení kvality vzduchu díky minerálům, které vážou škodlivé látky  

i zápach. 

V prostorech trvale vystavených vlhkosti (koupelny, wc, úklidová komora)  

a v kuchyňkách je navržen obklad Rako Retro modrozelené barvy. 

Na stropech jsou pohledové tramy  

Na stropě jsou buď pohledové trámy z lepeného lamelového dřeva 120 x 240 mm 

opatřené intumescentní protipožární nátěrem obloženy ze shora smrkovými 

palubkami anebo sádrokartonové desky jako součást konstrukce podhledu. 

Detailněji viz výkresová dokumentace. 
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3. Předběžný	statický	návrh	nosných	konstrukcí	

V předběžném statickém návrhu proběhne ověření hlavních nosných prvků 

vybraného konstrukčního systému – těžkého dřevěného skeletu. Jedná  

se zejména o posouzení stropních nosníku, průvlaku a sloupů.  

3.1 Výpočet	zatížení		

Pro konstrukci se vypočítá stálá a užitná zatížení podle ČSN EN 1991-1-1 

(Eurokód 1). [8] 

3.1.1 Zatížení	stálé	

Jedná se o stálé (pevné) zatížení stavebních prvků, které zahrnuje vlastní tíhu 

nosných a nenosných prvků včetně pevných vybavení. Pro výpočet zatížení  

je potřebné znát skladbu střešního pláště. 

Tabulka 1: stálé zatížení střechy 

STÁLE ZATÍŽENÍ – střecha Tloušťka Objemová 
hmotnost 

Charak. 
zatížení 

Součinitel 
zatíž. 

Návrh. 
zatížení 

Č. 
vrstvy 

Materiál vrstvy d  ρ fg,k  γ fg,d 
(m) (kg/m3) (kN/m2) (-) (kN/m2) 

1 rozchodníkový koberec  0,040 375 0,150 1,35 0,203 

2 střešní substrát 
extenzivní  

0,030 1150 0,345 1,35 0,466 

3 substrátové desky 0,100 80 0,080 1,35 0,108 

4 nopová fólie 0,020 48 0,010 1,35 0,013 

5 geotextilie, 300 g/m2 - - 0,003 1,35 0,004 

6 hydroizolační fólie 0,002 1345 0,020 1,35 0,027 

7 spádové klíny z čedičové 
vlny 

0,300 97 0,291 1,35 0,393 

8 dřevovláknitá deska  0,015 600 0,090 1,35 0,122 

9 izolace z čedičové vlny 
(95 %) 

0,360 40 0,137 1,35 0,185 

dřevěné I-nosníky (5 %) 0,360 600 0,108 1,35 0,146 

10 dřevěné obkladové 
palubky (smrk) 

0,019 400 0,076 1,35 0,103 

  
    Celkové zatížení 1,309 1,35 1,768 
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3.1.2 Proměnné	zatížení		

Užitná zatížení střech se rozdělují podle kategorie provozu. Střecha stacionáře  

je nepřístupná s výjimkou běžné údržby a oprav, zařazuje se do kategorie H. [8]  

Pro kategorii H mohou být hodnoty zatížení qk vybrány v rozmezí od 0,0 kN/m2 

do 1,0 kN/m2. V Tabulce 2 je uvedena hodnota charakteristického zatížení podle 

Národní přílohy České republiky. 

Budova se nachází v Říčanech a podle digitální mapy zatížení sněhem na zemi [9] 

je charakteristická hodnota zatíženi sk=0,77 kN/m2. Proměnné pevné zatížení 

sněhem se vypočítá podle vzorce [10]: 

� �  � ⋅ �� ⋅ �� ⋅ �� (1) , 

 kde μ je tvarový součinitel zatížení sněhem (� � 0,82); 

 Ce součinitel expozice (obvykle Ce = 1,0);  

 Ct tepelný součinitel (obvykle Ce = 1,0).  

Po dosazení do vzorce (1) se průměrné zatížení sněhem rovná s = 0,62 kN/m2. 

Jelikož se na střechách kategorie H neuvažuje současně působení užitných 

zatížení a zatížení sněhem nebo větrem, hodnota proměnného zatížení střechy 

bude uvažována jako větší z hodnot: 

 užitné zatížení střechy: 0,75 kN/m2; 

 zatížení sněhem: 0,62 kN/m2. 

 Proměnné	zatížení:	fq,k=0,75 kN/m2.	

 

2 Budova má plochou střechu: α < 30° 

Tabulka 2: užitné zatížení střechy 

UŽITNÁ ZATÍŽENÍ – střecha Charak. 
zatížení 

Součinitel 
zatíž. 

Návrh. 
zatížení 

Č. Druh fq,k  γ  fq,d  
(kN/m2) (-) (kN/m2) 

1 střechy nepřístupné s výjimkou běžné 
údržby a oprav  

0,75 1,5 1,125 

    
Celkové zatížení 0,75 1,5 1,125 
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3.2 Posouzení	stropního	nosníku		

Stropní nosníky jsou z homogenního lepeného lamelového dřeva třídy GL24h. 

Navrhovaný průřez: b = 120 mm, h = 240 mm. Délka nejdelšího z navržených 

nosníku je l = 5050 mm. 

Konstrukce z lepeného lamelového dřeva se uplatňují zejména při zastřešení 

objektů o větším rozpětí. Použití lepeného dřeva má některé velké výhody 

například lepší mechanické vlastnosti v důsledku používání bezvadného dřeva 

(např. bez suků). Menší nevýhodou prvků z lepeného lamelového dřeva  

je v současnosti jejich vyšší cena (oproti rostlému dřevu). 

3.2.1 Materiálové	charakteristiky	lepeného	lamelového	dřeva	GL24h	

 uvažuje se třída provozu 1, která je charakterizována vlhkostí materiálů 

odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu 

přesahující 65 % pouze po několik týdnů v roce; 

 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu γM	= 1,25 (lepené lamelové dřevo); 

 modifikační součinitel kmod = 0,8 (pro střednědobé zatížení a třídu  

provozu 1); 

 součinitel dotvarování kdef = 0,6 (pro lepené lamelové dřevo a třídu 

provozu 1); 

 charakteristická pevnost v ohybu fm,g,k  = 24 MPa; 

 charakteristická pevnost ve smyku fv,g,k  = 3,5 MPa; 

	

Obrázek 9: Konstrukční schéma, posuzovaný nosník je označen oranžově 
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 Střední hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny  

E0,g,mean = 11,6 kN/mm2. 

3.2.2 Výpočet	zatížení	působícího	na	stropní	trám	

Vlastní tíha nosníku:  

���í�,�  � � ⋅ ℎ ⋅ ���,� �kN/m� (2) , 

kde γGL,h = 4,2 kN/m3 – objemová tíha lepeného lamelového dřeva. 

Vlastní tíha trámu činí ���í�,�  � 0,12 ⋅ 0,24 ⋅ 4,2 � 0,124  !/". 

Stropnice jsou od sebe osově vzdálené bp = 1,2 m, viz Obrázek 9.  

Charakteristické stálé zatížení nosníku:  

#$,��í�,�  �  �%&'%í(,( ) #$,� ⋅ �* �kN/m� (3)  

#$,��í�,�  � 0,124 ) 1,309 ⋅ 1,2 � 1,695  !/" 

Charakteristické proměnné zatížení nosníku:  

#/,��í�,�  �  #/,� ⋅ �* � 0,75 ⋅ 1,2 � 0,900 kN/m (4)  

Celkové návrhové zatížení fd: 

#1  � #$,��í�,� ⋅ �� ) #/,��í�,� ⋅ �2 �kN/m�  (5)  

Dílčí součinitele zatížení:  

 pro stálá zatížení γG = 1,35 (-); 

 pro proměnná zatížení γQ = 1,5 (-). 

Dle vzorce (5) 34  � 1,695 ⋅ 1,35 )  0,900 ⋅ 1,5 � 5, 657  !/". 
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3.2.2.1 Výpočet	vnitřních	sil	

Nosník je řešený jako kloubově uložený prostý nosník s rovnoměrným spojitým 

zatížením. 

Posouvající síla: 

891  �  12 ⋅ #1 ⋅ : � 12 ⋅ 3,639 ⋅ 5,050 � 9,187 kN   (6)  

Ohybový moment: 

;91  �  18 ⋅ #1 ⋅ :< � 18 ⋅ 3,639 ⋅ 5,050< � 11,6 kNm  (7)  

3.2.3 Mezní	stav	únosnosti	

Při dimenzování nosníků se musí ověřit napětí v ohybu a napětí ve smyku  

za ohybu. Vzorce pro posouzení jsou uvedeny níž. Posouzení normálového napětí 

od ohybu se provede dle vztahu (8):  

=>,1 � ;91?@ � ;9116 . �. ℎ< B #>,$,1 �  >�1  .  #>,$,��C  �MPa� 
(8)  

Pro ověření smykové únosnosti prvků v ohybu se má uvážit vliv trhlin použitím 

účinné šířky prvku beff: 

��GG �  HI ⋅ � �mm� (9)  

kcr = 0,67 pro rostlé a lepené lamelové dřevo. 

��GG � 0,67 ⋅ 120 � 80,4 mm. 

	
Obrázek 10: Statické schéma stropního nosníku 
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Posouzení smykového napětí od ohybu se provede podle vztahu (10): 

JK,1 � 32 . 891��GG. ℎ B #K,$,1 �  >�1. #K,$,��C  �MPa� (10)  

Veškeré vstupující parametry jsou již popsané v předchozím textu. Po dosazení 

číselných hodnot do vzorců (8) a (10): σm,d = 10,1 Mpa, τv,d = 0,7 MPa. 

lze zhodnotit podmínky mezního stavu únosnosti: 

3.2.4 Mezní	stav	použitelnosti	

Deformace konstrukce způsobená účinky zatížení nesmí překročit příslušné 

meze. Okamžitá deformace winst se má vypočítat pro charakteristickou kombinaci 

zatížení. Konečná deformace wfin se má vypočítat pro kvazistálou kombinaci 

zatížení. 

Podmínka spolehlivosti pro deformaci ve svislém směru (průhyb): w  wlim. 

Okamžitý průhyb od stálého zatížení winst,G: 

?L��,� � 5384 . #$,��í�,�. :M
N�,$,>�O. P@  �mm� (11)  

Moment setrvačnosti obdélníkového průřezu se stanoví podlé vzorce �12�: 
P@ � 112 . �. ℎf � 112 . 120. 240f � 138,2. 10g mmM (12)  

Dosazením do rovnice �11�: 
?L��,� � 5384 . 1,695. 5050M

11600.138,2. 10g � 9,0 mm 

Tabulka 3: Posouzení mezního stavu únosnosti 

Normálové napětí za ohybu 
 

Smykové napětí za ohybu 
 

 
 

10,1 ≤ 15,4 (MPa)  
 

0,7 ≤ 2,2 (MPa) 

VYHOVUJE 
 

VYHOVUJE 

JK,1 B #K,$,1   =>,1 B #>,$,1 
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Okamžitý průhyb od proměnného zatížení: 
?L��,2 � 5384 . #/,��í�,�. :M

N�,$,>�O. P@ � 5384 . 0,900. 5050M
11600.138,2. 10g � 4,8 �""� (13)  

Celkový okamžitý průhyb a podmínka spolehlivostí: 
?L�� � ?L��,� ) ?L��,2 B :300 � 5050300 � 16,8 �""� (14)  

Konečný průhyb se vypočítá dle vzorce: 
?GL � ?L��,� . q1 )  1�Gr ) ?L��,2 . q1 ) s<,t.  1�Gr �""� (15) , 

kde ψ2, 1 je součinitel kombinace zatížení:  
ψ2, 1 � 0,0 �kategorie zatížení H: střechy). 
?GL � 9,0. �1 ) 0,6� ) 4,8. �1 ) 0.0,6� � 19,2 �""� 
Podmínka spolehlivosti u konečného průhybu: 

?GL B :200 � 5050200 � 25,2 �""� (16)  

 

 

 

 

Tabulka 4: Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Celkový okamžitý průhyb 
 

Konečný průhyb 
 

 
 

13,7 ≤ 16,8 (mm)  
 

19,2 ≤ 25,2 (mm) 

VYHOVUJE 
 

VYHOVUJE 

?GL B :200 ?L�� B :300
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3.3 Posouzení	průvlaku	

Průvlaky se také provedou z homogenního lepeného lamelového dřeva třídy 

GL24h. Navrhovaný průřez: b = 200 mm, h = 480 mm. Nejdelší z navržených 

průvlaků má délku l = 6865 mm. 

3.3.1 Výpočet	zatížení	

Průvlak je zatížen jednotlivými reakcemi z nosníků v místě jejích napojení.  

Pro výpočet se musí stanovit charakteristická hodnota posouvající sily na konci 

příslušných trámů. Na Obrázku 11 jsou tyto trámy označeny N2 a N3.  

Pro zjednodušení se bude uvažovat stejná zatěžovací šířka nosníku bp=1,2 m,  

jak to bylo v předchozím výpočtu. Zatížení tím pádem bude větší, ale toto 

zjednodušení je na straně bezpečnosti. 

Charakteristické stálé bodové zatížení z nosníku N2 a N3: 

w�  �  12 ⋅ #$,��í�,� ⋅ �:x< ) :xf� � 12 ⋅ 1,695 ⋅ �5,05 ) 4,80� � 8,348 kN 

Charakteristické proměnné bodové zatížení z nosníku N2 a N3: 

y�  �  12 ⋅ #/,��í�,� ⋅ �:x< ) :xf� � 12 ⋅ 0,900 ⋅ �5,05 ) 4,80� � 4,433 kN 

 

 

	
Obrázek 11: Konstrukční schéma, posuzovaný průvlak je označen oranžově 
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3.3.2 Výpočet	vnitřních	sil	

Průvlak je řešený jako kloubově uložený prostý nosník, na který působí bodové 

zatížení od trámů viz Obrázek 12. 

Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu SCIA engineer 19.1 [11], detailní 

zprava o výpočtu je součásti příloh práce.  

Ohybový moment činí MEd = 108,1 kNm a maximální posouvací síla VEd = 56,1 kN.  

	
Obrázek 12: Statické schéma průvlaku 

	
Obrázek 13: Průběh vnitřních sil: nahoře je znázorněn ohybový moment, dole – posouvající  

síla [11] 
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3.3.3 Mezní	stav	únosnosti	

Průvlak se posoudí z hlediska napětí v ohybu a napětí ve smyku za ohybu. Vzorce 

pro posouzení jsou uvedeny v předchozím textu viz posouzení stropního nosníku.  

Napětí v průřezu od ohybu σm,d a návrhová hodnota pevnosti v ohybu fm,g,d se určí 

podle vztahu (8): 

=>,1 � 108,1 ⋅ 10g
16 ⋅ 200 ⋅ 480< � 14,1 MPa 

#>,$,1 � 0,8 .  241,25 � 15,4 MPa 

Účinná šířka prvku beff se stanoví dle rovnice (9): 

��GG � 0,67 ⋅ 200 � 134 mm 

Následně se dle vzorce (10) vypočítá napětí ve smyku za ohybu τv,d a návrhová 

hodnota pevnosti ve smyku za ohybu fv,g,d: 

JK,1 � 32 ⋅ 56100134 ⋅ 480 � 1,3 MPa 

#K,$,1 � 0,8 ⋅  3,51,25 � 2,2 MPa 

Posouzení průvlaku na mezní stav únosnosti je znázorněno v Tabulce 5. 

3.3.4 Mezní	stav	použitelnosti	

Okamžité průhyby od stálého a proměnného zatížení byly spočítány pomocí 

programu SCIA engineer 19.1 [11] a stanoví: 

?L��,� � 14,8 mm   ?L��,2 � 7,5 mm  

Tabulka 5: Posouzení průvlaku dle mezního stavu únosnosti 

Normálové napětí za ohybu 
 

Smykové napětí za ohybu 
 

 
 

14,1 ≤ 15,4 (MPa)  
 

1,3 ≤ 2,2 (MPa) 

VYHOVUJE 
 

VYHOVUJE 

JK,1 B #K,$,1 =>,1 B #>,$,1
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Celkový okamžitý průhyb: 
?L�� � ?L��,� ) ?L��,2 � 14,8 ) 7,5 � 22,3 mm 
Konečný průhyb se vypočítá dle rovnice �15�: 
?GL � 14,8 ⋅ �1 ) 0,6� ) 7,5 ⋅ �1 ) 0.0,6� � 31,2 mm 
Výsledné hodnocení průvlaku z hlediska mezního stavu použitelnosti je uvedeno v Tabulce 6. 

3.4 Posouzení	sloupu	

Sloupy byly navrženy z rostlého dřeva třídy C20. Navrhovaný čtvercový průřez: 

b = 200 mm. Výška všech sloupu je stejná a činí l = 3360 mm. 

3.4.1 Materiálové	charakteristiky	rostlého	dřeva	C20	

 Uvažuje se třída provozu 1; 

 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu γM	= 1,3 (rostlé dřevo); 

 modifikační součinitel kmod = 0,8 (pro střednědobé zatížení a třídu  

provozu 1); 

 součinitel dotvarování kdef = 0,6 (pro rostlé dřevo a třídu provozu 1); 

 charakteristická pevnost v ohybu fm,k  = 20 MPa; 

 charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny fc,0,k  = 19 MPa; 

 charakteristická pevnost ve smyku fv,k  = 3,5 MPa; 

 5% kvantil modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny E0,05= 6,4 kN/mm2. 

3.4.2 Zatížení	působící	na	sloup	

Bude provedeno posouzení dvou sloupů: 

Tabulka 6: Posouzení mezního stavu použitelnosti 

Celkový okamžitý průhyb  
 

Konečný průhyb 

 

  
 

22,3 ≤ 22,9 (mm)   
 

31,2 ≤ 34,3 (mm) 

VYHOVUJE  
 

VYHOVUJE 

?L�� B :300 � 6860300 � 22,9 �""� ?GL B :200 � 6860200 � 34,3 �""�
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1) sloup uprostřed dispozice se posoudí na pevnost v tlaku; 

2) okrajový sloup, na který působí zatížení větrem a menší tlak ze stropní 

konstrukci, se ověří na napětí od kombinaci ohybu a osového tlaku. 

V případě sloupu uvnitř dispozice se za uvažované zatížení vezme dvakrát svislá 

reakce z průvlaku: !91 � 2 ⋅ 891 � 2 ⋅ 56,1 � 112,2 kN. 

U okrajového sloupu se zatížení rozdělí na svislé a vodorovné. Osové svislé 

zatížení bude reprezentovat podporová reakce z průvlaku, kdyžto  

ve vodorovným směru bude sloup ohýbat boční spojíte liniové zatížení od větru. 

3.4.3 Zatížení	větrem	

Výchozí základní rychlost větru vb,0 se stanoví z mapy větrných oblastí [12].  

V případě Říčan se jedná o II oblast, vb,0 = 25 m/s. 

 Součinitel směru větru cdir = 1 (obecně); 

 součinitel ročního období cseason = 1 (pro ČR); 

 základní rychlost větru  |} � ~1LI . ~��O��. |},� � 1.1.25 � 25 m/s; 

 součinitel orografie co(z) = 1,0 (pro většinu návrhových situací – rychlost 

větru není zvětšena o více jak 5 % vlivem orografie); 

 parametr drsnosti pro kategorii II zo,II = 0,050;  

	
Obrázek 14: Statické schéma sloupu: vlevo vnitřní sloup, vpravo okrajový  
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 délka drsnosti terén kategorii III z0 = 0,3 (překážky s volným prostorem,  

například vesnice, předměstské oblasti);  

 součinitel terénu kr = 0,215; 

 součinitel drsnosti cr(z) = 0,605;  

 střední rychlost větru   

 |>��� � ~I���. ~����. |} � 0,605.1.25 � 15,1 m/s; 
 součinitel turbulence kI = 1 (doporučená hodnota);  

 hodnota měrné hmotnosti vzduchu ρ = 1,25 kg/m3; 

 součinitel expozice ce(z)=1,28 (dle grafu pro c0 = 1, kI = 1 a terén  

kategorii III); 

 základní dynamický tlak větru �} � 0,5 ⋅ � ⋅ |}< � 0,5 ⋅ 1,25 ⋅ 25< � � 0,39 kN/m<;  
 Maximální dynamický tlak �*��� � ~���� ⋅ �} � 1,28 ⋅ 0,39 � 0,500 kN/m<. 

Součinitelé vnějšího tlaku cpe,10 (pro velké zatěžovací plochy (větší než 10 m2) – 

pro hlavní konstrukce a velké konstrukční prvky (rámy, průvlaky, sloupy)). 

Tlak větru: ?� �  �*����. ~*� �kN/m<�. 

ze je referenční výška pro vnější tlak. 

Výška h = 4,5 m je menší než šířka b ≅ 20 m, proto platí �*��� �  �*����. 

e=9 m, stěnová oblast D (největší zatížení na fasádu),  
�1 � M,�<� � 0,225, cpe,10 = +0,7 

Tlak větru: ?� �  0,5 ⋅ 0,7 � 0,35 �kN/m<�.  

	
Obrázek 15: Referenční výška 



Denní stacionář pro seniory 
s možností konverze na byty 

Valentyna Demerza 
Fakulta stavební ČVUT v Praze 

 

39 

 

Zatěžovací šířka bw=5,150 m. Liniové charakteristické zatížení od větru na jeden 

sloup: 

?�,� � ?� ⋅ �� � 0,35 ⋅ 5,150 � 1,803 �kN/m�.  

Návrhové zatížení od větru: ?�,1 � ?�,� ⋅ γ� � 1,803 ⋅ 1,5 � 2,704 �kN/m�. 

3.4.4 Posouzení	sloupu	na	vzpěrný	tlak	

Návrhová pevnost v tlaku: 

fH,�,1 �  >�1 ⋅ #H,�,��C � 0,8 ⋅ 191,3 � 11,7 �;��� 
(17)  

Součinitel vzpěrnosti kc vyjadřuje vliv vybočení u vysokých a štíhlých prvků. 

Součinitel se určí podle následujícího vztahu: 

 H � 1
 ) � < � �I��<  (18)  

Do výpočtu vstupují další hodnoty: 

Moment setrvačnosti průřezu podle vzorce (12) je:  P@,� � 133,3 ⋅ 10g mmM. 

Poloměr setrvačnosti �@,� � 57,7 mm. 

Štíhlost prutu λy,z je závislá na vzpěrné délce lcr a poloměru setrvačnosti průřezu 

prutu iy,z. Vzpěrná délka převádí skutečnou délku prutu l na délku, která by 

odpovídala oboustranně kloubově uloženému prutu (což je i posuzovaný sloup) 

pomocí součinitele vzpěrné délky β. Z toho vyplývá: β = 1, lcr = l = 3360 mm. 

�@,� � :�G�@,� � 336057,7 � 58,2  (19)  

 Kritické napětí: 

=H,HIL� � �<. N�.���@,�< � �<. 640058,2< � 18,6 MPa (20)  

Poměrná štíhlost: 

�I�� � � #H,�,�=H,HIL� � � 1918,6 � 1,01 (21)  
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Součinitel vzpěru: 

 � 0,5 ⋅ �1 ) �H ⋅ ��I�� � 0,3� ) �I��< � (22)  

Součinitel pro prvky splňující meze zakřivení βc = 0,2 (rostlé dřevo); 

Po dosazení číselných hodnot do vzorce (22) a následně do vzorce (18)  

je stanoveno k = 1,08 a kc = 0,68. 

Vzpěrné únosnosti tlačeného sloupu: 

!},�1 �  H ⋅ � ⋅ fH,�,1 � 0,68 ⋅ 0,04 ⋅ 11700 � 319,0 kN. (23)  

Návrhová vlastní tíha sloupu N0,d = 0,78 kN. 

Působící normálová síla v maximální hodnotě: 

!1 � !91 ) !�,1 � 112,20 ) 0,78 � 113,0 kN. 

3.4.5 Kombinace	ohybu	a	osového	tlaku	

Návrhová pevnost v ohybu: 

f>,1 �  >�1 ⋅ #>,��C � 0,8 ⋅ 201,3 � 12,3 MPa 

Maximální ohybový moment od zatížení větrem: 

;91  �  t� ⋅ ?�,1 ⋅ :< � t� ⋅ 2,704 ⋅ 3,360< � 3,8 kNm. 

Návrhové napětí v průřezu od ohybu se určí podle vztahu (8): 

=>,1 � 3,8 ⋅ 10g
16 ⋅ 200f � 2,86 MPa 

 

Tabulka 7: Posouzení sloupu na vzpěrný tlak 

Vzpěrná únosnost tlačeného sloupu 

 

113,0 ≤ 319,0 (kN)  

VYHOVUJE 

!1 B  !},�1 
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Návrhové napětí v tlaku rovnoběžně s vlákny: 

=H,�,1 � 8�1 ) !�,1� � 56100 ) 78040000 � 1,42 MPa 

Posouzení sloupu je uvedeno v Tabulce 9. 

  

Tabulka 8: Posouzení únosností pří kombinací ohybu a osového tlaku 

Kombinace ohybu a osového tlaku 

 

� 1,4
11,7 ⋅ 0,68�< ) 2,912,3 � 0,27 B 1 

 

VYHOVUJE 

� =H,�,1
fH,�,1 ⋅  ~�< ) =>,1

f>,1 B 1 
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4. Bezbariérové	užívaní	stavby		

Provoz denních stacionářů musí být zajištěn v kvalitním prostředí, které umožní 

důstojné naplňování potřeb uživatelů služby. Prioritně se jedná, vzhledem k 

potřebám cílové skupiny, o bezbariérové prostředí. 

4.1 Obecné	požadavky	

Obecné technické požadavky na bezbariérové stavby a jejich části stanovuje 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 [13]. Kapitola je zpracována 

dle této vyhlášky a popasuje nejdůležitější pravidla podle kterých by se měly 

bezbariérové stavby navrhovat. Pojem bezbariérová přístupnost označuje 

technická a konstrukční opatření, která vedou k zajištění schopnosti 

samostatného pohybu a užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

nebo orientace. Mezi tyto osoby patří také osoby pokročilého věku.  

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností 

a potřeb osob na vozíku, osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné 

pomůcky pro chůzi.  

Některé z obecných požadavků: 

 Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 

 Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.  

 Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve 

směru chůze nejvýše 15 mm. 

 Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v 

rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší 

prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech  

1200 mm × 1500 mm. 

 Dispoziční řešení musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a 

jeho bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory. Nejmenší 

plochy obytných místností a kuchyně stanoví příslušné normové hodnoty. 

 Vstupní dveře do bytu, vnitřní průchody a dveřní otvory musí mít šířku 

nejméně 900 mm. Všechny dveře v bytě, vyjma vstupních, musí být bez 
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prahů. Na obou stranách dveří musí být dostatečný prostor pro 

manipulaci s vozíkem. 

 Obytné i pobytové místnosti, předsíně a chodby bytu musí při 

předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 360°, 

tomu odpovídá kruhová plocha o průměru 1500 mm. V bytě pro více než 

jednoho uživatele se musí prokazovat v obytných místnostech základního 

charakteru, zejména u obývacího pokoje a jedné ložnice, dostatek 

prostoru pro pohyb dvou vozíků současně. Dále musí být vymezen prostor 

pro skladování vozíku. 

 Lodžie, balkony nebo terasy musí mít hloubku nejméně 1500 mm  

se sklonem podlahy nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a musí být přístupny 

v úrovni podlahy bytu s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Zábradlí smí 

mít neprůhlednou část do výšky maximálně 600 mm nad podlahou. 

 Okna v obytných a pobytových místnostech smí mít parapet nejvýše  

600 mm nad podlahou. 

 Bezbariérové užívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její 

životnosti. 

4.2 Požadavky	na	okna	a	dveře		

4.2.1 Dveře		

  Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm. 

 Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena 

vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné 

než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. 

 Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. 

 Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 

1100 mm. 

 Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, 

musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm 

kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky 
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nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm 

vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí 

4.2.2 Okna	

Okna v obytných a pobytových místnostech smí mít parapet nejvýše 600 mm nad 

podlahou. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 

 V každé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno 

pákové ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou. 

 Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní 

části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému 

poškození. 

	
Obrázek 16: Manipulační prostor před dveřmi 

	
Obrázek 17: Zohlednění požadavku na okna a dveře 
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Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým 

postižením: 

 Okna s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních prostorech a 

prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou 

opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 až 1000 mm a 

zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm musí být kontrastně označeny oproti 

pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh 

ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, 

jasně viditelnými oproti pozadí. U požadovaného výhledu může uvedenou 

funkci plnit vizuálně kontrastní madlo ve výši 1100 mm. 

4.3 Požadavky	na	hygienická	zařízení	

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 

 Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit 

kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. 

Po osazení všech zařizovacích předmětů musí být zachován volný 

manipulační prostor o průměru nejméně 1500 mm. Podlaha musí být 

protiskluzná. 

4.3.1 Záchod	

 Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 

2150 mm. V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy 

a prostor pro odpadkový koš. 

 Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb 

nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny 

z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek 

dveří musí být odjistitelný zvenku. 

 Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční 

stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být 

nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, 

diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být 

manipulační prostor umístěný proti dveřím. 
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 Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí 

být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je 

nutno použít pouze malé umývátko. 

 Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné 

vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. 

4.3.2 Vany	

 Před podélnou stranou vany musí být volný manipulační prostor 

minimálně 1500 mm. Horní hrana vany smí být nejvýše 500 mm nad 

podlahou. Vana musí být odsazena od přilehlé stěny nejméně o 100 mm. 

V záhlaví vany musí být přizděná plocha šířky nejméně 400 mm. 

4.3.3 Sprchové	kouty	a	sprchové	boxy	

 Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 

900 mm × 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro 

odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou 

nebo závěsem.  

 Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit 

nejvýše 20 mm. Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo 

vyspádování ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového 

kanálku podél stěny, zakrytého roštem. 

 

	
Obrázek 18: Řešení hygienického prostoru se sprchovým koutem a vanou 
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5. Tepelná	ochrana	budov	

Provoz denních stacionářů jak i většina novostaveb vyžaduje zajištěn dostatečné 

světelnosti, tepla a prostoru. V této kapitole jsou postupně uvedeny všechny 

skladby obalových konstrukci a jejich posouzení z hlediska splnění požadavků na 

jednorozměrné síření tepla – prostup tepla obálkou budovy. Zkoumají se tato tři 

kritéria: 

 součinitel prostupu tepla konstrukcí, U (W/(m2·K)); 

 teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukce, fRsi (-) 

 roční množství zkondenzované vodní páry, Mc,a (kg/(m2·rok)). 

Součinitel prostupu tepla sděluje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše  

1 m2 při rozdílu teplot jejich povrchů 1 K a charakterizuje celkový energetický 

účinek konstrukce.  

Kritický teplotní faktor fRsi,cr je hodnotou, při které bude relativní vlhkost  

na vnitřním povrchu konstrukce dosahovat předepsaného maxima. Teplotní 

faktor vnitřního povrchu konstrukce a nejnižší vnitřní povrchová teplota se 

používají při hodnocení rizika kondenzace vodní páry a výskytu plísní na 

vnitřním povrchu stavební konstrukce [14]. 

Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry slouží k ověření charakteru 

dlouhodobého tepelně vlhkostního chování konstrukce. 

5.1 Požadavky		

Tepelná ochrana budov se řídí požadavky uvedenými v ČSN 73 0540-2 [15]. 

Všechny nové budovy od 1. 1. 2020, budou muset splňovat standard budovy s 

téměř nulovou spotřebou energie. Samotné požadavky, které BTNSE3 musí 

splňovat, jsou definované ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 

budov [16]. 

 

3 Budova s téměř nulovou spotřebou energie. 
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Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla Uem BTNSE je definován jako 

0,7 x Uem referenční budovy.  

„Referenční budovou se rozumí výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného 

geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace 

ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného 

vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými 

klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami 

vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy.“ [16] 

Stručně řečeno, hodnoty součinitele prostupu tepla by měli být na úrovni 

požadovaných, snížených o 30 %. Oproti jiným metodikám (například pro pasivní 

standardy) nemají tyto požadované parametry absolutní hodnotu, ale jsou 

specifické pro každou hodnocenou budovu. 

 

Jak je patrné z Tabulky 10, požadavky na součinitel prostupu tepla u budov  

s téměř nulovou spotřebou energie UN,20∙0,7 prakticky odpovídají výstavbě  

na úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu tepla Urec,20.  

Obalové konstrukce stacionáře jsou navrženy na doporučené hodnoty součinitele 

prostupu tepla pro PD4, které jsou striktnější než požadované. Pasivní domy  

se vyznačují velmi nízkou energetickou náročností a kvalitním vnitřním 

prostředím. Nízké energetické náročnosti se dosahuje dobře izolovanou obálkou 

 

4 Zkratka pro pasivní budovy. 

Tabulka 9: Požadované součinitele prostupu tepla [15] 

Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Požadované 
hodnoty 

Požadované 
hodnoty x 
0,7 

Doporučené 
hodnoty 

Doporučené 
hodnoty pro PD 

UN,20 UN,20∙0,7 Urec,20 Upas,20 
Stěna vnější 0,30 0,21  0,20 0,18 - 0,12 

Střecha plochá a šikmá se 
sklonem do 45° včetně 

0,24 0,17 0,16 0,15 – 0,10 

Podlaha a stěna vytápěného 
prostoru přilehlá k zemině 

0,45 0,32 0,30 0,22 – 0,15 
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budovy s eliminací tepelných mostů, ale také optimalizací budovy  

z hlediska umístění na pozemku, orientace prosklených ploch na jih. Hodnoty 

součinitele prostupu tepla doporučené pro pasivní budovy Upas,20 jsou uváděny  

v intervalu hodnot, obvykle dostačujících k dosažení pasivního standardu. 

Pasivní dům nebo standard pasivního domu není povinný. Jde ale o nejobvyklejší 

standard pro výstavbu s velmi nízkou energetickou náročností. 

Součinitel prostupu tepla konstrukcí musí být v intervalu doporučených hodnot 

pro PD: 

 � ∈ �*O�,<� (24)  

Základním vztahem pro posouzení teplotního faktoru je podmínka: 

 #��L  � #��L,x (25)  

kde fRsi,N (-) je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru, která se rovná 

teplotnímu faktoru kritickému fRsi,c r (-). 

 #�'�,   �  #�'�,¡¢ (26)  

Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí: 

 kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce; 

 roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu; 

 roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/(m2·rok),  

nebo 3–6 % plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot) [17]. 

5.2 Posouzení	navržených	skladeb	

Součinitel prostupu tepla konstrukcemi U, teplotní faktor vnitřního povrchu 

konstrukcí fRsi a množství zkondenzované vodní páry Mc,a byly vypočteny v 

programu Teplo 2017 EDU [17]. Protokol výpočtů viz přílohy práce. 
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5.2.1 Skladba	dvouplášťové	obvodové	stěny	

Konstrukce obvodového plaste se provede jako dvouplášťová stěna  

s provětrávanou mezerou a obkladem z modřínových palubek. Konstrukce  

se zateplí čedičovou vlnou tloušťky 300 mm, která se vloží mezi dřevěné I 

nosníky.  

Mezi hlavní důvody, proč byla zvolena tato varianta provedení, patří tyto výhody 

provětrávaných fasád: 

 odvedení kondenzace vodních pár z obvodové konstrukce; 

 možné snížení pronikání hluku z exteriéru; 

 a trvale vysoký estetický vzhled fasády. 

Pro výpočet součinitele prostupu tepla je nutné nejprve určit charakteristický 

výsek konstrukce, což je v daném případě osová vzdálenost I nosníků 660 mm.  

	

	
Obrázek 19: Skladba dvouplášťové obvodové stěny 
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Musí se stanovit ekvivalentní tepelná vodivost λekv vrstvy s tepelnými mosty 

(vrstva s tepelnou izolaci mezi I nosníky). U konstrukci s I nosníky mohou být 

nosníky nahrazeny profilem plného dřeva s ekvivalentní šířkou. V technické 

příručce výrobce [18] takových jsou uvedené ekvivalentní šířky plného dřeva 

bsrov, podle typu použitého nosníku. V projektu jsou použity nosníky STEICOwall 

SW 60 výšky 300 mm a ekvivalentní šířka dřeva pro nosník bsrov = 22 mm a 

vztahuje se na plný dřevěný obdélníkový profil se součinitelem tepelné vodivosti  

λ = 0,13 W/(mK). Dutina mezi nosníky je plně zaizolována dřevovláknitou izolací 

s tepelnou vodivosti λ = 0,038 W/(mK).  

Zbylý materiál této vrstvy je tepelná izolace z čedičové vlny s tepelnou vodivostí  

λ = 0,04 W/(mK). 

Ekvivalentní tepelná vodivost se vypočítá pomocí váženého průměru: 

 ���K  �  ∑ �¤ ⋅ �¤∑ �¤ � 0,3 ⋅ �0,638� ⋅ 0,04 ) 0,3 ⋅ 0,022 ⋅ 0,13�0,66 ⋅ 0,3  
(27)  

	
Obrázek 20: Svislý řez stěnou dřevostavby 

	

	
Obrázek 21: Princip ekvivalentní šířky plného [18] 
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Ekvivalentní tepelná vodivost činí λekv = 0,043 W/(mK). Tato hodnota je použita 

pří výpočtu součinitele prostupu tepla stěny v programu Teplo 2017 EDU [17].  

Návrhové okrajové podmínky: 

 tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:   0,13 (m2K)/W 

 tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,13 (m2K)/W 

 návrhová venkovní teplota Te:    -13,0 °C 

 návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:     21,0 °C 

 návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe:  84,0 % 

 návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi:  60,0 % 

Do výpočtu je také zahrnut korekční součinitel na vliv systematických tepelných 

mostů ∆U = 0,02 W/(m2K) (hodnota pro konstrukce téměř bez tepelných mostů). 

Korekce součinitele prostupu tepla ∆U umožňuje zahrnout do výpočtu nepříznivý 

vliv: 

 netěsností v tepelných izolacích; 

 kotevních prvků procházejících skrze tepelné izolace; 

 atmosférických srážek u obrácených střech; 

 systematických tepelných mostů ve skladbě konstrukce. 

Vyhodnocení výsledků: 

 U = 0,126 W/(m2K) ∈ Upas,20 = <0,12, 0,18> W/(m2K)    OK 

 fRsi = 0,959 ≥ fRsi,cr = 0,753                    OK  

 V konstrukci nedochází během roku ke kondenzaci vodní páry. 

Navržená	konstrukce	odpovídá	požadavkům.	
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5.2.2 Skladba	střechy		

Skladba střechy je znázorněna na Obrázku 21. 

V tomto případě také dochází k vytvoření tepelných mostů ve vrstvě s tepelnou 

izolaci mezi I nosníky. Postup výpočtu je uveden v předchozím posouzení skladby 

obvodového pláště, proto bude uvedená, jíž vypočítaná hodnota ekvivalentní 

tepelné vodivosti pro tento případ λekv = 0,043 W/(mK). Do výpočtu je zahrnut 

korekční součinitel na vliv systematických tepelných mostů ∆U = 0,02 W/(m2K). 

 

	
Obrázek 22: Skladba střechy 
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Návrhové okrajové podmínky pro posouzení: 

 tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:   0,10 (m2K)/W 

 tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,04 (m2K)/W 

 návrhová venkovní teplota Te:    -13,0 °C 

 návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:     21,0 °C 

 návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe:  84,0 % 

 návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi:  55,0 % 

Vyhodnocení výsledků: 

 U = 0,144 W/(m2·K) < Urec,20 = 0,160 W/(m2·K)   OK 

 fRsi = 0,965 ≥ fRsi,cr = 0,753      OK  

 V konstrukci nedochází během roku ke kondenzaci vodní páry. 

Skladba	střešní	terasy	vyhovuje	požadovaným	hodnotám.	

5.2.3 Skladba	podlahy	na	terénu	

	
Obrázek 23: Skladba podlahy na terénu 
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Použití desek z extrudovaného polystyrenu (XPS) jako tepelné izolace podlahy je 

výhodné z následujících důvodů: 

 desky XPS mají malou hmotnost, nízkou nasákavost a objemová stálost; 

 jsou vysoce pevné v tlaku; 

 spoje hran desek lze profilovat jako polodrážku nebo perodrážku. 

Návrhové okrajové podmínky pro podlahy na terénu: 

 tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:   0,17 (m2K)/W 

 tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,00 (m2K)/W 

 návrhová venkovní teplota Te:    7,9 °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 % 

Vyhodnocení výsledků: 

 U = 0,166 W/(m2K) ∈ Upas,20 = <0,15, 0,22> W/(m2K)   OK 

 fRsi = 0,959 ≥ fRsi,cr = 0,843      OK  

 V konstrukci nedochází během roku ke kondenzaci vodní páry. 

Skladba	podlahy	na	zemině	vyhovuje	požadavkům	na	pasivní	standard.	
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6. Ochrana	proti	hluku	

Hlukem se dá definovat zvuk nebo zvuky, které lidský organismus vnímá jako 

rušivé. Klid bez rušení hlukem patří mezi základní požadavky na vnitřní 

prostředí budovy. Ochranu proti šíření hluku musí zajišťovat správně navržená  

a provedená konstrukce domu. 

Stavební akustika se zabývá problémem omezení přenosu zvuku mezi různými 

prostory v objektu. Pro řešení problémů je třeba postavit zvuku do cesty 

vhodnou zvukově izolační konstrukci. Obecně tomu přispívá minerální izolace 

a těžké předměty (masivní nábytek, dveře a dělící konstrukce s větší objemovou 

hmotnosti) absorbující zvuky z prostoru.  Základní vlastností požadovanou od 

takových konstrukcí je neprůzvučnost. 

6.1 Požadavky	na	zvukovou	izolaci	

Akustické vlastnosti konstrukce sděluje hodnota vážené vzduchové 

neprůzvučnosti Rw v decibelech (dB). Čím větší je tato hodnota, tím líp 

konstrukce izoluje.  

Ve fázi návrhu lze při posuzování použít laboratorní hodnoty vážené laboratorní 

neprůzvučnosti stavebních konstrukcí Rw a provést přibližný přepočet na 

váženou stavební neprůzvučnosti R’w podle vztahu: 

R ’� � R� �   �dB� (28)  

Hodnota k je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku. 

Doporučené hodnoty k = 4 až 8 dB pro lehké dělicí konstrukce ve skeletových 

nebo dřevěných stavbách (sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.). 

Dle platné české legislativy je dodržení požadované vzduchové neprůzvučnosti 

závazné (vyhláška 268/2009 Sb. [19]). Požadované hodnoty vzduchové 

neprůzvučnosti jsou pro jednotlivé typy chráněných místností uvedeny  

v ČSN 73 0532 [20]. 
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6.2 Posouzení	navržených	konstrukcí	

Posoudí se celkem dvě stěny, které ohraničují prostor lůžkového pokoje (1.16). 

Na Obrázku 23 modře jsou označeny stěny z cihel z nepálené hlíny a žlutě 

akustická sádrokartonová příčka. 

 

Tabulka 10: Vybrané požadavky na zvukovou izolaci [20] 

Prostor  Požadavky na zvukovou 
izolaci [dB] 
stěny 
R´w 

Zařízení pro přechodné ubytování – ložnicový prostor pokoje hostů 

Pokoje jiných hostů 47 
Společně používané prostory (chodby, schodiště) 45 
Nemocnice, zdravotnická zařízení 
Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, 
komunikační a pomocné prostory 

47 

Obrázek 24: Posuzované vnitřní dělící konstrukce 
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6.2.1 Posouzení	zdiva	z	nepálených	cihel	

Zdivo má tloušťku 250 mm a hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti 

zjištěná z technického listu výrobce stanoví Rw = 59 dB [21]. Technický list je 

součásti příloh diplomové práce. 

Hodnota korekce k = 8 dB (uvažuje se s vyšší hodnotou k, je to na straně 

bezpečnosti). Předpokládaná vážená stavební vzduchové neprůzvučnost zdi se 

vypočítá podle vzorce (28): 

 R ’� � 59 - 8 � 51  dB 

 R´w = 51 dB ≥ 47 dB 

Normový	požadavek	je	splněn.	

6.2.2 Posouzení	sádrokartonové	příčky	

Šířka příčky je ovlivněná hlavně velikosti sloupu, na které navazuje. Hodnota 

vzduchové neprůzvučnosti Rw = 71 dB je dána výrobcem. Technická specifikace 

je součásti příloh diplomové práce. 

Předpokládaná vážená stavební vzduchové neprůzvučnost příčky se stanoví 

podle vzorce (28) s použitím korekce k = 8 dB: 

 R ’� � 71 - 8 � 63  dB 

 R´w = 63 dB ≥ 47 dB	

Navržená	 příčka	 poskytne	 dostatek	 rezervy	 pro	 splnění	 požadavků	

normy.	

Obrázek 25: Skladba akustické sádrokartonové příčky 
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7. Světelná	technika	

U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými 

hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je 

společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, 

včetně vlivu okolních budov, a naopak vlivu navrhované stavby na stávající 

zástavbu [22]. 

Je nutné odlišovat proslunění vnitřního prostoru budovy od denního osvětlení. 

Proslunění významně závisí na orientací osvětlovacích otvorů  

ke světovým stranám, kdežto denní osvětlení a jeho hodnocení nikoliv. Okna 

obrácena na sever jsou z hlediska denního osvětlení stejně účinná, jako ostatní. 

Vnitřní prostory jsou prosluněny jednak přímým slunečním světlem, ale 

zároveň i světlem rozptýleným v atmosféře.   

7.1 Proslunění		

Prosluněním se rozumí dopad přímých slunečních paprsků do interiéru. 

Sluneční záření ve vnitřních prostorách budov má příznivý vliv na psychiku 

uživatelů. V interiérech, kam dopadají přímé sluneční paprsky se lidé cítí lépe.  

Orientace objektu vůči světovým stranám se stanoví pomocí mapy. Mapové 

podklady v České republice používají systém zobrazení S-JTSK5, proto pro 

stanovení skutečného severu se musí dopočítat odchylka – Meridiánová 

konvergence C (°), která závisí pouze na zeměpisné délce posuzovaného místa  

λ (°) [23]. Pro lokalitu Říčany – λ = 14°67´ [24]. Hodnota konvergence se 

zaokrouhluje na jedno desetinné místo dle ČSN 73 0581 [25]. 

 

 � � 24°50´ � λ1,34 � 24°50´ � 14°67´1,34 � 7,3 ° 
(29)  

 

5 Systém zobrazení zakřiveného zemského povrchu do roviny mapy. 
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7.1.1 Proslunění	obecné	požadavky	

7.1.1.1 Požadavky	na	proslunění	podle	ČSN	73	4301	

ČSN 73 4301 Obytné budovy [26] stanovuje požadavky na proslunění. V České 

republice jsou závazně stanoveny požadavky na proslunění objektů určených k 

trvalému pobytu (bytové domy, rodinné a řadové domy).  

V případě stacionáře a jeho konverze na byty zvláštního určení by se použily 

požadavky na proslunění bytu. 

„Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných 

místností roven nejméně 1/3 součtu podlahových ploch všech jeho obytných 

místností. “ [26] 

Obytná místnost je část bytu, která je určena k trvalému bydlení a má nejmenší 

podlahovou plochu 8 m2 (kuchyň nejméně 12 m2), zároveň má zajištěno přímé 

denní osvětlení, větrání a vytápění s možností regulace tepla) [22]. 

Je vhodné zajistit proslunění i pro lůžkové pokoje zdravotnických zařízení. 

Podmínky proslunění obytné místnosti [26]: 

 půdorysný úhel slunečních paprsků s rovinou okenního otvoru musí být 

nejméně 25°; 

 přímé sluneční záření musí vnikat do místnosti okenními otvory, jejichž 

celková plocha vypočtená ze skladebných rozměrů je rovna nejméně 

jedné desetině plochy místnosti. Přitom nejmenší skladebný rozměr 

	
Obrázek 26: Princip vynášení meridiánové konvergence C 
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osvětlovacího otvoru musí být alespoň 0,9 m. U oken ve skloněné střešní 

rovině se připouští ještě šířka 0,7 m;  

 kontrolní bod (KB), na který musí dopadat sluneční záření, musí být v 

rovině vnitřního zasklení, ve výšce 0,3 m nad středem spodní hrany 

osvětlovacího otvoru, ale nejméně 1,2 m nad úrovní podlahy posuzované 

místnosti; 

 výška slunce nad horizontem musí být nejméně 5°; 

 pro posuzování doby proslunění, pro celé území ČR, se používá jednotná 

průměrná zeměpisná severní šířka 50° a pravý sluneční čas; 

 do součtu ploch z jedné strany prosluněných obytných místností ani do 

součtu ploch všech obytných místností bytu se nezapočítávají části 

ploch, které leží za hranicí hloubky místnosti rovné 2,3 násobku její 

světlé výšky; 

 obytná místnost se považuje za prosluněnou, pokud sluneční paprsky 

dopadají do kontrolního bodu po dobu minimálně 90 minut dne 1. 

března. 

7.1.1.2 Požadavky	na	proslunění	podle	ČSN	EN	17037	

Od 1.9.2019 vstoupila v platnost nová evropská norma ČSN EN 17037 Denní 

osvětlení budov [27], která zavádí nový způsob hodnocení. Norma je zaměřena 

zejména na pobytové místnosti a stanovuje požadavky na proslunění bytů, 

heren mateřských škol a pokojů nemocničních zařízení. Objekty určené k 

trvalému pobytu se považují za prosluněné, pokud je prosluněna alespoň jedna 

obytná místnost. 

Zatímco podle ČSN 73 4301 je neefektivní úhel v půdorysu vždy 25°, podle  

ČSN EN 17037 je neefektivní úhel v půdorysu vymezen ostěním osvětlovacího 

otvoru. Zpravidla tedy bude jiná hodnota (vyšší i nižší podle velikosti okna a 

tloušťky stěny) než 25°. Neefektivní úhel slunce nad horizontem stanoví 13°  

(pro den 21. března). Podle nové normy se doba proslunění stanovuje od 1. 

února do 21. března a místnost se považuje za prosluněnou, pokud přímé 

sluneční paprsky dopadají do kontrolního bodu minimálně 90 minut. 

Rozdíly v umístění KB a velikosti neefektivních úhlu jsou znázorněny  

na Obrazcích 29 a 30. 
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7.1.2 Posouzení	stacionáře	na	proslunění		

Podle zadaných dispozic téměř žádná obytná místnost nemají okna na sever, což 

je příznivé z hlediska požadavku na proslunění. Stacionář se nebude posuzovat 

jako celek, ale požadavkům na proslunění musí vyhovět jeho jednotlivé části: 

bytové jednotky a lůžkový pokoj. Byty jsou jednopokojové, proto 

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré místnosti, které se ve stacionáři musí 

být prosluněné, společně s jejich posouzením z hlediska možnosti umístění 

kontrolních bodů.  

 

6 Neefektivní úhel není konstanta a záleží na velikosti okna a tloušťky ostění.  

Obrázek 27: Umístění kontrolního bodu a neefektivní úhel v půdorysu osvětlovacího otvoru: 
vlevo podle ČSN 73 4301, vpravo6 podle nové ČSN EN 17037  

Obrázek 28: Umístění kontrolního bodu a neefektivní úhel v řezu osvětlovacím otvorem. Vlevo 
podle ČSN 73 4301, vpravo podle nové ČSN EN 17037 
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Vysvětlení k tabulce: 

* plocha okna musí mít nejméně jednou desetinu plochy místnosti, přičemž 

žádný z rozměrů osvětlovacího otvoru nesmí být menší než 900 mm. 

** KB – kontrolní bod. 

Výpočet doby se stanoví pomocí programu Světlo+ [28] (software pro stanovení 

denní osvětlení a oslunění budov). Pro sjednocení výsledků se posouzení 

provede pro den 1. března.  

	
Obrázek 29: Dispoziční schéma znázorňující umístění posuzovaných místnosti 

Tabulka 11: Přehled místnosti, které by měli být prosluněné a seznám kontrolních bodů 

Posuzovaný 
celek  

Č. Název místnosti S 
[m²]  

So 
[m²]  

posouzení 
oken* 

KB** 

lůžkový 
pokoj  

1.16 lůžkový pokoj 26,9 

2,9 ≥2,7 KB1 

0,4 ≤2,7 - 

1,0 ≤2,7 - 

1,0 ≤2,7 - 

byt 2 1.20 obývací pokoj + kk 22,7 5,1 ≥2,3 KB2 

byt 1 1.24 obývací pokoj + kk 28,8 

5,1 ≥2,9 KB3 

0,4 ≤2,9 a je na sever - 

1,0 ≤2,9 a je na sever - 



Denní stacionář pro seniory 
s možností konverze na byty 

Valentyna Demerza 
Fakulta stavební ČVUT v Praze 

 

64 

 

 

 

Pravoúhlé sluneční diagramy posuzovaných kontrolních bodu jsou uvedeny  

v přílohách práce.  

Sluneční paprsky dopadají do všech kontrolních bodů po dobu delší než 90 

minut dne 1. března. Táto skutečnost znamená, že všechny posuzované prostory  

jsou prosluněny. 

	
Obrázek 30: Výseč, ve které dopadají sluneční paprsky do KB2 a KB3 

 (výstup z programu Světlo+) [28] 

Tabulka 12: Výslední doby proslunění 
   

ČSN 73 4301 ČSN EN 17037 

Posuzovaný 
celek  

Č. KB Slunce svítí  
od – do  

Dobá 
proslunění 

Slunce svítí  
od – do  

Dobá 
proslunění 

(hod) (min) (hod) (min) 

lůžkový 
pokoj  

1.16 KB1 7:58 - 16:31 513 8:03 - 15:57 474 

byt 2 1.20 KB2 13:21 - 16:50 209 12:28 - 15:57 209 

byt 1 1.24 KB3 14:11 - 16:50 159 13:14 - 15:57 163 
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7.1.3 Posouzení	konverzi	na	proslunění		

Kdyby došlo ke změně účelu využívání stavby a z denního stacionáře by se staly 

byty, musely by tyto byty také vyhovět požadavkům na proslunění. 

Jak je patrné z Obrázku 33, přidané bytové jednotky jsou orientovány na jih. 

Objektu z jižní strany skoro nic nestíní (viz výkres situace stínících objektů).  

Z toho vyplývá, že byty 3 až 5 splní požadavek na dobu proslunění. Každopádně, 

se provede výpočet doby proslunění, jednak pro porovnání číselných výstupů 

pří použiti různých metod (dle ČSN 73 4301 a ČSN EN 17037), jednak pro 

zdokumentování toho, že byty doopravdy požadavkům vyhoví. Posoudí se byty  

4 a 5, byt 3 byl posouzen v předchozím posouzení jako lůžkový pokoj.  

 

Obrázek 31: Dispoziční schéma znázorňující umístění posuzovaných celku 
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Stromy se většinou nemodelují jako stínící překážky, dokud se nejedná o houští 

nebo les. V tomto případě byl strom vymodelován pro ukázku.  

 

 

 

 

	
Obrázek 32: Výseč, ve které dopadají sluneční paprsky do bytu číslo 5.  

Výstup z programu Světlo+ [28] 

	
Obrázek 33: 3D model znázorňující dopad slunečných paprsku do KB. Stínící překážkou je 

jehličnatý strom, který v zjednodušeném modelu má tvar sloupu. Bylo spravováno v programu 
Světlo+ [28] 
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Navržené byty splňují požadavek na proslunění. Do každého z nich 1. března 

dopadá přímé sluneční záření po dobu větší než 90 min. 

7.2 Denní	osvětlení	základní	pojmy	a	požadavky	

Denní osvětlení je kombinací přímých slunečních paprsků a světla rozptýleného 

v zemské atmosféře. Při hodnocení denního osvětlení je počítáno s rovnoměrně 

zataženou oblohou v zimě. 

Hlavním požadavkem je zraková pohoda uživatelů budovy. Pod pojmem 

zraková pohoda je myšlen příjemný fyziologický stav organismu vyvolaný 

světelným prostředím, které splňuje požadované hygienické limity. 

7.2.1 Denní	osvětlení	podle	ČSN	73	0580-1	[29]	a	ČSN	73	0580-2	[30]	

K posuzování světelného prostředí uvnitř budov se používá činitel denní 

osvětlenosti D (%), který je definován jako podíl osvětlenosti v kontrolním bodě 

E (lx) a současné horizontální exteriérové osvětlenosti na nezastíněné rovině  

Eh (lx). 

 « � NN� ⋅ 100 
(30)  

 

Velikost činitele denní osvětlenosti v daném kontrolním bodě se všeobecně 

mění v závislosti na daném ročním období, na množství oblačnosti a mezi 

východem a západem Slunce. Obvykle stačí stanovit velikost stanovit hodnotu 

Tabulka 13: Výslední doby proslunění 
   

ČSN 73 4301 ČSN EN 17037 

Posuzovaný 
celek  

č.m. KB Slunce svítí  
od – do  

Dobá 
proslunění 

Slunce svítí 
od – do  

Dobá 

proslunění 
(hod) (min) (hod) (min) 

byt 4 1.20 KB4 – 
KB5 

7:58 - 16:31 513 8:03 - 15:57 474 

byt 5 1.24 

KB6 – 
KB7 

7:58 - 16:31 513 8:03 - 15:57 474 

KB8 
7:10 - 8:41 

214 
8:03 - 8:40 

216 
9:02-11:05 9:03 - 12:02 
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činitele denní osvětlenosti při nejméně příznivém venkovním osvětlení, tzn. v 

zimě při zatažené obloze. 

7.2.1.1 Požadavky	na	denní	osvětlení	místnosti	s	trvalým	pobytem	osob	

Podle normy ČSN 730580-1 [29] zrakové činnosti se podle zrakové obtížnosti 

dělí do sedmi tříd. Kritériem těchto tříd je poměrná pozorovací vzdálenost  

Pv (–), která je dána poměrem vzdálenosti kritického detailu od oka 

pozorovatele D (m) a velikosti tohoto kritického detailu d (m): 

 �K � «¬  
(31)  

Provoz denního stacionáře patří do IV třídy zrakové činnosti (středně přesná  

Pv = 1000 až 500), která je vhodná například pro čtení, psaní, vyšetření, hrubší 

šití, pletení a přípravu jídel.  

Požadované hodnoty činitele denní osvětlenosti pro středně přesnou zrakovou 

činnost: 

 Dmin ≥ 1,5 %; 

 Dm ≥ 5,0 %. 

Dle normy ČSN 730580-1 vnitřní prostory určené pro trvalý pobyt lidí musí mít 

vyhovující denní osvětlení během dne. Trvalým pobytem se rozumí pobyt lidí 

ve vnitřním prostoru nebo v jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu 

jednoho dne (za denního světla) déle než 4 hodiny a opakuje se při trvalém 

užívání budovy více než jednou týdně. U prostoru s trvalým pobytem osob jsou 

požadované Dmin ≥ 1,5 % a Dm ≥ 3,0 % za jakékoliv zrakové činnosti. 

Pří bočním osvětlení požaduje se jen minimální hodnota činitele denní 

osvětlenosti Dmin (%). Za horního osvětlení se zkoumá minimální hodnota 

činitele denní osvětlenosti Dmin (%) a průměrná hodnota v prostoru nebo jeho 

funkčně vymezené části Dm (%). 
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7.2.1.2 Požadavky	na	denní	osvětlení	obytných	místnosti	

Posouzení obytné místnosti se provádí dle ČSN 73 0580-2 [30].  

Pro každou obytnou místnost se stanovují dva kontrolní body, které musí být 

umístěny do poloviny hloubky místnosti (však maximálně do vzdálenosti 3 m 

od roviny osvětlovacího otvoru) a 1 m od bočních stěn. Výškově body leží na 

úrovni srovnávací roviny většinou 0,85 m nad podlahou. Ve dvou kontrolních 

bodech musí být činitel denní osvětlenosti D ≥ 0,7 % a zároveň jejích průměr 

musí splňovat Dm ≥ 0,9 %. 

7.2.2 Denní	osvětlenosti	dle	ČSN	EN	17037	

Evropská norma ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov [27], která platí od srpna 

2019, přináší změny v oblasti denního osvětlení pracovišť:  

 síť bodů v místnosti má nyní končit 0,5 m od stěn (dosud bylo 1 m)  

 maximální odstup v síti bodů je p = 0,5 x 5 log 10(d), 

kde d (m) je delší rozměr počítané oblasti, je-li však podíl delší strany ke kratší 

roven 2 nebo je větší, je d kratším rozměrem plochy.   

Norma požaduje, aby „cílová minimální hodnota činitele denní osvětlenosti  

DTM (%)“ byla splněna alespoň v 95 % kontrolních bodů sítě  

a „cílová hodnota činitele denní osvětlenosti DT (%)“ musí být splněna alespoň v 

50 % bodů sítě.  

Pro České republice jsou stanoveny minimální hodnoty DT = 2 % a DTM = 0,7 %. 

Obytné místnosti se posuzují stejně jak to bylo předtím podle požadavků 

uvedených v ČSN 73 0580-2 s jedinou výjimkou činitele odrazu světla podlahy  

ρpodlaha (-).  

Činitel odrazu světla ρ (-) udává, kolik z dopadajícího světla se od daného 

povrchu odrazí. Pokud povrch pohltí veškeré světlo, pak ρ = 0 (například černé 

plochy mají činitel odrazu světla ρ = 0,1), pokud povrch všechno světlo odrazí, 

pak se jedná o ρ = 1. Při výpočtu se používají činitele odrazu jednotlivých ploch 

(stropu, stěn a podlahy posuzované místnosti).  
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Doporučené hodnoty odrazu světla od těchto povrchu podle ČSN 730580-1 [29] 

jsou:  

 ρstrop = 0,7; 

 ρstěny = 0,5;  

 ρpodlaha = 0,3 (dle ČSN EN 17037 je ρpodlaha =0,2).  

7.2.3 Kvalitativní	kritéria	posouzení	denního	světla	

Rovnoměrnost denního osvětlení U (-) je požadována ve vnitřních prostorech, 

ve kterých se požaduje splnění jen minimální hodnoty činitele denní 

osvětlenosti (u místností s bočním osvětlením). 

Rovnoměrnost denního osvětlení je kvalitativní ukazatel, který se určuje jako 

podíl nejmenší Dmin a největší Dmax hodnoty činitele denní osvětlenosti  

v kontrolních bodech a nemá být při třídě zrakové činnosti IV menší než 0,2. 

 � � «>L«>O 
(32)  

Mezi další kvalitativní kritéria patří: 

• rozložení světelného toku – ve většině případů se dává přednost osvětlení 

zleva nebo zleva a zepředu; 

• rozložení jasu ploch v zorném poli – snaha odstranit rušivé jasy a kontrasty v 

zorném poli pozorovatele za účelem soustředění se na předmět zrakové práce; 

• zábrana oslnění – jak při zatažené obloze, tak i při přímém slunečním světle. 

Osvětlovací otvory by neměly být umístěny v zorném poli pozorovatele. Pro 

zábranu oslnění je tedy nutné vhodně umístit osvětlovací otvory, respektive 

použit zařízení pro omezení přímého slunečního záření (např. žaluzie, závěsy, 

slunolamy); 

• barevné podání ploch v interiéru – barva povrchu má vliv na odrazivost (a tím 

i na množství) světla v uzavřené místnosti.  
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7.3 Posouzení	 obytných	 místnosti	 z	hlediska	 denního	
osvětleni	

V této kapitole bude provedeno posouzení obytných místnosti stacionáře z 

hlediska denního osvětlení. Konkrétně se jedná o: obývací pokoje s kuchyňským 

koutem (1.20) a (1.24). 

7.3.1 Posouzení	obývacího	pokoje	s	kuchyňským	koutem	(1.20):		

Nejdřív je potřeba stanovit polohu KB.  

Hodnoty denního osvětlení v určených kontrolních bodech budou stanovené 

pomocí programu Světlo+ [28]. 

Pro zadání vstupních údajů je potřeba spočítat některé dílčí veličiny, které 

následně budou zadané do programu. Je nutno vypočítat činitel prostupu světla 

	
Obrázek 34: Poloha kontrolních bodu v obývacím pokoje (1.20) 

	
Obrázek 35: Schéma osvětlovacího otvoru v obývacím pokoji (1.20) 
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zohledňující vliv konstrukcí okna nepropouštějících světlo τk (-). To znamená, 

že plochu zasklení As (m2) se podělí celkovou plochou okna Ac (m2),  

dle následující rovnice: 

 τ� � ���H  
(33)  

 As = 3,63 m2; 

 Ac = 2,30 * 2,20 = 5,06 m2; 

 dosazením do vzorce (33) se stanoví τ� � 0,72 (-).  

Parametry zasklení zadané do softwaru [28]:  

 Činitel vnitřního odrazu: 0,1; 

 Počet skel: 17;  

 Druh skla: 0,69 [31]; 

 Činitel vnějšího znečistění: 0,90; 

 Činitel vnitřní znečištění: 0,958; 

 Poměr čisté plochy zasklení τk: 0,72. 

 

7 Okna jsou zasklená v provedení trojsklo, ale počet skel se uvádí roven jedné, aby program posléze 
nenásobil 3krát položku „Druh skla“. 

8 Hodnoty činitele vnitřního a vnějšího znečištění, které pro svislý osvětlovací otvor se v praxi 
využívají nejvíce [32]. 

	
Obrázek 36: Hodnoty D (%) stanovené pro posuzovanou místnost [28] 
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Vyhodnocení:  

 Činitel denní osvětlenosti DA = 1,0 ≥ 0,7 %   OK 

 Činitel denní osvětlenosti DB = 0,3 ≤ 0,7 %   KO 

 Jejich průměr ⌀DA a DB = 1,65 ≤ 0,9 %    KO 

Obytná	místnost	(1.20)	z	hlediska	denního	osvětlení	nevyhoví.	

7.3.2 Posouzení	obývacího	pokoje	s	kuchyňským	koutem	(1.24):		

Poloha kontrolních bodů je znázorněna na Obrázku 37: 

Hodnoty denního osvětlení v určených kontrolních bodech budou stanovené 

pomocí programu Světlo+ [28]. 

Při zadávání parametrů zasklení do softwaru se změní oproti předchozímu 

posouzení pouze poměr čisté plochy zasklení oken τk, který se pro každé okno 

zvlášť podle vztahu (33):  

 τk,O1 = 0,72; 

 τk,O2 = 0,58; 

 τk,O3 = 0,36. 

 

Obrázek 37: Poloha kontrolních bodu v obývacím pokoje (1.24) 
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Vyhodnocení:  

 Činitel denní osvětlenosti DA = 1,2 ≥ 0,7 %   OK 

 Činitel denní osvětlenosti DB = 1,0 ≥ 0,7 %   OK 

 Jejich průměr ⌀DA a DB = 1,10 ≥ 0,9 %    OK  

Obytná místnost (1.24) z hlediska denního osvětlení vyhoví. 

 

 

 

	
Obrázek 38: Schéma osvětlovacích otvorů v obývacím pokoji (1.24) 

	
Obrázek 39: Hodnoty D (%) stanovené pro posuzovanou místnost [28] 
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7.3.3 Porovnání	 hodnot	 činitele	 denního	 osvětlení	 v	obytných	
místnostech	zjištěných	dle	ČSN	73	0580-2	a	ČSN	EN	17037	

Výstupy z výpočtů jsou v Tabulce 14. 

I když se hodnoty činitele denní osvětlenosti D uvádí s přesnosti na jedné 

desetinné místo, pro názornost v tabulce 14 jsou uvedeny s přesností  

na 1 setinu. Je vidět že hodnoty D spočítané podle nové a staré normy se výrazně 

neliší. To je dáno tím, že postup výpočtu se změnil jen zavedením odlišné 

hodnoty výjimkou činitele odrazu světla podlahy ρpodlaha (-). Podrobněji viz 

kapitola 7.2.2. Pro zhodnocení obytné místnosti z hlediska denního osvětlení 

stačí použit jednu z uvedených norem a výsledky hodnocení se nebudou lišit. To 

znamená že nová norma nepřináší téměř žádné změny z hlediska hodnocení 

denního osvětlení obytných místností. 

7.4 Posouzení	 místností	 s	trvalým	 pobytem	 osob	 z	hlediska	
denního	osvětlení	

V případě stacionáře jsou to lůžkový pokoj (1.16), zázemí personálu (1.03) a 

denní místnost (skládá se z menších celku 1.11, 1.14 a 1.15). 

Tabulka 14: Výstupy z výpočtů činitele denní osvětlenosti 
 

ČSN 73 0580 ČSN EN 17037 
 

Činitel denní osvětlenosti 
 

D (%) 

 Č.M. KB1 KB2 ⌀ KB1 KB2 ⌀ 

1.20  1,07 0,38 0,73 1,01 0,33 0,67 

1.24  1,27 1,00 1,14 1,24 0,97 1,11 
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7.4.1 Lůžkový	pokoj	(1.16)	

Hodnoty denního osvětlení budou stanovené pomocí programu Světlo+ [28]. 

Parametry zasklení zadané do softwaru [28]:  

 Činitel vnitřního odrazu: 0,1; 

 Počet skel: 1;  

 Druh skla: 0,69 [31]; 

	
Obrázek 40: Geometrie posuzované místnosti 

	
Obrázek 41: Schéma osvětlovacích otvorů v lůžkovém pokoji (1.16) 
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 Činitel vnějšího znečistění: 0,90; 

 Činitel vnitřní znečištění: 0,95; 

 Poměr čisté plochy zasklení τk se vypočítá pro každé okno zvlášť podle 

vztahu (33): 

 τk,O2 = 0,58; 

 τk,O3 = 0,36; 

 τk,O4 = 0,70. 

Výslední hodnoty činitele denního osvětlení budou uvedené v souhrnné 

Tabulce pro všechny posuzované místnosti viz Kapitola 7.4.4. 

7.4.2 Zázemí	personálu	(1.03)	

Parametry zasklení jsou stejné jako u předchozího okna, viz kapitola 7.4.1. Liší 

se jen poměr čisté plochy zasklení τk, který pro toto okno je roven 0,77. 

	
Obrázek 42: Geometrie posuzované místnosti 

	
Obrázek 43: Schéma osvětlovacích otvorů v místnosti (1.03) 
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Místnost má střešní okno velikosti 600 x 600 mm. Výška manžety světlíku činí 

900 mm. Činitel jasu manžety světlíku se rovná 0,15 %.  

Další vstupní parametry zasklení zadané do programu [28]:  

 Činitel vnitřního odrazu: 0,1; 

 Počet skel: 1;  

 Druh skla: 0,8; 

 Činitel vnějšího znečistění: 0,60; 

 Činitel vnitřní znečištění: 0,95; 

 Poměr čisté plochy zasklení τk: 0,80. 

Hodnoty výpočtu jsou ve společné tabulce pro všechny posuzované místnosti 

viz kapitola 7.4.4. 

7.4.3 Denní	místnost		

Jedná se multifunkční prostor (skládá se z menších celku 1.11, 1.14 a 1.15, ale je 

to jedná místnost, viz výkresová dokumentace), kde návštěvnici, personál i 

klienti stacionáře budou trávit společně čas. Prostor je má osvětlovací otvory ze 

všech stran a taky 6 světlíků. Charakteristiky oken a světlíků jsou podobné tím, 

které byly uvedeny v předchozích  

	
Obrázek 44: 3D model stacionáře v programu Světlo+ [28]. Vymodelována místnost pro 

personál. 
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7.4.4 Hodnocení	 světelných	 podmínek	 v	pobytových	 prostorech	
stacionáře		

Vypočítané v programu Světlo+ činitele denní osvětlenosti jsou uvedeny 

v Tabulkách 15 a 16. 

	
Obrázek 45: 3D pohled na posuzovaný prostor. Barevně na obrázku jsou vyznačeny izopásma. 

Používají se pro grafické znázornění izofot. Izofoty jsou čáry, které spojují body se stejnou 
hodnotou činitele denní osvětlenosti D (%) 

	
Obrázek 46: Popis izopásem z Obrázku 45. 

Tabulka 15: Hodnoty průměrného činitele denní osvětlenosti a rovnoměrnosti denního osvětlení  

  ČSN 73 0580–1 ČSN EN 17037 ČSN 73 0580-1 ČSN EN 17037 

  Průměrný činitel denní 
osvětlenosti 

Rovnoměrnost denního osvětlení 

  Dm (%) U (-) 

lůžkový pokoj 1,1 1,2 0,23 0,07 

zázemí personálu 2,4 2,5 0,46 0,20 

denní místnost 3,5 3,9 0,13 0,06 



Denní stacionář pro seniory 
s možností konverze na byty 

Valentyna Demerza 
Fakulta stavební ČVUT v Praze 

 

80 

 

 

Rovnoměrnost denního osvětlení by měla byt vyšší než 0,2. Tento požadavek 

nesplní pří použiti metody výpočtu podle staré normy ČSN 73 0580-1 jen denní 

místnost.  Zároveň tento požadavek je nesplněn pří posuzování dle nové ČSN EN 

17037 u lůžkového pokoje a denní místnosti. Zázemí personálu jako jediná 

místnost vyhoví kvalitativnímu požadavku na rovnoměrnost osvětlení, s tím že 

vypočítaná rovnoměrnost podle staré normy vychází dvakrát lepší, než při 

použiti nové Evropské. Táto skutečnost se může vysvětlit tím, že okrajové body 

sítě jsou blíž u zdí (0,5 m oproti původnímu odstupu 1 m) a dochází k většímu 

kontrastu s body, které leží blíž k oknu.  

 

Jak je patrné z tabulek, požadavkům na denní osvětlení pobytových místnosti 

určitě nevyhoví lůžkový pokoj. 

Sítě bodů posuzovaných místnosti jsou součásti přílohy diplomové práce. 

 

 

 

Tabulka 16: Posudek podle nové normy dle ČSN EN 17037 
 

Cílová hodnota činitele denní 
osvětlenosti 

Cílová minimální hodnota 
činitele denní osvětlenosti 

Závěr: 

 
DT = 2 % DTM = 0,7 %. cílová 

osvětlenost 
vyhovuje 

 
splněno v %  
bodů sítě 

splněna alespoň v 
50 % bodů sítě 

splněno v % 
bodů sítě 

splněna 
alespoň 
v 95 %  

lůžkový 
pokoj 

13 NE 76 NE NE 

zázemí 
personál 

54 ANO 100 ANO ANO 

denní 
místnost 

91 ANO 100 ANO ANO 



Denní stacionář pro seniory 
s možností konverze na byty 

Valentyna Demerza 
Fakulta stavební ČVUT v Praze 

 

81 

 

8. Návrh	úprav	

Tato kapitola je věnovaná všem změnám a úpravám, ke kterým došlo, jejich 

opodstatnění a porovnání s původně zadanými dispozicemi.  

8.1 Navržené	 úpravy	 pro	 zajištění	 bezbariérového	 užívaní	
stavby	

Táto část práce se zabývá úpravami dispozic tak aby stavba vychovala 

požadavkům z hlediska bezbariérového užívání. 

 V původním návrhu některá okna obytných místností měly výšku 

parapetu, která přesahovala 600 mm od podlahy. Tato okna byla 

zvětšena nebo posunuta dolu, tak aby člověk na vozíku mohl pozorovat 

dění mimo stacionář.  

 Byla zvětšena šířka zadvěří za hlavním vstupem do budovy. 

 Na terasach se objevily betonové květinače které plní funkcí zábradlí  

a zamezi pádu člověka na vozíku. 

 Některá hygienická zařízení byla zvětšená tak aby odopovídala 

požadavkům. 

	
Obrázek 47: Původní návrh  
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 Byly zrušeny prosklené dveře do chodby, které by překážely pří 

otevíraní dveří do bytu. 

Některé z provedených úprav jsou znázorněny na Obrázku 48. 

 

8.2 Návrh	úprav	pro	splnění	požadavků	na	denní	osvětlení	

8.2.1 Úpravy	obytných	místnosti		

Požadavkům na denní osvětlení obytných místnosti nevyhověl obývací pokoj 

(1.20) viz kapitola 7.3.1. Varianty úpravy, které pomůžou docílit, aby místnost 

požadavkům vyhověla: 

 zvětšení osvětlovacího otvoru; 

 posun osvětlovacího otvoru do středu zdi. 

Balkonová sestava složená z jednokřídlých dveří a jednokřídlého okna má šířku 

2300 mm a výšku 2200 mm, což není málo. Proto je navržena druhá možnost 

úpravy – přesun osvětlovacího otvoru.  

Obrázek 48: Stav po navržených úpravách 
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Balkonová sestava byla posunuta o 900 mm doleva (směr pro člověka, který se 

dívá na okno z interiéru), poloha KB zůstala stejná.  

Vyhodnocení úpravy: 

 Činitel denní osvětlenosti DA = 0,9 ≥ 0,7 %   OK 

 Činitel denní osvětlenosti DB = 0,8 ≥ 0,7 %   OK 

 Jejich průměr ⌀DA a DB = 0,85 ≤ 0,9 %    KO  

Průměrná hodnota činitele denního osvětlení je nižší než požadovaná. Obytná 

místnost (1.2O) z hlediska denního osvětlení nevyhoví. 

Jediným posunem osvětlovacího otvoru se nepodařilo docílit, aby prostor byl 

vyhovující z hlediska denního světla. Proto se musí okno zvětšit. Nová výška 

soustavy je 2300 mm. 

	
Obrázek 49: Dispoziční úprava obývacího pokoje s kuchyňkou (1.20) 

	
Obrázek 50: Hodnoty D (%) po provedené úpravě 
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Vyhodnocení úpravy: 

 Činitel denní osvětlenosti DA = 0,9 ≥ 0,7 %   OK 

 Činitel denní osvětlenosti DB = 0,8 ≥ 0,7 %   OK 

 Jejich průměr ⌀DA a DB = 0,9 ≥ 0,9 %    OK  

Průměrná hodnota činitele denního osvětlení je nižší než požadovaná. Obytná 

místnost (1.2O) z hlediska denního osvětlení vyhoví. 

8.2.2 Úpravy	prostoru	pro	trvalý	pobyt	lidi		

Nejvíc nevyhověl lůžkový pokoj (1.16). Spočítaný průměrný činitel denní 

osvětlenosti Dm =1,1 % a 1,2 %, což je neskutečně nízká hodnota.  

U prostoru s trvalým pobytem osob jsou požadované Dmin ≥ 1,5 %. 

	

Obrázek 51: Zvětšená balkonová sestava 

	

Obrázek 52: Hodnoty D (%) po druhé úpravě 
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Návrh úprav: 

 přidání dalšího okna; 

 snížení výšky u stávajících oken parapetů na hodnotu 600 mm nad 

podlahou (taky kvůli bezbariérovému užívaní viz kapitola 8.1). Tímto 

krokem se také docílí zvětšení vertikálních rozměrů oken; 

 vyznačení funkčně vymezené části místnosti, tak aby prostor odpovídal 

požadavkům dle ČSN EN 17037. 

 

	
Obrázek 53: Stav před úpravou. Izofota 1,5 % vymezuje prostor vhodný pro trvalý pobyt lidi 

	
Obrázek 54: Znázornění navržených úprav v 3D pomocí programu Světlo+ 
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Výsledky úprav jsou ve tvaru Obrázku 55 a Tabulky 17. 

 

 
Cílová hodnota činitele denní 

osvětlenosti 
Cílová minimální hodnota 
činitele denní osvětlenosti  

DT = 2 % DTM = 0,7 %. 
 

splněno v %  
bodů sítě 

splněna 
alespoň v 50 %  

splněno v 
% bodů 
sítě 

splněna alespoň 
v 95 %  

lůžkový pokoj bez 
vymezení funkčního 
prostoru po úpravě 

48,1 NE 100,0 ANO 

lůžkový pokoj s 
vymezením funkčního 
prostoru po úpravě 

51,5 ANO 100 ANO 

Po provedení navržených úprav lůžkový pokoj (1.16) z hlediska denního 

osvětlení vyhoví. 

 

  

	
Obrázek 55: Stav po úpravě. Izofota 1,5 % vymezuje prostor vhodný pro trvalý pobyt lidi 

Tabulka 17: Vyhodnocení úprav podle ČSN EN 17037 
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Závěr	

V diplomové práci byl proveden komplexní návrh budovy denního stacionáře 

pro seniory, včetně podrobného materiálového řešení, předběžného statického 

návrhu a následného posouzení z hlediska bezbariérového užívaní, tepelné 

ochrany, akustiky, proslunění a denního osvětlení. 

Nejprve byly představeny tři varianty konstrukčních systémů. U každého z nich 

byly popsány výhody a nevýhody jejích použití a následně vybrána nejvhodnější 

varianta. Následoval návrh konkrétních materiálů a konstrukcí. Jelikož byla 

vybrána varianta dřevostavby s těžkým dřevěným skeletem, musely se staticky 

posoudit jednotlivé nosné prvky: dřevěné trámy, průvlaky a sloupy.    

V dalším kroku se diplomová práce zabývala požadavky na bezbariérové užívaní 

staveb, které by navrhovaný objekt měl splňovat.   

Mimo jiné byla řešena akustika, zejména šíření hluku vzduchem a posouzení 

navržených dělicích konstrukci na splnění požadavku vážené stavební 

neprůzvučnosti. 

Poté byla posouzena obálka budovy z hlediska jednorozměrného šíření tepla. 

Cílem bylo splnit parametry pasivního standardu, tak aby budova byla součásti 

výstavby s velmi nízkou energetickou náročností. 

Dále bylo provedeno posouzení objektu z hlediska proslunění. Pro provedení 

posouzení byla připravena situace stínících objektů. U všech obytných a 

pobytových místností bylo prověřeno denní osvětlení. Následuje porovnaní 

výsledků hodnocení světelných podmínek pomocí původní normy ČSN  73 4301 

a nové ČSN EN 17037.  

Při nesplnění jednotlivých normových požadavků byly ve zvláštní kapitole 

navrženy úpravy tak, aby denní stacionář vyhovoval předepsaným normám a 

poskytoval komfortní a příjemné prostředí jak pro starší lidi – jeho uživatele, 

tak i pro personál, který se o nich stará.  
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