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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI    
III. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult Slovenské a České republiky byl vy-

hlášen v akademickém školním roce 2001/2002 pro studenty prezenčního - denního 

studia a pro studenty, kteří v daném školním roce před termínem soutěže, ukončili v let-

ním semestru školního roku 2001/2002 studium na mateřské fakultě. V případě řešitel-

ského kolektivu SVOČ, složeného ze studentů více fakult, bylo podmínkou účasti na 

soutěži současně min. 50% zastoupení studentů příslušné stavební fakulty. Soutěže 

v sekci VII. Geodézie a kartografie se mohli kromě stavebních fakult zúčastnit studenti 

Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava (která na VŠB-TUO garantuje výuku geo-

dézie). 

Soutěže česko – slovenského kola SVOČ se mohli zúčastnit jen účastníci fakult-

ních kol, případně katedrálních kol SVOČ na příslušné fakultě ve školním roce 

2001/2002,  bez ohledu na jejich umístění. 

Pro zřízení odborné sekce a pro uskutečnění obhajoby prací byl rozhodující po-

čet přihlášených prací. Soutěž v příslušné odborné sekci se uskutečnila jen v tom pří-

padě, že se jí zúčastnily minimálně 3 fakulty, přičemž minimální počet soutěžních prací 

byl 4.  

V případě, že se přihlášení zpracovatelé prací nezúčastnili vlastní soutěže, jejich 

práce byly ze soutěže vyřazeny a obhajoby ostatních prací v dané odborné sekci se 

uskutečnily i při nedodržení výše uvedených kritérií. Pokud počet skutečně obhajova-

ných prací byl 3, potom mohla být udělená finanční odměna jen pro 1. a 2. místo a při 

počtu obhajovaných prací 2, jen pro 1. místo. Finančně neoceněná umístění byla oce-

něna diplomem. V případe, že bude ve skutečnosti obhajovaná jen 1 práce, byla by da-

ná odborná sekce zrušena a práce mohla být pouze prezentována. 

Děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady  

česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty, oznámil minimálně 3 týdny před termí-

nem konání soutěže (to je do 23. dubna 2002) organizačnímu garantovi česko - sloven-

ského kola SVOČ  z fakulty připravující a organizující soutěž SVOČ, které z vypsaných 

odborných sekcí hodlá obsadit 1, případně 2 a nebo 3 pracemi. O možnosti přihlášení 

3. práce byla příslušná fakulta informovaná prostřednictvím svého zástupce (děkan fa-
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kulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady česko - slovenské-

ho kola SVOČ) nejpozději 2 týdny před termínem konání soutěže.  

Nejpozději týden před konáním soutěže SVOČ, tj. do 7. května 2002, byly  na ad-

resu   svoc.fast@vsb.cz  zaslány anotace všech soutěžních prací dle vzoru v příloze č.2 

a  vlastní práce alespoň v elektronické formě dle bodu 1 v kapitole V.  

Odborné poroty sekcí byly minimálně tříčlenné a maximálně šestičlenné. V od-

borné porotě měla každá fakulta zpravidla 1 svého zástupce za předpokladu, že se sou-

těže v dané odborné sekci zúčastnila alespoň jedna práce z této fakulty. Předseda kaž-

dé odborné poroty byl před zahájením soutěže zvolen delegovanými zástupci zúčast-

něných fakult do příslušné poroty.  

Rozhodnutí odborné poroty je nezávislé a musí být jednoznačné. V případě hla-

sování, při shodném počtu hlasů, rozhoduje hlasování předsedy hodnotící komise 

(předseda má v tomto případě 2 hlasy). Porota musela určit pořadí prvních tří obhajo-

vaných prácí v předmětné sekci, přičemž může místo běžného postupu - I., II. a III. mís-

to rozhodnout o udělení 1 x I. + 2 x II., 2 x II. + 1 x III., resp. 3 x III. místa. Celková fi-

nanční odměna pro ohodnocené práce se přitom neměnila. 

Nadřízeným orgánem odborných sekcí je Rada česko - slovenského kola SVOČ, 

která je složená z pověřených zástupců (děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, 

případně jmenovaný člen Rady česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty) z každé 

fakulty. Rada česko - slovenského kola SVOČ fakult je šestičlenná a jejím předsedou je 

zástupce fakulty, která pořádá - organizuje česko - slovenské kolo SVOČ. Rada česko - 

slovenského kola SVOČ garantuje regulérnost soutěže, řeší případné problémy odbor-

ných porot, sumarizuje výsledky z jednotlivých odborných sekcí, zajišťuje tisk diplomů a 

připravuje podklady děkanovi fakulty, která organizuje česko - slovenské kolo SVOČ pro 

slavnostní vyhlášení soutěže. 
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ORGANIZAČNÍ  ZABEZPEČENÍ 
Garantem soutěže byl děkan Stavební fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava, 

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. a záštitu na česko – slovenském kole SVOČ konaném 

dne 14. května 2002 převzal rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, Prof.  Ing. Vác-

lav Roubíček, CSc., Dr.h.c. 

Organizačním garantem celé soutěže byl děkanem pořádající fakulty pověřen 

Doc. Ing. Petr Janas, CSc. ( petr.janas@vsb.cz ) z FAST VŠB TU Ostrava. Dále tech-

nicky soutěž zajišťují:  

Ing. Karel Kubečka   ( karel.kubecka@vsb.cz ) 

Ing. Filip Čmiel   ( filip.cmiel@vsb.cz ) 

Ing. Zdeněk Peřina   ( zdenek.perina@vsb.cz ) 

Ing. Pavlína Židková  ( pavlina.zidkova@vsb.cz ) 

Carmen Janíková   ( carmen.janikova@vsb.cz ) 

Organizační garanti za jednotlivé zúčastněné fakulty byli členy Rady čs. kola 

SVOČ. V případě, že se soutěže SVOČ nemohli zúčastnit, byli jimi pověření zástupci 

každé zúčastněné fakulty. Členové Rady čs. kola SVOČ z jednotlivých fakult se mini-

málně 10 dní před konáním soutěže zkontaktovali s organizačním vedoucím soutěže a 

nahlásili požadavky na vybavení místnosti pro všechny obsazované odborné sekce. 

Každá místnost, ve které probíhala soutěž, byla vybavena minimálně zpětným projekto-

rem, dataprojektorem a PC. Nerealizovatelné požadavky byly nejpozději 5 dní před ko-

náním soutěže konzultovány s cílem najít přijatelné řešení. 

Na základě písemné závazné objednávky, zaslané organizačnímu  vedoucímu 

SVOČ minimálně 10 dní před konáním soutěže, zajistil organizátor soutěže ubytování 

na kolejích VŠB TU Ostrava. 

Finanční odměny za vítězné práce byli vyplaceny v hotovosti při slavnostním vy-

hlášení výsledků soutěže po podpisu na výplatní listinu. V případě řešitelských kolektivů 

byla odměna vyplacena zástupci kolektivu předložené práce, který odměnu rozdělil me-

zi spoluřešitele. V případě neúčasti některého ze soutěžících na slavnostním vyhlášení 

výsledků soutěže převzal diplom a finanční odměnu člen Rady čs. kola SVOČ 

z příslušné fakulty. 
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ÚČASTNÍCI ČESKO - SLOVENSKÉHO KOLA SVOČ 
 

Společného, to je slovenského-česko kola SVOČ, se zúčastnily následně vyjme-

nované fakulty: 

 

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

(dále jen SvF STU Bratislava), 8132 68  Bratislava, Radlinského 11 

 07/59274-111, resp. 07/59274-klapka   07/5296 7027 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.  

 02/5292 3006,  02/5296 7027      belohorc@svf.stuba.sk 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

Předseda rady SVOČ : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508 ,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

 

 

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně  

(dále jen FAST VUT Brno), 662 37 Brno, Veveří 95 
 

 05/4114 1111,  05/745 147 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.  

 05/4114 7101,  05/745 147       dekan@fce.vutbr.cz 

Pověrený proděkan : Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc. 

 05/4114 7303,  05/745 147       straka.b@fce.vutbr.cz 

Předseda rady SVOČ : Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

 05/4114 7311,  05/745 147         bajer.m@fce.vutbr.cz 
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Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach  

(dále jen SvF TU Košice), 1042 01 Košice, Vysokoškolská 4 

 095/602 4101,  095/602 4101 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  

 095/633 5311,  095/623 3219      kmet@tuke.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. 

 095/602 4289,  095/.623 3219     kanocz@tuke.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Vincent Kvočák, CSc. 

 095/602 41 12,  095/623 3219      kvocak@tuke.sk 

 

 

Stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze  

(dále jen FSV ČVUT Praha), 166 29  Praha, Thákurova 7 

 02/2435 1111, 7 02/2431 0735 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.  

 02/2435 4873,  02/2431 0737      dekan@fsv.cvut.cz 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Karel Mareš, CSc. 

 02/2435 4669,  02/2431 0782      mares@fsv.cvut.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Jiří Máca, CSc. 

 02/2435 4500,  02/2431 0775     maca@sil.fsv.cvut.cz 

 

 

Stavebná fakulta Źilinskej univerzity v Žiline  

(dále jen SvF ŽU Žilina), 01026  Žilina, Komenského 52  

 089/7634 818-9, 7 089/72 335 02  

Zastoupená :  

Děkan fakulty :           Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.  

 041/2435 4873,  041/72 335 02     bujnak@fstav.utc.sk 
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Pověřený proděkan : Doc. Ing. Libor Ižvolt, CSc. 

 041/7634 818,kl.429,  041/72 335 02  libori@fstav.utc.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Karol Potoček, CSc. 

 041/7634 818,kl.209,  041/72 335 02  kpsu@fstav.utc.sk 

 

 

Stavební fakulta VŠB-Technické univerzity Ostravě  

(dále jen FAST VŠB Ostrava), 708 33 Ostrava-Poruba, Ludvíka Podéště 1875 
 

( 069/732 1111, 7 069/6914 215 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.  

 069/732 1316,  069/699 1356    jindrich.ciganek@vsb.cz 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. 

 069/732 1944,  069/ 699 1308    josef.aldorf@vsb.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Petr Janas, CSc. 

 069/732 1308,  069/699 1358   petr.janas@vsb.cz 
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Regenerace panelového domu 
 

Řešitel:   Kateřina Učňová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

student: V. ročníku, studijní obor: Pozemní stavby  

Vedoucí práce: Ing. Dagmar Donaťáková 
   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

 

 

Anotace práce: 
 

Cílem práce je optimální řešení nástavby a regenerace konkrétního panelového 

domu typu T06B. Vlastní nástavby musí splňovat především požadavky statické, tepel-

ně izolační, světelně technické i akustické. Musí také navazovat na stávající regenero-

vaný objekt a okolní zástavbu.  

Nástavby mohou často vyřešit problémy se zatékáním nebo špatnou tepelnou 

izolací stropu nad posledním podlažím panelového domu. Vylepšují také vzhled samot-

ného objektu a celého sídliště.  

Je s nimi však také spojeno mnoho problémů. Jsou to problémy právní, ekonomické a 

technické. Práce je zaměřena především na technické problémy a to především na 

denní osvětlení. 

Výsledkem je posouzení z hlediska denního osvětlení, což úzce souvisí 

s tepelnou stabilitou, a navržení opatření, které zajistí světelnou i tepelnou pohodu 

v posuzované kritické místnosti. 
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Pohled 1  (format AutoCAD 2000) 
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Pohled 2  (format AutoCAD 2000) 
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Příloha číslo 1 – výpočet činitele denní osvětlenosti (program DEN 
z roku 1994) 

Činitel denní osvětlenosti 

 

Firma:     - 

Zpracovala: Kateřina Učňová 

Investor:  - 

Zakázka:   1 

Místnost:  539 

Datum:     3.4.2002 

Poznámka:  střešní nástavba 
 

Zadání:   
 

    Am      Bm      Hm       Ro ploch 1/2/3 

    5.83    3.20    2.74     0.88/0.88/0.49 

    Tl. stěn (1/2/3/4)       Ro terénu (1/2/3/4) 

    0.49/0.49/0.30/0.30      0.10/0.10/0.10/0.10 

    Hl. loggie (1/2/3/4)     Ro loggie (1/2/3/4) 

    0.00/1.17/0.00/0.00      0.49/0.20/0.20/0.20 

    K.body    X1      Y1      dX      dY      h3 

       3x3    1.00    1.00    1.92    0.60    0.85 

    Okna 
     No     SxV      Par.    Vzd.1.o.  Rozteč   Směr   Zaskl.ec. ext./int.    Ro ostění   Clona 

vyl/výška  Zast. 

      1  1.20x1.60   0.70    1.20      1.00       2       2         0/0          0.90          1.17/0.20  

58.0 

      1  0.70x2.30   0.10    0.50      1.00       2       2         0/0          0.90          1.17/0.20  

58.0 
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Výsledky: 
 

Činitel denní osvětlenosti oblohová složka: 

Hodnoty:                                                          

Minimum ..........................................      0.11 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      01/03    

Maximum ..........................................      1.97 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      03/02    

Průměrná hodnota .................................      0.77 [%] 

Rovnoměrnost min/max .............................      0.06 [-] 

   poměrné .......................................    1:17.1 [-] 

Rovnoměrnost min/prům. ............................      0.15 [-] 

   poměrné .......................................    1: 6.7 [-] 

 

Bodové hodnoty oblohová složka: 

  y | x  1     2     3 

  1 |  0.12  0.41  1.91 

  2 |  0.12  0.41  1.97 

  3 |  0.11  0.36  1.50 

Činitel denní osvětlenosti odražená externí složka: 

Hodnoty:                                                         

Minimum ..........................................      0.00 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      01/01    

Maximum ..........................................      0.00 [%] 

   v bodech (x/y) ................................       -/-     

Průměrná hodnota .................................      0.00 [%] 

Rovnoměrnost min/max .............................      0.00 [-] 

   poměrné .......................................    1: 0.0 [-] 

Rovnoměrnost min/prům. ............................      0.00 [-] 

   poměrné .......................................    1: 0.0 [-] 
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Bodové hodnoty odražená externí složka: 

            y | x  1     2     3 

  1 |  0.00  0.00  0.00 

  2 |  0.00  0.00  0.00 

  3 |  0.00  0.00  0.00 

Činitel denní osvětlenosti odražená interní složka: 

Hodnoty:                                                          

Minimum ..........................................      0.81 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      02/01    

Maximum ..........................................      0.94 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      01/01    

Průměrná hodnota .................................      0.87 [%] 

Rovnoměrnost min/max .............................      0.86 [-] 

   poměrné .......................................    1: 1.2 [-] 

Rovnoměrnost min/prum ............................      0.93 [-] 

   poměrné .......................................    1: 1.1 [-] 
 

Bodové hodnoty odrazena interní složka: 

  y | x  1     2     3 

  1 |  0.94  0.81  0.86 

  2 |  0.94  0.81  0.86 

  3 |  0.94  0.81  0.86 

Činitel denní osvětlenosti celková hodnota c.d.o.: 

Hodnoty:                                                          

Minimum ..........................................      1.06 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      01/03    

Maximum ..........................................      2.84 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      03/02    
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Průměrná hodnota .................................      1.64 [%] 

Rovnoměrnost min/max .............................      0.37 [-] 

   poměrné .......................................    1: 2.7 [-] 

Rovnoměrnost min/prům. ............................      0.65 [-] 

   poměrné .......................................    1: 1.5 [-] 

 

Bodové hodnoty celková hodnota c.d.o.: 
 

  y | x  1     2     3 

  1 |  1.07  1.22  2.77 

  2 |  1.07  1.22  2.84 

  3 |  1.06  1.17  2.36 

 

Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti: 2 

                                                                             → vyhoví 

Činitel denní osvětlenosti 

 

Firma:     - 

Zpracoval:  Kateřina Učňová 

Investor:  - 

Zakázka:   1 

Místnost:  535 

Datum:     3.4.2002 

Poznámka:  střešní nástavba 

 

Zadání: 

    Am      Bm      Hm       Ro ploch 1/2/3 

    4.25    3.00    2.74     0.88/0.88/0.49 

    Tl. stěn (1/2/3/4)       Ro terénu (1/2/3/4) 

    0.30/0.49/0.49/0.15      0.10/0.10/0.10/0.10 

    Hl. loggie (1/2/3/4)     Ro loggie (1/2/3/4) 
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    0.00/0.00/0.00/0.00      0.50/0.20/0.20/0.20 

    K.body    X1      Y1      dX      dY      h3 

       3x3    1.00    1.00    1.13    0.50    0.85 

    Střešní okna 
     No     SxV      Par. h/a    Vzd.1.o.    Roztec    Sklon         Znec. ext./int.    Ostění  

Ro/Ao   Směr  Zaskl.  Zast. 

      1  0.95x1.40     1.00/0.00     2.00      1.00       40.0                  0/0            0.60/0.64   3      

2       0.0 

      1  0.95x1.40     1.00/0.00     1.00      1.00       40.0                  0/0            0.60/0.64   3      

2       0.0 

 

Výsledky: 

 

Činitel denní osvětlenosti oblohová složka: 

 

Hodnoty                                                          

Minimum ..........................................      1.42 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      01/01    

Maximum ..........................................     11.49 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      02/03    

Průměrná hodnota .................................      4.50 [%] 

Rovnoměrnost min/max .............................      0.12 [-] 

   poměrné .......................................    1: 8.1 [-] 

Rovnoměrnost min/prům. ............................      0.32 [-] 

   poměrné .......................................    1: 3.2 [-] 

Bodové hodnoty oblohová složka: 

 

  y | x  1     2     3 

  1 |  1.42  3.42  2.13 

  2 |  2.22  6.56  3.82 

  3 |  2.93 11.49  6.48 
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Činitel denní osvětlenosti odražená externí složka: 

 

Hodnoty                                                          

Minimum ..........................................      0.00 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      01/01    

Maximum ..........................................      0.00 [%] 

   v bodech (x/y) ................................       -/-     

Průměrná hodnota .................................      0.00 [%] 

Rovnoměrnost min/max .............................      0.00 [-] 

   poměrné .......................................    1: 0.0 [-] 

Rovnoměrnost min/prům. ............................      0.00 [-] 

   poměrné .......................................    1: 0.0 [-] 

Bodové hodnoty odražená externí složka: 

 

  y | x  1     2     3 

  1 |  0.00  0.00  0.00 

  2 |  0.00  0.00  0.00 

  3 |  0.00  0.00  0.00 

Činitel denní osvětlenosti odražená interní složka: 

 

Hodnoty                                                          

Minimum ..........................................      2.19 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      01/03    

Maximum ..........................................      3.26 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      01/01    

Průměrná hodnota .................................      2.69 [%] 

Rovnoměrnost min/max .............................      0.67 [-] 

   poměrné .......................................    1: 1.5 [-] 

Rovnoměrnost min/prům. ............................      0.82 [-] 

   poměrné .......................................    1: 1.2 [-] 
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Bodové hodnoty odražená interní složka: 

 

  y | x  1     2     3 

  1 |  3.26  3.26  3.26 

  2 |  2.61  2.61  2.61 

  3 |  2.19  2.19  2.19 

 

Činitel denní osvětlenosti celková hodnota c.d.o.: 

 

Hodnoty                                                          

Minimum ..........................................      4.68 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      01/01    

Maximum ..........................................     13.68 [%] 

   v bodech (x/y) ................................      02/03    

Pruměrná hodnota .................................      7.19 [%] 

Rovnoměrnost min/max .............................      0.34 [-] 

   poměrné .......................................    1: 2.9 [-] 

Rovnoměrnost min/prum ............................      0.65 [-] 

   poměrné .......................................    1: 1.5 [-] 

Bodové hodnoty celková hodnota c.d.o.: 

 

  y | x  1     2     3 

  1 |  4.68  6.68  5.39 

  2 |  4.83  9.18  6.44 

  3 |  5.12 13.68  8.67 

 

Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti: 2 

                                                                             → vyhoví 
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Příloha číslo 2 – skladba konstrukcí ovlivňujících tepelnou stabilitu 
místnosti 

OBVODOVÁ STĚNA Z VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL KM BETA: 

 

Skladba : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení tepelného odporu : 
 

vrstva tloušťka [mm] λp [W/mK] tepelný odpor 

[m2K/W] 

vápenná omítka 15 0,88 0,170 

vápenopískový kvádr KM BETA 240 1,86 0,129 

extrudované polystyrenové desky 

WALLMATE 

80 0,032 2,5 

celkový tepelný odpor   2,8 

                                                                                                                                       > 2,0 

                                                                                                                     (požadovaná hodnota) 

 

Pozn.: vrstvy, které nemají vliv na tepelný odpor jsou ve výpočtu tepelného odporu vynechány. 
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NOSNÁ KONSTRUKCE NÁSTAVBY + PODLAHA: 

 

Skladba : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posouzení tepelného odporu : 

 
vrstva tloušťka [mm] λp [W/mK] tepelný odpor 

[m2K/W] 

keramická dlažba 10 1,01 0,010 

desky CETRIS 24 

desky ORSIL 25 

- 

 

0,68 

betonová zálivka 69 1,3 0,053 

tepelná izolace ROCKWOOL RP-TW 150 0,037 4,054 

celkový tepelný odpor   4,797 

                                                                                                                                     > 4,35 

                                                                                                                (doporučená hodnota) 

 

Pozn.: vrstvy, které nemají vliv na tepelný odpor jsou ve výpočtu tepelného odporu vynechány. 
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STROP NÁSTAVBY: 

 

Skladba : 

 

Posouzení tepelného odporu : 
 

vrstva tloušťka [mm] λp [W/mK] tepelný odpor 

[m2K/W] 

sádrokartonové desky KNAUF 25 0,22 0,114 

záklop 25 0,18 0,139 

tepelná izolace ROCKWOOL RP-TW 140 0,037 3,78 

násyp LIAPOR 55 0,12 0,458 

prkna 25 0,18 0,139 

celkový tepelný odpor   4,630 

                                                                                                                                     > 4,35 

                                                                                                                (doporučená hodnota) 

 

Pozn.: vrstvy, které nemají vliv na tepelný odpor jsou ve výpočtu tepelného odporu vynechány. 
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ŠIKMÁ STŘECHA: 

 

Skladba : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posouzení tepelného odporu : 
 
 

vrstva tloušťka [mm] λp [W/mK] tepelný odpor 

[m2K/W] 

sádrokartonové desky KNAUF 25 0,22 0,114 

lať 70 0,18 0,389 

tepelná izolace ROCKWOOL ROCKMIN 130 0,037 3,514 

celkový tepelný odpor   4,017 

                                                                                                                                     > 3,65 

                                                                                                                (doporučená hodnota) 

 

Pozn.: vrstvy, které nemají vliv na tepelný odpor jsou ve výpočtu tepelného odporu vynechány. 
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Založení komplexu obytného domu s podzemními garážemi 
 
 
Řešitel:  Lukáš Daněk, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
   student: V. ročníku, studijní obor: Pozemní stavby  
Vedoucí práce: Ing. Helena Lanková 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

 

 

 

Anotace práce: 
Volba metody zakládání záleží na řadě faktorů. Obecně je řada možných řešení, 

z nichž projektant zvolí druh zakládání (obvykle kompromis), který splňuje  

v přijatelné míře stavební a ekonomické požadavky.  

Otázky, které je třeba řešit, jsou: jak přenést zatížení stavby na základovou půdu, 

jak navrhnout zvolený typ základů a jak postavit základy za přijatelnou cenu. Účelem 

základů je spolehlivý přenos zatížení na základovou půdu; proto má být zakládání navr-

ženo tak, aby splnilo tento účel bez škodlivých deformací stavby a bez překročení 

únosnosti základové půdy vlivem statického nebo dynamického zatížení. 

Při zakládání staveb se projektant setkává se zeminami a se skalními horninami jako se 

stavebním materiálem.  

Narozdíl od betonu nebo oceli vyrobených v kvalitě, která vyhovuje požadavkům navr-

hované konstrukce, jsou zeminy a skalní horniny vytvářeny přírodou zcela nahodilým 

způsobem. Úloha projektanta zakládání je proto zcela opačná než úloha projektanta be-

tonové nebo ocelové konstrukce; při zakládání se musí použít jakákoli základová půda, 

která je na staveništi, a způsob zakládání se musí přizpůsobit existujícím přírodním 

podmínkám. Proto geologický průzkum a stanoveni geomechanických vlastností jsou 

pro úspěšný návrh rozhodujícími podmínkami. 

Předmětem práce je  zhodnocení možných variant zakládání komplexu obytného 

domu s podzemními garážemi v daných geologických podmínkách umístěného 

v městské zástavbě a následné řešení vybraného typu založení. 
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1. Informace o zakládané stavbě 
Polyfunkční bytový dům je navržen v zastavěné oblasti městské části. Tento ob-

jekt vytváří blok ohraničený městskými komunikacemi. Pozemek je obdélníkového tvaru 

jehož delší strana je orientována na jihozápad. 

Dům je na parcele osazen způsobem, který umožní její plnohodnotné využití. Za-

chovává si dostatečný odstup od městské komunikace.Navržený objekt má obdélníkový 

půdorys 78,8×54,8 m  s vnitřním atriem 53,5×29,5 m. Skládá se z  5 nadzemních pod-

laží a jednoho podzemního. Celý komplex má 78 bytů. Střecha je sedlová, v rozích bu-

dovy s terasou. 

 

Na severovýchodě je umístěna rampa spojující  podzemní podlaží s přilehlou 

komunikací. Na jihovýchodě a severozápadě jsou hlavní vstupy do objektu. 

V podzemním podlaží jsou garážová stání ( celkem 72), ke vjezdu do podzemí 

slouží rampa pro motorová vozidla. Dále je prostor garáží přístupný dvěma schodišti 

v jejichž zrcadle je svislá zvedací plošina VOTO Z 200 (pro imobilní osoby). Podzemní 

garáž je určena pouze pro obyvatele domu. Část podlaží tvoří sklepní boxy, které jsou 

přístupné ze schodišťových prostor. 

 

Všechna nadzemní podlaží tvoří uzavřené atrium. Do atria jsou pouze dva vstu-

py, oba střeženy bezpečnostní agenturou. Atrium je tvořeno zpevněnými plochami (be-

tonová dlažba) a plochami travnatými. Jednotlivé plochy jsou odděleny betonovými pali-

sádami. Z atria je přístup k jednotlivým schodištím vedoucím do bytových podlaží.  

 

V 1. podlaží jsou prostory pro obchodní účely. K tomu jsou připraveny univerzální 

prostory s hygienickým zázemím.  

Ve 2. podlaží jsou z velké části umístěny byty pro imobilní občany s rodinami. 

V podlaží je 26 bytů různé velikosti, z toho 18 bezbariérových. 

Ve 3. podlaží je rovněž 26 bytů. 

Ve 4. podlaží je 6 bytů  a 20 bytů mezonetových, které pokračují do 5. podlaží.  

5. podlaží je zastřešeno šikmou střechou. 

Celkem má bytový komplex 78 bytů. 
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Základová konstrukce včetně svislých nosných konstrukcí a stropu nad podzem-

ním podlažím je železobetonová. Na ně navazuje nosný systém nadzemní části objek-

tu. Ten je tvořen montovaným skeletem II. kategorie S1.2 s modulovou sítí 6,0×6,0 m 

dodaným firmou PREFA Brno. Základním nosným prvkem jsou příčné rámy složené 

z jednopodlažních sloupů a z průvlaků. Na příruby průvlaků jsou prostě uloženy před-

pjaté stropní panely SPIROLL tl.     250 mm.  

Obvodový plášť a vnitřní zdivo je navrženo z cihlového systému POROTHERM. 

V místě schodišť je obvodový plášť tvořen prosklenou fasádou od firmy RC Systém. 

Střešní konstrukce je tvořena systémem HEBEL STŘEŠNÍ PANELY.  Zimní za-

hrady v místě střešních teras jsou rovněž od firmy RC Systém.    

 

Řez objektem   
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Půdorys podzemního podlaží 
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2. Geologický průzkum 
 

0.000 ≡ 263,150 m. n. m.  

 

R2, NAVĚTRALÉ GRANODIORITY

F3-MS, HLÍNA PÍSČITÁ
KONZISTENCE PEVNÁ Sr<0,8

 
 

F3-MS HLÍNA PÍSČITÁ, KONZISTENCE PEVNÁ 

Sr<0,8 

ϕ  26,5O 

cef 30,0kPa 

γ 18,0kN/m3 

Edef 13,5MPa 

ν 0,35 

  

 

Hladina podzemní vody nebyla při geologickém průzkumu zjištěna. Vrt byl proveden do hloubky 

-23,0 m.  

 

[      ] 33



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

3. Založení objektu 
Na základě geologického průzkumu jsou pro založení objektu zvoleny velkoprů-

měrové piloty ∅ 800 mm, hloubky 20,35 m – pilota je opřena o únosné podloží (horninu 

- R2). Na tyto piloty navazuje nosný (skeletový) systém objektu. 

Z důvodu stísněného stavebního prostoru v městské zástavbě a současný poža-

davek na vybudování podzemního podlaží je nutné navrhnout stavební jámu se svislými 

stěnami, tedy stavební jámu paženou. Vzhledem k velikosti objektu 78,8×54,8 m a 

hloubce stavební jámy 3,50 m  je možné vybírat ze dvou variant:  

A – pilotové stěny 

B – podzemní stěny 

Obě tyto varianty jsou schopny plnit nejen funkci pažící, ale i konstrukční. Díky 

takovému pažení vytvoříme zároveň nosné obvodové zdivo pro podzemní podlaží. 

VARIANTA – A (Pilotové stěny) 

Na základě geologického průzkumu (hladina vody je pod základovou sparou) ne-

ní nutné volit stěnu těsněnou. Dle statického posudku se navrhly piloty ∅ 800 mm. 

Osová vzdálenost pilot v pilotové stěně je 1500 mm. Piloty se hloubí pod ochranou oce-

lové výpažnice, která zůstane v zemině jako stálá ochrana pilot před agresivními vli-

vy.Mezery mezi pilotami se po obnažení dobetonují železobetonovou stěnou a tím zís-

káme úpravu líce stěny. 

Cena 1 m piloty ∅ 800 mm je 3400-3600 Kč. 

VARIANTA – B (Podzemní stěny) 

Pro tuto variantu byly navrženy podzemní stěny prefabrikované, které mají oproti 

monolitickým stěnám některé výhody(např. mají hladký povrch, lepší vodotěsnost, není 

třeba se obávat přetržek v dodávce betonové směsy). Rýha podzemních stěn se těží 

drapáky, pod ochranou jílové pažící suspenze, jejíž hladina je udržována v požadované 

úrovni mezi vodícími zídkami, které zabezpečují přesné vedení trasy podzemní stěny. 

Prefabrikované podzemní stěny jsou sestaveny ze železobetonových panelů, prefabri-

kovaných na celou hloubku stěny a osazovaných do rýh pažených suspenzí. Těžení rý-

hy je kontinuální. 

Cena 1 m2 podzemní stěny tl. 800 mm je 6200-6400 Kč. 
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Zhodnocení variant pažení stavební jámy 

Z popisovaných variant pažících konstrukcí se mi jeví jako nejefektivnější metoda 

pilotových stěn. 

Podzemní stěny je vhodné použít v případě požadavku těsněné stavební jámy. 

V tomto případě je hladina podzemní vody pod dnem stavební jámy a nehrozí ani jiný 

průsak vody do stavební jámy. Použití jílové suspenze v městské zástavbě vede 

k znehodnocování životního prostředí, což mělo velký vliv na volbu technologie. 

Z ekonomického hlediska je rozhodující rozdíl cen mezi jednotlivými variantami. 
 

Kotvení, rozepření 

Je nutné navrhnout kotvení nebo rozepření stavební jámy z důvodu velkého přití-

žení okraje stavební jámy stavebními stroji, které se budou pohybovat v bezprostřední 

blízkosti koruny stavební jámy. 

S ohledem na množství inženýrských sítí a na stísněný prostor kolem stavební 

jámy není možné navrhnout pilotovou stěnu kotvenou. 

Rozpěrný systém obdélníkového půdorysu je možné v tomto případě vytvořit 

pomocí uzavřených nebo příhradových ocelových konstrukcí, železobetonových roštů a 

nebo pomocí stropů, které budou součástí podzemní části stavební konstrukce. 

Z důvodu rozsáhlosti stavební jámy by ocelové i železobetonové rozpěrné systémy 

byly velmi náročné. Nejvhodnější variantou je pilotovou stěnu rozepřít konstrukcí stropu 

nad podzemním podlažím, i když těžba zeminy pod stropní konstrukcí bude velmi ná-

ročná.  
 

 

 

 

 

 

[      ] 35



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

4. Technologický postup založení víceúčelového bytového domu 
 

4.1. Zemní práce 
 

4.1.1. Zaměřování a vytyčování 
 

Pokud nebyl při předávání staveniště podrobně zaměřen terén, musíme jej pře-

měřit před zahájením terénních úprav, a to za přítomnosti investora. 
 

Objekty stavby se vytyčují z hlavních polohových čar jako vytyčovacích os. Nad 

body se postupně ustavuje teodolit a běžnými měřičskými způsoby se určí polohy všech 

bodů, kterými jsou dány půdorysné obrysy pozemních objektů i osy komunikací a roz-

vodů. Nivelováním se pak ustanoví výšky základních rovin staveniště. Vše se vyznačí 

geodetickými signály – vytyčovacími a zajišťovacími značkami. 

 

Před zahájením prací na hrubých terénních úpravách vyznačíme vápnem obrys 

výkopů a násypů a podél nich rozmístíme profilové lavičky, kterými naznačíme okraje 

výkopů nebo paty násypů a žádoucí sklony jejich svahů. Na dohled rozmístíme také 

značky udávající výšky projektovaných vodorovných ploch, zpravidla tedy laťové kříže. 

Měřičské práce při hrubých terénních úpravách jsou časově náročné. Stále je třeba 

opravovat a obnovovat poškozené nebo zničené značky. Postup prací se musí stále 

kontrolovat, aby se zemina nepřekopala nebo nepřesypala. Po dokončení úprav musí-

me terén znovu celý zaměřit za účasti investora, protože z tohoto zaměření se vychází 

při všech dalších pracích. 

 

Pro plošné objekty je nejdůležitější udržení náležité výšky po celé ploše. Dosahu-

je se toho rozmístěním charakteristických bodů, kterými jsou výškové a směrové lomy. 

Soustavu výškových značek je třeba stále obnovovat. 
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4.1.2. Hrubé terénní práce 
 

Výrobní způsoby a postupy při hrubých terénních úpravách jsou určovány jejich 

účelem, kterým je nejčastěji vytvoření vodorovné pláně nebo soustavy takových plání 

v dosud volném a obvykle zvlněném terénu. 

Původní zvlněný terén je ve výškové úrovni -0.450 m. Provede se sejmutí svrchní vrst-

vy(ornice)pomocí dozéru, tl. 250 mm na hloubku cca -0.700 m. Zemina se odveze mimo 

staveniště na skládku.  

Nyní se provede připravovaná pláň v hloubce -1.150 m, zemina se opět z nedostatku 

místa na staveništi odveze na skládku. Přesné vyrovnání pláně se provede grejdrem se 

zařízením k automatickému vyrovnávání polohy radlice v průběhu jízdy. 
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4.2. Založení stavby 
 

4.2.1. Zaměřování a vytyčování 
 

Měřičské práce pro založení stavby lze zahájit ihned po skončení hrubých terén-

ních úprav. Kromě základních geodetických bodů, pokud se podařilo je uchránit, nezů-

stane na staveništi nic než rovná pláň. Je to nejvhodnější doba pro vytyčení polohy jed-

notlivých objektů, staveniště je přehledné a lze tedy dobře vykonat většinu měřičských 

prací. Geodetické signály je pak třeba pojistit tak, aby byly použitelné až do konce stav-

by. 

Podrobným vytyčením stavebního objektu se rozumí vytyčení jeho rozměrů a 

tvaru ve směru vodorovném a svislém i vytyčení polohy jednotlivých částí a konstrukč-

ních prvků uvnitř objektu. Užíváme k tomu většinou lavičky. Z hlavní polohové čáry či 

z její odsunuté rovnoběžky se na lavičky přenesou všechny důležité míry, charakterizu-

jící objekt.  

Výšková úroveň se přenáší z hlavních výškových bodů. Lavičky umísťujeme výš-

kově tak, aby vytvářely vodorovnou rovinu. Mají být v bezprostřední blízkosti objektu, 

aby se z nich daly výšky přenášet na objekt co možná přímo, tj. jedním postavením ni-

velačního přístroje. Tím se zabrání zbytečným chybám ve výškovém usazení objektu a 

je kdykoliv možná kontrola. 

 

4.2.2. Provedení vrtaných velkoprůměrových pilot s ocelovou výpaž-
nicí 

Výroba vrtaných pilot náleží mezi speciální stavební práce, které vyžadují dobré 

strojní vybavení, zacvičené pracovníky, dostatek praktických zkušeností a odpovědný 

přístup k provádění. Vlastní technologický postup spočívá ve vrtání či hloubení vrtu pří-

slušné délky a profilu, v přípravných pracích před betonáží, v armování piloty a betonáži 

včetně případného odpažení a konečně v úpravě hlavy piloty. 

Dle statického výpočtu jsou navrženy velkoprůměrové piloty s ocelovou výpažnicí (po-

nechanou)  ∅ 820 mm, délky 20,35 m. 
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4.2.2.1. Vrty pro piloty 
 

Vrty pro piloty betonované na místě se provedou technologií rotačního vrtání za 

sucha. Vrty se paží ocelovou výpažnicí. Základními vrtnými nástroji pro rotační vrtání 

jsou šapy, tj. lžicové vrtáky,spirálové vrtáky, vrtací korunky opatřené speciálními břity 

pro vrtání skalních hornin a speciální skalní frézy. V podmínkách rotačního vrtání zemin 

se nejvíce využívají šapy osazené výměnnými noži z tvrdého kovu, jejichž vyprazdňo-

vání je umožněno vyklápěcím dnem těchto nástrojů různými systémy (např. pomocí na-

ražeče, pomocí pák apod.). Šapy jsou vhodné jak pro vrtání v zeminách soudržných, 

tak i nesoudržných, pokud neobsahují větší balvany, které nemohou do šapy vniknout 

výřezy ve dně. K výhodám používání šap patří možnost sypání vyvrtaného materiálu 

přímo na přistavené nákladní auto, čímž je zajištěno udržování pořádku na staveništi.    

V současné době se  soupravy pro rotačně vrtané piloty vybavují dopažovacím zaříze-

ním, nebo alespoň dostatečně výkonnou hlavou umožňující zatažení spojovaných vý-

pažnic. 

  Před zahájením vrtání je třeba zajistit vytyčenou polohu osy vrtané piloty. Osa pi-

loty se vytyčí pomocí zatlučeného kolíku většinou z betonářské oceli d=20 mm délky 0,3 

m. Kolík se zatlouká obyčejně s úrovní terénu, aby nedošlo k jeho posunu a aby netvořil 

překážku pro pojezd mechanizmů na stavbě. Pro snazší orientaci se překryje např. cih-

lou. Vytyčení je třeba průběžně kontrolovat, aby např. vlivem posunu terénu při vrtání 

sousední piloty nedošlo ke změně polohy vytyčeného vrtu. Jelikož se při prvním návrtu 

vytyčovací kolík zruší, je třeba osu piloty stabilizovat , např. osazením pomocných 3 až 

4 kolíků. Jiný a nejlepší způsob stabilizace piloty spočívá ve vytvoření šablony 

z prostého betonu tl. 0,2 m s vynechanými kruhovými otvory, jejichž velikost je o 50 mm 

větší, než je profil vrtu. V betonové šabloně jsou osazeny značky pro centraci vrtu. Pou-

žije se tento kvalitnější způsob, protože šablona zároveň poslouží jako podkladní beton 

pro železobetonovou desku.  

V průběhu vrtání kontroluje neustále osádka stroje jak polohu vrtání, tak i svislost 

a případné odchylky neustále vyrovnává. Většina vrtných souprav vyžaduje v podstatě 

vodorovnou pracovní plošinu v celém pracovním rozsahu, přesto však vlivem pojezdů 

na staveništi a vlivem klimatických podmínek dochází k rozježdění plošiny a k různým 

nerovnostem. Soupravu je třeba v takovém případě podkládat. Velkou pozornost je tře-
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ba věnovat zpevnění pracovní plošiny. Zpevnění plochy se provede vibračním válcem. 

Rozsah zpevnění pracovní plošiny je dán především použitým typem vrtné soupravy a 

je třeba jej vždy dohodnout s firmou, která bude piloty provádět. Současně je třeba též 

dohodnout šířku a sklon příjezdné komunikace k pracovišti, rozsah pomocných ploch a 

jejich zpevnění, odvoz vyvrtané zeminy a ostatní konkrétní realizační podmínky. 

 

4.2.2.2. Přípravné práce před betonáží, armování pilot 
Tyto práce se sestávají z čištění dna vrtu, kontroly jeho délky, a z armování žele-

zobetonové piloty. Čištění dna se provádí v případě rotačně vrtaných pilot šapou 

s rovným dnem a s klapkami nebo zavírací šapou, přičemž se současně provedou 2 až 

3 návrty.  

Po vyčištění se ihned do vrtu vloží armokoš podle projektu. Tento armokoš by 

měl sestávat z jednoho dostatečně tuhého dílu, aby vydržel namáhání při transportu a 

manipulaci. Při návrhu armokoše se musí dbát na to, aby jeho středem mohly procházet 

betonážní roury s vůlí nejméně 100 mm. Výztuž musí vyčnívat nad hlavu piloty na pře-

depsanou kotevní délku. Centrické osazení se zajistí umělohmotnými distančními ko-

lečky. Tyto distanční kusy by měly být navrženy vždy 3 ks po 3 m vystřídaně podél ar-

matury piloty.  
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4.2.2.3. Betonáž pilot 
Vrtané piloty se betonují směsí, která se dováží z betonárky autodomíchavači 

(transportbeton). Používá se většinou velmi měkká směs o vodním součiniteli v/c = 

0,48-0,55, sedání kužele podle Abramse 160 až 190 mm. Třída a druh betonu jsou ur-

čeny projektem. Použité kamenivo by mělo být oblé s největším zrnem do 30 mm.  

Do suchých vrtů lze beton ukládat přímo, resp. pomocí krátké usměrňovací roury 

s násypkou, jež usměrní proud betonu centricky na dno vrtu. Nedochází tak k odrážení 

betonu od stěn vrtu a od výztuže. Toto odrážení totiž může mít za následek znehodno-

cení betonu, resp. jeho roztřídění. Betonáž by měla postupovat plynule rychlostí ales-

poň 8 m3/hod. 

4.2.2.4. Stavební kontrola při provádění vrtaných pilot  
V průběhu provádění vrtaných pilot se kontroluje zejména: 

- geologický profil piloty 

- dodržování technologického postupu v průběhu vrtání 

- armování a betonáž piloty 

- úprava hlavy vrtané piloty 

Shoda skutečně zjištěného geologického profilu ve vrtu s předpoklady projektu 

se zjišťuje obyčejně při zahájení vrtání za přítomnosti autorského dozoru - projektanta. 

Ověřuje se, zda se zastižené mocnosti jednotlivých vrstev zemin významně neliší od 

předpokladů z geologického průzkumu, odpovídá-li konzistence soudržných zemin, zjiš-

ťuje se velikost valounů u zemin štěrkovitých a skutečný stupeň zvětrání u hornin skal-

ních a poloskalních. Z praxe vyplývá, že zastižené konzistence soudržných zemin býva-

jí vesměs příznivější než konzistence určené na základě maloprofilových průzkumných 

vrtů. Obdobně též stupeň zvětrání u poloskalních hornin - jílovců, slínovců a jílovitých 

břidlic bývá příznivější než stupeň popisovaný v geologickém průzkumu. Nepříjemné 

však je, že velikost valounů a hlavně balvanů ve štěrcích a svahových sutích bývá ve 

skutečnosti větší, než je uvedeno v popisu na základě průzkumných vrtů. Tyto všechny 

praktické zkušenosti vedou k využívání tzv. technologických vrtů, které zčásti nahrazují 

maloprofilové geologické sondy a poskytnou mnohem dokonalejší obraz o skutečných 

podmínkách podzákladí než průzkum klasický. Na rozsáhlých staveništích dochází ně-

kdy k takové změně geologického profilu, že častá přítomnost autorského dozoru je ne-

zbytná.  
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Změna geologických podmínek vyvolá často změnu navržené technologie provádě-

ní. To se projeví např. v nutnosti pažení vrtů na větší hloubku, případně ve změně dél-

ky, nebo výjimečně i profilu vrtu. To však ve svých důsledcích může vést i ke změně 

ceny zakládání. V této souvislosti je však třeba uvědomit si, že přestože investor platí, 

rozhodující slovo by měl mít autorizovaný projektant, který v podstatě odpovídá za kvali-

tu návrhu a prakticky i realizace. Eventuální změny vyplývající ze změněných geotech-

nických podmínek na staveništi je třeba chápat jako zcela přirozený jev a nelze je v 

žádném případě považovat za vadu projektu. Investor by měl sledovat postup pilotáž-

ních prací a kontrolovat správnost údajů, které stavbyvedoucí je povinen zaznamenávat 

do protokolu o provádění pilot. Tento protokol slouží jako prvopodklad též pro fakturaci 

pilotážních prací. 

Při armování piloty by se kontrola měla zaměřit na výztuž piloty, která musí odpoví-

dat projektu. Kontroluje se množství výztuže, profily, kvalita oceli podle atestů dodaných 

výrobcem, způsob stykování a osazení hotových armokošů, zajištění požadovaného 

krytí armokošů a případně správné směrové osazení armokošů v případě nesymetrické 

výztuže. Změny armatury může povolit pouze projektant na základě stat. výpočtu. 

Při betonáži se zjišťuje, vyhovuje-li betonová směs projektované kvalitě co do množ-

ství a druhu cementu, dále konzistence směsi, dávkování přísad a zpracovatelnost 

směsi. Krychelná pevnost betonu se zjišťuje na kostkách tvaru krychle o hraně 200 mm. 

Doporučuje se odebrání 1. sady zkušebních krychlí před zahájením betonáže a dále 

vždy 1 sada na 200 m3 zpracovaného betonu. 

Při vlastní betonáži se kontroluje odpovídá-li technologický postup zásadám uvede-

ným v odstavci 4.2.2.3., tedy zejména plynulost betonáže, správné použití betonovacích 

rour, případně čerpadla na beton. Je třeba kontrolovat i to, zda nedochází k opadávání 

stěn vrtů v případě nezapažených pilot. Při odpažování vrtů zapažených ocelovými 

pažnicemi je třeba kontrolovat, zda nedochází ke změně polohy armokoše, u pilot ma-

loprofilových je třeba zjistit, zda nedošlo k přerušení betonového sloupce. U pilot prová-

děných průběžným šnekem s centrální rourou je třeba věnovat mimořádnou pozornost 

betonáži, zda nástroj není vytahován rychleji, než je vrt betonován, což by znamenalo 

přerušení piloty. Dále je třeba kontrolovat při dodatečném vkládání  armokoše, zda ne-

došlo k jeho poškození a v případě, že je osazován pomocí vibrace, zda nehrozí roztří-

dění betonu.  

Na hotové pilotě se kontroluje úprava její hlavy, odpovídá-li projektu, tj. osazení spo-
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jovací výztuže, úprava kalichů apod. 

4.2.2.5.  Povolené odchylky při provádění vrtaných pilot 
Pro vrtané piloty platí následující směrové a výškové tolerance: 

- odchylka osy vrtu v hlavě piloty od projektované polohy max. 0,05.d nejvýše však 100 

mm 

- odchylka od svislice nejvýše 1 : 50, tj. 2 % - odchylka v hloubce vrtu + 0,1 m Tolerance 

při osazování výztuže piloty: 

- v rozmístění nosných prutů výztuže ± 30 mm 

- v rozmístění konstruktivní (rozdělovací) výztuže ± 60 mm 

- ve výškovém osazení výztuže + 100 mm, - 50 mm 

- v délce nesvařovaných přesahů výztuže + 2 profily výztuže  

Při betonáži pilot: 

- odchylka vybetonované hlavy piloty v úrovni terénu ± 20 mm 

- v případě utopených hlav pilot se určuje přebetonování individuálně 

Povolené odchylky v osazení speciální kotevní výztuže v hlavách pilot určuje pro-

jekt. 

Po skončení pilotážních prací žádá v některých případech investor kontrolní za-

měření polohy pilot. Jelikož hlavy pilot v úrovni pracovní plošiny nebývají ideálně kruho-

vé, vznikají problémy se stanovením středu piloty. V případě vyztužených pilot se tedy 

za osu piloty považuje střed výztuže. 

4.3. Železobetonová deska 
Z pláně se odstraní betonové šablony po provádění pilot. Položí se široké ohý-

bané ocelové profily a přivaří se k ocelovým výpažnicím. 

Na takto připravený podklad se provede položení betonářské výztuže dle static-

kého výpočtu.  Zvláštní pozornost vyžaduje vyvázání výztuže nad pilotami. Krytí výztuže 

je zajištěno umělohmotnými distančními tělísky. 

Provede se betonáž železobetonové desky. Betonová směs se na staveniště do-

váží z betonárky v autodomíchavači. Přeprava a ukládání betonu je prováděna hydrau-

lickým čerpadlem. Směs obsahuje přísadu proti smršťování SikaControl 40. 
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Betonová směs musí být řádně hutněna v celém objemu konstrukce. Nejčastěji 

používáme ponorné vibrátory. Míra zhutnění směsi ovlivňuje kvalitu konstrukce. 

Je zapotřebí zajistit dostatečné ošetřování čerstvého betonu ( na povrchu prove-

deme nástřik, kterým vytvoříme na povrchu betonu jemný film zabraňující odpařování 

vody-Sika Antisol. 

Poznámka:  
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Místo ohýbaných ocelových profilů je možné provést betonovou mazaninu tl. 50 

mm. Ohýbané ocelové profily jsou vhodnější jak pro technologické zajištění krytí výztu-

že desky, tak jako ochrana desky před poškozením při těžbě zeminy. 
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4.4. Těžba zeminy pod ochranou železobetonové desky 
Těžba zeminy pod ochranou desky je nejnáročnější z celého zakládání. Při tomto 

způsobu těžby je potřeba dbát zvýšené bezpečnosti práce. 

Způsob těžby zeminy je závislý na použité mechanizaci. V železobetonové desce je ot-

vor pro budoucí rampu, který poslouží jako hlavní přístupové místo pro těžbu. Další ot-

vory v desce budou hlavně použity pro větrání.  

Pro provádění těžby je vhodné použít stroje poháněné elektromotory nebo opat-

řené výfukovými filtry se systémem odlučování částic sazí, který je zvláště přizpůsoben 

důlnímu provozu. 

Nejprve se odtěží zemina rypadlem s hloubkovou lopatou v místě rampy do 

hloubky -4.650 m. Zemina v prostoru rampy se zhutní vibračním válcem, aby mohla po 

rampě sjíždět mechanizace.Použitý druh mechanizace pro vytěžení zeminy pod ochra-

nou železobetonové desky je závislý na možnostech firmy ,která bude těžbu provádět. 

Jedním z vhodných zařízení pro těžbu zeminy je korečkové rypadlo. Korečková 

rypadla pracují nepřetržitě.  
 

Korečkové rypadlo řetězové: 

Tato rypadla pracují jen v měkkých a středních zeminách, které nesmějí být ka-

menité. Rypadlo má pásový podvozek, motor s převodovým ústrojím a jeřábovým vý-

ložníkem. Výložník nese na lanech saně, které mají na obou koncích, tzv. turasy 

s vodícími kladkami pro dva nekončité článkové řetězy. Horní buben je pohonný. Řetě-

zy jsou u dnešních typů vedeny na spodní straně saní. Na řetězech jsou připevněny ve 

stejných vzdálenostech od sebe ocelové rýpací nádoby tzv. korečky. Při těžbě jsou ko-

rečky vláčeny po zemi, narypávají ostrým nebo ozubeným okrajem zeminu a plní se. 

Zemina vypadává z korečku v nejvyšším bodě saní do výsypky a odtud do vozíku nebo 

na dopravník. Podle způsobu rýpání rozeznáváme rýpadla hloubková, výšková nebo 

kombinovaná. Objem jednoho korečku je u malých rypadel 15-100 l, u středních 100 -

150 l, u velkých 300-1400 l.  

Rypadlo se vloží do otvoru rampy a započne s těžbou zeminy. Rypadlo dopravu-

je vytěženou zeminu na korbu malého (nízkého) nákladního automobilu a ten ji odváží 

mimo staveniště. 
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Další možností je pro odtěžení zeminy použít malý razící štít ( průměru cca  

3,0 m) 

 

Malý razící štít 

Razící štít provede tunel až na konec uzavřeného prostoru. Vytěžený materiál se 

dopravuje dopravním pásem do prostoru rampy a odsud se odváží mimo staveniště. Po 

vytěžení tunelu se razící štít přemístí do prostoru rampy. Tímto dojde k volnému pádu 

zeminy nad razícím štítem a v jeho okolí. Díky tomu vznikne místo pro nasazení malé 

techniky ( malá rypadla a nákladní automobily), která vytěží zbylou zeminu s prostoru 

podzemního podlaží. 

 

Poznámka: 

Po odtěžení zeminy se provede kontrola svislosti pilot (odklon od osy). Po provedení 

kontroly může začít montáž železobetonového skeletu. Tímto postupem zamezíme 

vzniku případnému necentrickému zatížení pilot od sloupů. 
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4.5. Železobetonová stěna předsazená před pilotovou stěnu 
 

Nyní je potřeba zajistit prostor mezi pilotami. Část zeminy mezi nimi vypadne při 

těžbě zeminy . Do těchto prostor se vloží svislá drenáž pro odvod vody, která bude vy-

ústěna v úrovni pláně (-4,650 m). Na ocelové výpažnice se připevní výztužná síť. Po-

mocí systémového bednění se provede betonáž železobetonové stěny předsazené 

před líc pilot o 50 mm. Do betonové směsy se přidá těsnící přísada Sika Sikalite. 
 

 
 

4.6. Železobetonová základová deska 
 

V hloubce -4,650 m se provede na srovnanou pláň podkladní betonová mazani-

na. V místě budoucího styku pilot se základovou deskou se odřeže ocelová výpažnice 

pro možnost napojení výztuže z desky do pilot. Na připravený podklad se provede žele-

zobetonová základová deska. Tato deska přenáší zatížení z podzemního podlaží z části 

do základové půdy a z části do monolitických pilot. Betonová směs pro základovou des-

ku bude doplněna těsnící přísadou Sika Sikalite a přísadou proti smršťování SikaCon-

trol 40.   
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Anotácia práce : 
 

 Významom našej práce je prispieť k riešeniu bývania sociálne odkázaným obča-

nom. Každá sociálna skupina sa bude vyznačovať osobitým typom bývania, dispozície, 

štandardu a racionálnosti. Osobitnou skupinou sociálne odkázaných občanov sú menej 

prispôsobiví občania, ich súčasťou je časť Rómskeho etnika. Spôsob života Rómov sa 

riadi vlastnými veľmi odolnými zvyklosťami bývania, bývanie Rómov je znakom ich et-

nickej identity. Rómovia dnes tvoria diferencovanú sociálno-kultúrnu pospolitosť, ktorej 

jednou zo zodpovedajúcich foriem bývania je aj osada. Ide o výrazne vyvinutý prejav 

vlastnej spolupatričnosti a životaschopnej súdržnosti. Poslaním našej práce nie je len 

zvýšenie dnešného štandardu bývania, ale zdôrazňuje iniciatívu a prejav samospráv-

nosti zdôrazňuje vnútornú diferenciáciu tohto etnika. 
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1.0 ÚVOD - Význam práce ŠVOČ 

Významom našej práce je prispieť k riešeniu bývania sociálne odkázaným obča-

nom. Každá sociálna skupina sa bude vyznačovať osobitým typom bývania, dispozície, 

štandardu a racionálnosti. Sociálne postavenie bude určovať charakter bývania. Oso-

bitnou skupinou sociálne odkázaných občanov sú menej prispôsobiví občania, ich sú-

časťou je časť Rómskeho etnika. Neprispôsobivosť Rómov voči civilizačnému štandar-

du vychádza z ich kultúrno–historických koreňov, spôsob života Rómov sa riadi vlast-

nými veľmi odolnými zvyklosťami bývania, bývanie Rómov je znakom ich etnickej identi-

ty. Rómovia dnes tvoria diferencovanú sociálno-kultúrnu pospolitosť, ktorej jednou zo 

zodpovedajúcich foriem bývania je aj osada. Osada v historickom vývoji tohto etnika sa 

stala identifikujúcim znakom Rómskeho spôsobu života, ide o výrazne vyvinutý prejav 

vlastnej spolupatričnosti a životaschopnej súdržnosti. Výstavby bytov so zníženým 

štandardom ako osobitá forma bývania neprispôsobivých Rómov sa navrhuje za súčin-

nosti obecnej a štátnej podpory v najexponovanejších regiónoch Slovenska. Poslaním 

našej práce nie je len zvýšenie dnešného štandardu bývania, ale zdôrazňuje iniciatívu 

a prejav samosprávnosti zdôrazňuje vnútornú diferenciáciu tohto etnika. Výstavba je za-

ložená na slobodnom rozhodnutí sa samosprávy každej obce riešiť vzájomné spoluna-

žívanie. Cieľom vzorového projektu je dať návod na výstavbu bývania so zníženým 

štandardom, vytvoriť metodický podklad a legislatívne záruky na prípravu, stavebné po-

volenie a výstavbu. Toho projektovým základom je vypracovaná typologická časť tejto 

práce.  Jej využitím je možné vytvárať mnohoraké autorské návrhy, akceptovať rôzno-

rodé podmienky nášho vidieka na výstavbu Rómskych osád a bývania. Typológia určuje 

zásady a podmienky výstavby, ide o otvorený systém, schopný využiť najvhodnejšie 

stavebné technológie, stavať na rovine, či vo svahu, hlavným kritériom typológie je 

úspornosť výstavby, minimálny štandard, vyhovujúci zvyklostiam bývania Rómov a jed-

noduchosť výstavby. Typológia vychádza z ekonomicky určených nákladov na jednu 

stavbu, overuje obytnosť a humanizmus stavby vo vzťahu k určeným ekonomickým ná-

kladom. Jednotlivé typy vytvárajú predpoklady a návody na prípadné zvýšenie staveb-

no-fyzikálneho štandardu, ktoré bude záležať od ekonomických schopností majiteľa. 
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2.0 Metodika riešenia úlohy 

Schválením koncepcie bytovej politiky vládou SR sa potvrdili potreby spoločne 

riešiť bývanie v úzkej súčinnosti štátu, obce a občana so zameraním na sociálne slabšiu 

skupinu občanov. Aby tieto úlohy mohli byť zabezpečené predovšetkým 

u najproblémovejšej sociálnej skupiny – neprispôsobivých občanov, bolo uložené 

uznesením vlády SR vypracovať Vzorový projekt rodinných domov so zníženým 

štandardom pre neprispôsobivé skupiny občanov, predovšetkým Rómov. Prvým krokom 

riešenia úlohy je zostavenie typológie bývania pre neprispôsobivú skupinu aj rómskeho 

etnika. Zostavená typológia preukazuje a overuje dôstojnosť ľudského bývania 

v najúspornejšej forme. Kde sa ako najúspornejšie stavebné materiály zvolili oblúkové 

železobetónové segmenty. Typológia tým ujasňuje predmet úlohy, metodický postup 

riešenia úlohy a jej problémové okruhy. Typológia podáva charakteristiku a určuje 

štandardizáciu podmienok na bývanie, predstavuje súbor rozmerových a dispozičných 

jednotiek, ktorých skladaním podľa určených pravidiel vzniknú individuálne projektové 

interpretácie, premietnutia do realizačnej dokumentácie. Princípom typológie je 

štandard – minimalizácia a tiež flexibility – individuálnosť. Navrhnutá typológia súčasne 

vymedzuje a potvrdzuje osobitosti bývania tejto zvláštnej skupiny občanov Slovenska. 

Svojim metodickým zameraním je typológia podkladom, vytvára konštrukciu logiky 

projektovej prípravy, každému projektu vytvára podklad na správne riešenie 

a legislatívne schválenie. Typológia metódou hodnotenia variant určuje štandardy, 

dospieva v svojom závere k rozhodujúcemu stanovisku – určenie ekonomického 

štandardu na výstavbu jedného domu v osade. Typológia je doplnená o návrhy ako 

postupovať, čo preukázať a dosiahnuť. 
 

2.1 Cieľ riešenia úlohy 
 

 Prijatá typológia umožňuje vytvoriť vzorový projekt, založený na pevných 

stavebných kameňoch dôstojného bývania v službách architektonickej invencie. 

Potvrdzuje to hodnotenie dnešnej skutočnosti, bývanie v navrhnutých domoch, čo 

predstavuje vyššiu kvalitu bývania tejto skupiny rómskeho etnika. Dôležitým je 

stavebno-ekonomické vyhodnotenie modelov a variant, ktoré overia investičné náklady. 
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Príprava samosprávy 
 

 Osada je kultúrno–historickým názvom identickej skupiny rómskeho etnika. 

Osady nie sú formou vylučovania občanov zo sídla, sú novou formou spolunažívania 

rómskeho etnika s ostatnými obyvateľmi. Výstavba osady bude buď aktualizáciou 

(doplnkom) územného plánu alebo kde obec nemá územný plán, jej súlad s krajinou 

a sídlom preukáže urbanistická štúdia, únosnosť územia a zosúladenie všetkých funkcií 

v rozvoji sídla. Pri tejto príležitosti si najmä obce doriešia základné problémy svojho 

rozvoja a obnovy, zvlášť infraštruktúry. V záujme prípravy územno-plánovacej 

dokumentácie je určená výmera pozemku určuje stupeň využitia územia vyhradeného 

pre osadu. Veľkosť pozemku vychádza z voľby typu bývania: podkrovný, prízemný 

a formy zástavby: samostatný alebo radový. Určená je zastavaná plocha domu ako 

územno-ekonomické hľadisko. Nárok na výstavbu obytných blokov je daný štandardom  

veľkosti pozemku (minimálna veľkosť) a veľkosťou plochy obecných priestranstiev 

podľa vlastného rozhodnutia obce, prípadne mesta. Postup územno-plánovacej 

prípravy a druh územno-plánovacej dokumentácie určí po dohode s obstarávateľom – 

Obecným zastupiteľstvom príslušný stavebný úrad. 
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3.0 Alternatívy situovania obytných blokov vo vzťahu k terénu 
 

3.1 Vzťah k terénu 
 

 
 

Zapustenie domu do zeme a akumulácia tepla 
 

 

 

3.2 Voľba konštrukcie krovu 
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3.3 Typy zvislých častí obvodového plášťa 

 

3.3.1 Typy stien 

 

3.4 Základné typologické parametre obytných blokov 

Zariadenie bytu 
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3.4.1 Biologický záchod typu MULLIS 

Jedná sa o overený systém zo škandinávskych štátov. Biologický záchod pracuje 

v základnom prevedení ako suchý, to znamená bez použitia vody. Hlavná nádoba 

a prívodová rúra sú z nerezovej ocele. Odolávajú agresívnej vode a sú nehorľavé. Pri 

inštalácií sa do hlavnej nádoby dá vrstva rašeliny a drvenej kôry stromov. Na ne padá 

odpad. Cez nádobu je stále udržiavaný silný tok vzduchu. Miestnosť, kde sa táto 

nachádza musí mať preto stále vetranie. Prúd vzduchu odpad vysušuje a spôsobuje 

jeho premenu na kompost. Podmienkou činnosti zariadenia je, aby bola ventilačná rúra 

vyvedená až nad hrebeň strechy. Nielen, že to zvyšuje účinnosť zariadenia, ale aj 

spôsobuje nasávanie vzduchu cez záchodovú misu dnu, takže nedochádza k zápachu. 

Pri tvorbe kompostu sa vytvára teplo. Pre efektívnu tvorbu kompostu by v nádobe mala 

byť teplota najmenej 18 °C. Podmienkou činnosti zariadenia je aby teplota v hlavnej 

nádobe neklesla pod 7 °C. Pod touto teplotou sa proces zastaví. Preto sa nádoba 

v chladnejších okrajoch izoluje napr. izolačnou vatou. Je tiež možná inštalácia 

ohrievacieho telesa s termostatom. Pri bežnej prevádzke je potrebné hlavnú nádobu 

vyberať raz ročne. Prvé čistenie môže byť aj po dlhšom čase. Z nádoby sa vyberá čistý 

kompost, ktorý sa môže použiť na záhrade a pod. 
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4.0 RIEŠENIE ÚLOHY 

Návrh riešenia práce ŠVOČ predstavuje stav nášho poznania a  výsledkom úsilia 

je prispieť k riešeniu tohto problému na Slovensku. Bývanie najmenej prispôsobivých 

skupín občanov považujeme podľa vzorových projektov nielen za dôstojné, ale hlavne 

súvzťažné ku tradíciám predovšetkým rómskeho etnika... Osada je historicky 

osvedčenou formou bývania práve rómskeho etnika, tu sú vytvorené podmienky na 

uplatnenie ich tradičnej kultúry života. Domy sú adaptabilné, predstavujú návod na 

vlastné sebapoznanie budúceho užívateľa v tom, ako si vyberie, ako sa na zvyšovaní 

štandardu bude podieľať. Návrh je racionálny, vychádza z poznania súčasného stavu 

najzaostalejšieho bývania Rómov.  

Návrh je založený na tom, že aspoň najnižší stupeň hygienického vybavenia je 

nutný pre život Rómov, je nutné Rómov naučiť ho kultúrne využívať. V procese prípravy 

a realizácie projektu bývania budú mať samosprávy zodpovednosť za výchovu svojich 

spoluobčanov. Samosprávy v zmysle navrhovaného návodu a nastolenej kategorizácie 

posúdia stupeň prispôsobivosti a tým aj charakter a stupeň hygienického vybavenia. 

Návrh umožňuje každému užívateľovi si individuálne a postupne zvyšovať svoj štandard 

na vlastné náklady alebo na náklady spoločné s obcou. 

 Vzorové projekty prezentujú aj rad ďalších možností – uložiť úsporné domy do 

zastavaných ulíc. Voľba formy spolunažívania je založená na rozhodnutí každej obce 

alebo mesta. Návrh predurčil bývať najmenej prispôsobivým skupinám občanov 

v úsporných – malých domoch s jednoduchým hygienickým vybavením, minimalizácia 

obytnej plochy zodpovedá obývateľnosti veľkých rodín, hygienický štandard zodpovedá 

kultúrno–civilizačnej úrovni týchto obyvateľov. Zámerom je aj úspornému riešeniu 

priznať určitú architektonickú úroveň domov a celej osady prípadne vybranej lokality.  

Riešime problematiku najzaostalejšej skupiny neprispôsobivých občanov, ale 

tých, ktorí sa chcú vlastnými silami a predsavzatiami postarať o svoju budúcnosť. Výber 

pozemkov a spracovanie územných plánov je v plných kompetenciách obecných 

a mestských zastupiteľstiev. Predložený návrh zdôrazňuje uplatnenie zjednodušeného 

územno-plánovacieho postupu – dokumentácie – územno-plánovacie rozhodnutie na 

základe urbanistickej štúdie. Návrh preukazuje schopnosť bývania rodín na obytnej 

ploche 40 m2 a 60 m2 bez podkrovia a s podkrovím. Určuje hygienické podmienky 
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bývania na tejto úsporne vymedzenej ploche. Zvýšenie štandardu obytnej plochy je 

v rukách každého investora. Nastoľuje povinnosť samosprávy obce určiť stupeň 

neprispôsobivých občanov, schopnosť ovládať technické prostriedky hygienického 

vybavenia a predpoklad žiť v civilizovane organizovanej rodine. Návrh podáva rôzne 

dispozície domov podľa určenia kategórie užívateľov bytu.  

Každá obec predstavuje inú kategóriu prispôsobivosti rómskeho etnika. Riešenie 

vychádza z predpokladu, že táto skupina občanov má schopnosť zlepšovať si svoje 

sociálne postavenie a štandard bývania. Návrh domov to umožňuje, sú možnosti 

zväčšovania a zlepšovania jeho štandardu, postupne, v etapách... Je spracovaný 

s cieľom pripraviť podklad na vznik individuálnych projektov. Vypracované návrhy sú len 

dôkazom na preukázanie ekonomickej formy výstavby a to v službách osobitnej 

typológie. Individuálne návrhy overujú a navodzujú výstavbu domov úsporných 

stavebných technológii. Prínosom návrhu je  štart do predmetnej problematiky, 

vytvorená koncepcia je ucelenou konštrukciou prístupu a postupu samospráv, štátu 

a neprispôsobivej skupiny občanov na vytvorenie si názoru ako pomôcť a podporiť 

iniciatívu týchto ľudí v úsilí o kultúrnejšie bývanie.  

Dôležitou skutočnosťou návrhu je jeho ekonomické a stavebno-technické 

riešenie. Toto obsahuje doterajšie skúsenosti samospráv v riadení investičného 

procesu. Návrh podáva prehľad o úsporných stavebných technológiách, tieto by mohli 

mať vlastnosť svojpomocného – neodborného podielu stavebníkov na realizácii stavby. 

Ekonomické nároky na výstavbu by tento svojpomocný podiel budúceho užívateľa 

zohľadnili a tým znížili o cenu týchto prác. 
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4.1 Stavebné materiály obytných blokov 

Hlina, kameň, drevo, tehla 
 

Medzi menej progresívne technológie patrí výstavby z dreva, hliny, kameňa a 

tehly. Výstavba domov z týchto materiálov môže byť vyhotovená obdobne ako u 

predchádzajúcich do 40 m2 bez podkrovia alebo s podkrovím a do 60 m2 bez podkrovia 

alebo s podkrovím. Predpokladá sa, že kameň a hlina by boli brané z vlastných zdrojov 

obce. Svojpomocná dodávka by tu predstavovala veľkú časť prác ceny dodávky 

rodinného domu. 

 

- cenový ukazovateľ:  - hlina     702 Sk/m3 

    - kameň      975 Sk/m3    

- drevo:   2028 Sk/m3    

- tehla   2288 Sk/m3 

 

bez obyt. podkr. bez obyt. podkr. bez obyt. podkr. bez obyt. podkr. 
zast. plocha: zast. plocha: zast. plocha: zast. plocha: 

36,0 m2 36,0 m2 54,0 m2 54,0 m2

obost. priestor: obost. priestor: obost. priestor: obost. priestor: 
165 m2 21 m2 220 m2 313 m2

hlina 117 000,- Sk 148 000,- Sk 155 000,- Sk 221 000,- Sk
kameň 161 000,- Sk 207 000,- Sk 215 000,- Sk 306 000,- Sk
drevo 334 000,- Sk 429 000,- Sk 446 000,- Sk 636 000,- Sk
tehla 378 000,- Sk 484 000,- Sk 504 000,- Sk 716 000,- Sk

do 60 m2do 40m2

Materiál
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4.2 Železobetónový segment 

 

 

Charakteristika: - betón B20 

   - oceľ 11373 

   - objem V=1,845m3 

   - hmotnosť Q=4612,5 kg/ks 

Ekonomické parametre: - cena segmentu 11 100 Sk 

    - cena obstaraného priestoru 2660 Sk/m3 

    - cena na podlahovú plochu 8537 Sk/m2 
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Práce a výrobky PSV ako aj vybavenosť budú mať charakter najnižšieho 

štandardu. V prípade finančných možností užívateľov bude možné postupne tieto 

zvyšovať. Napríklad: maľby budú riešené ako vápenný pačok, podlahy budú 

vyhotovené z cementového poteru... Namiesto obkladov použijeme na steny olejové 

nátery. Zastrešenie je riešené najjednoduchším a najlacnejším variantom a to plochou 

strechou vyspádovanou do vonkajšej strany s vonkajšími žľabmi a odvodom vody. 

S možnosťou ďalšej dodatkovej úpravy zastrešiť objekt drevenou krovovou sústavou.  

5.0 Alternatívne návrhy obytných blokov sociálneho bývania 
 

5.1 Návrh obytného bloku č. 1 

 

Vizuálny pohľad                          Pôdorys bytovej jednotky 

            
 
 

Pohľad na sociálne zariadenia    Pôdorys sociálneho zariadenia 
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Pohľad bočný na bytovú jednotku   Pohľad čelný na bytovú jednotku 

 

 

 

 

 

 
 

 

Identifikačné údaje: 
Dvojpodlažný obytný blok pre 6 osôb. 

Nižší štandard – suché WC 

Spôsob zástavby: - osadenie na rovine, samostatne stojace bloky 

Zastavaná plocha:  48,12 m2 

Obostavaný priestor:  75,38 m3 

Celková úžitková plocha: 45,76 m2 

Celková obytná plocha: 45,76 m2 

Ekonomický ukazovateľ (hrubá stavba): 200 500,- Sk 

 

5.2 Návrh obytného bloku č. 2 

Vizuálny pohľad                                                                                                Pôdorys 
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Čelný pohľad                                                                                                              Rez 

                                   

 

Bočný pohľad 

 

 

Identifikačné údaje: 
Jednopodlažný obytný blok pre 16 osôb. 

Nižší štandard – suché WC 

Spôsob zástavby:  

- osadenie na rovine, samostatne stojace bloky, možnosť radovej výstavby 

Zastavaná plocha:  75,71 m2 

Obostavaný priestor:  213,25 m3 

Celková úžitková plocha: 69,75 m2 

Celková obytná plocha: 62,85 m2 

Ekonomický ukazovateľ (hrubá stavba): 567 245,- Sk 
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 5.3 Návrh obytného bloku č. 3 
 

Vizuálne pohľady 

 

 

Pôdorys prízemia                                                  Pôdorys 1.NP              Čelný pohľad 

            

 

 

Bočný pohľad                                                                                      Rez 

                    
Identifikačné údaje: 
Dvojpodlažný obytný blok pre 23 osôb. 

Nižší štandard – suché WC 

Spôsob zástavby:  

- osadenie na rovine 

- samostatne stojace bloky, (radová výstavba) 
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Zastavaná plocha:  112,34 m2 

Obostavaný priestor:  307,16 m3 

Celková úžitková plocha: 132,51 m2 

Celková obytná plocha: 108,64 m2 

Ekonomický ukazovateľ (hrubá stavba): 657 046,- Sk 

 

5.4 Návrh obytného bloku č. 4 

 

Vizuálny pohľad                                                                                  Pôdorys prízemia 

 

 

 

 

Pôdorys 1. NP                                                           Bočný pohľad 
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Čelný pohľad                                            Rez 

 

 

 

 

Identifikačné údaje: 
Dvojpodlažný obytný blok pre 16 osôb. 

Nižší štandard – suché WC 

Spôsob zástavby: osadenie na rovine, samostatne stojace bloky 

Zastavaná plocha:  93,42 m2 

Obostavaný priestor: 263,55 m3 

Celková úžitková plocha: 164,85 m2 

Celková obytná plocha: 110,87 m2 

 

Ekonomický ukazovateľ (hrubá stavba): 601 043,- Sk 
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5.5 Návrh obytného bloku č. 5 
 

Vizuálny pohľad                                                                          Pôdorys 
 

 
 

Čelný pohľad                                                          Bočný pohľad 

 

Rez 

 

 

Identifikačné údaje: 
Jednopodlažný obytný blok pre 18 osôb. 

Nižší štandard – suché WC 

Spôsob zástavby:  

- osadenie na rovine 

- samostatne stojace bloky 

Zastavaná plocha:  219,71 m2 

Obostavaný priestor:  ,25 m3 

Celková úžitková plocha: 197,85 m2 

Celková obytná plocha: 171,87 m2 

Ekonomický ukazovateľ (hrubá stavba): 912 045,- Sk 
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 5.6 Návrh obytného bloku č. 6 
 

Vizuálny pohľad                                                                Pôdorys 

 
 

Bočný pohľad                                                     Čelný pohľad 

 

Rez 

 

 

Identifikačné údaje: 
Jednopodlažný obytný blok pre 6 osôb. 

Nižší štandard – suché WC 

Spôsob zástavby:  

- osadenie na rovine 

- samostatne stojace bloky 

Zastavaná plocha:  125,65 m2 

Obostavaný priestor: 293,72 m3 

Celková úžitková plocha: 117,38 m2 

Celková obytná plocha: 106,78 m2 

Ekonomický ukazovateľ (hrubá stavba): 581 295,- Sk 
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 5.7 Návrh obytného bloku č. 7 
 

Vizuálny pohľad                                                                Pôdorys prízemia 

 

Pôdorys 1. NP                                Čelný pohľa                Zadný pohľad 

 

Bočný pohľad                                              Rez 

 

 

 

 

 

Identifikačné údaje: 
Dvojpodlažný obytný blok pre 20 osôb. 

Nižší štandard – suché WC 

Spôsob zástavby:  

- osadenie na rovine, samostatne stojace bloky 

Zastavaná plocha:  75,71 m2 

Obostavaný priestor: 363,25 m3 

Celková úžitková plocha: 67,85 m2 

Celková obytná plocha: 59,87 m2 

Ekonomický ukazovateľ (hrubá stavba): 766 245,- Sk 
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 5.8 Návrh obytného bloku č. 8 

 

Vizuálny pohľad                                              Pôdorys prízemia           Pôdorys 1. NP 

 

Čelný pohľad                                     Bočný pohľad                      Rez 

 
Identifikačné údaje: 
 
Obytný blok č. 8 

Dvojpodlažný obytný blok pre 12 osôb. 

Nižší štandard – suché WC 

Spôsob zástavby:  

- osadenie na rovine 

- samostatne stojace bloky 

Zastavaná plocha:  121,58 m2 

Obostavaný priestor: 583,27 m3 

Celková úžitková plocha: 237,86 m2 

Celková obytná plocha: 189,27 m2 

Ekonomický ukazovateľ (hrubá stavba): 1 351 498,- Sk 
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 5.9 Návrh obytného bloku č. 9 

 

Vizuálny pohľad                                                          Čelný pohľad 

 

Pôdorys prízemia      Pôdorys poschodia                   Rez 

 
Identifikačné údaje: 
 

Obytný blok č. 9 

Trojpodlažný obytný blok pre 12 osôb. 

Nižší štandard – suché WC 

Spôsob zástavby:  

- osadenie na rovine 

- samostatne stojace bloky 

Zastavaná plocha:  115,71 m2 

Obostavaný priestor: 843,25 m3 

Celková úžitková plocha: 362,85 m2 

Celková obytná plocha: 309,87 m2 

Ekonomický ukazovateľ (hrubá stavba): 1 843 045,- Sk 
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 6.0 Záver 
  

Nosný konštrukčný systém u všetkých alternatív vychádza z jednotného prefabri-

kovaného, konštrukčného prvku – železobetónový polkruhový segment s priemerom 

d=6m. s pomerne jednoduchou montážou s možnosťou dispozičnej a výškovej variabili-

ty. V našej práci sme sa snažili prispieť k riešeniu bývania sociálne odkázaným obča-

nom.  

7.0 Použitá literatúra: 
 

[1] Zahálka, J. , Všeobecná typológia budov, ČVUT, 1976, Praha 

[2] Horniaková Lýdia a kolektív, Konštrukcie pozemných stavieb, Jaga, 1995,  Bratislava 

[3] STN 73 4301, Budovy na bývanie, Slovenský ústav technickej normalizácie, 1998 

[4] Katalóg Pamp, PROX T.E.C. spol s r. o. Žilina, 2001 
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Optimalizácia dodatočnej tepelnej ochrany rodinného domu 
vzhľadom  na energetickú a ekonomickú efektívnosť 

 

 

Riešiteľský kolektív : Zuzana Čačková, STU v Bratislave, Stavebná fakulta 

student: III. ročníku, štud. odbor : Pozemné stavby 

    Elena Kollárová, STU v Bratislave, Stavebná fakulta 

student: III. ročníku, štud. odbor : Pozemné stavby 

Vedúci práce :  Ing. Rastislav Menďan , 

STU v Bratislave, Stavebná fakulta 

 

 

 

Anotácia práce :  
 

Táto práca sa zaoberá analýzou dodatočnej tepelnej ochrany referenčného ro-

dinného domu vo vzťahu k optimálnej úspore energie vzhľadom na návratnosti vlože-

ných investícií na obnovu. 

Výpočty boli realizované na vreckových počítačoch SHARP PC-1403 H a 

SHARP PC-E 500 S aplikáciou  súboru programov TEPELNOTECHNICKÉ VÝPOČTY. 
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1 ÚVOD 
 

Problematika obnovy budov začína v súčasnosti nadobúdať veľký význam, na-

jmä z hľadiska úspory energie na vykurovanie ako následok neustáleho rastu jej ceny. 

Väčšina rodinných domov postavených do roku 1970 sa vyznačuje vysokou spotrebou 

energie na vykurovanie. Toto je zapríčinené nedostatočnou tepelnoizolačnou schopnos-

ťou obalového plášťa budov. Pri mnohých rodinných domoch sa zanedbaním údržby 

prejavujú i mnohé iné nedostatky (zlé technické riešenie, hygienické nedostatky, zate-

kanie a pod.). 

Obnova rodinných domov by sa mala uskutočňovať ako logický dôsledok zníže-

nia spotreby energie na vykurovanie, ale aj potreby zlepšenia fyzického stavu objektov, 

odstránenia nedostatkov vyplývajúcich zo zanedbania údržby a snahy zabezpečiť tech-

nické parametre, zodpovedajúce požiadavkám kladeným na stavebné konštrukcie a 

budovy v súčasnosti [3]. 

Správne navrhnutou a realizovanou obnovou obalového plášťa rodinného domu 

sa dajú dosiahnuť tieto priaznivé účinky na budovu : 

 

zníženie spotreby energie na vykurovanie, 

odstránenie hygienických nedostatkov (plesne), 

vytváranie podmienok tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty, 

eliminovanie zatekania, 

zvýšenie tepelnej zotrvačnosti stavebných konštrukcií a spomalenie chladnutia miest-

ností pri vykurovacej prestávke. 

 

V dôsledku zabezpečenia tepelnej ochrany objektu rodinného domu sa ďalej vy-

tvoria podmienky na : 

 

predĺženie životnosti budovy, 

zlepšenie architektonického vzhľadu budovy,  

zlepšenie zdravia obyvateľov. 
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Pre obnovu rodinných domov sú z tepelnotechnického hľadiska podľa STN 73 0540 

Zmena 5 záväzné dve kritériá : 

• kritérium minimálnej teploty na vnútornom povrchu konštrukcie (hygienické), 

• kritérium maximálnej spotreby energie na vykurovanie budov (energetické). 

Požiadavky tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla sú v norme stanovené 

iba ako odporúčané veličiny. 

Cieľom tejto práce bolo optimalizovať dodatočnú tepelnú  ochranu (zateplenie) 

referenčného rodinného domu vzhľadom na návratnosť vložených investícií na obnovu 

cez ušetrenú energiu na vykurovanie. 

2 REFERENČNÝ RODINNÝ DOM 

Ako všeobecné porovnávacie kritérium energetickej spotreby rodinných domov 

s približne 40-ročným využívaním určených v Slovenskej republike na obnovu a moder-

nizáciu, bol vybraný typický reprezentant tejto kategórie stavebného fondu – dvojpod-

lažný rodinný dom s rozmermi 10x10 m, bez podpivničenia s plochou strechou (pozri 

Prílohu). Dom je vymurovaný z plných pálených tehál rozmeru 250x120x65 mm, hrúbka 

obvodovej steny je 380 mm, stropné konštrukcie sú železobetónové, okná sú drevené 

zdvojenej konštrukcie, balkónové dvere sú tiež drevené s rámovou zárubňou. Objekt sa 

vybudoval v 60. rokoch a spĺňa tepelnotechnickú normu ČSN 73 0540 z roku 1964. 

Referenčný rodinný dom bol posudzovaný celkovo v desiatich variantoch: 

1. variant - pôvodný stav 

2. variant - zateplenie obvodových stien (R=1,0 m2.K/W), rekonštrukcia strešnej     

            konštrukcie (R=2,0 m2.K/W), rekonštrukcia stropu nad zádverím     

                    (R=2,0 m2.K/W), zateplenie podláh prízemia (R=0,5 m2.K/W) 

3. variant - zateplenie obvodových stien (R=1,5 m2.K/W), rekonštrukcia strešnej  

            konštrukcie (R=2,5 m2.K/W), rekonštrukcia stropu nad zádverím 

(R=2,0 m2.K/W), zateplenie podláh prízemia (R=1,0 m2.K/W),      

                     utesnenie okien a vstupných dverí   

4. variant - zateplenie obvodových stien (R=2,0 m2.K/W), rekonštrukcia strešnej   

                   konštrukcie (R=3,0 m2.K/W), rekonštrukcia stropu nad zádverím 

                    (R=2,0 m2.K/W), zateplenie podláh prízemia (R=1,25 m2.K/W),  

                    utesnenie okien a vstupných dverí 
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5. variant  zateplenie obvodových stien (R=2,5 m2.K/W), rekonštrukcia strešnej 

                  konštrukcie (R=4,0 m2.K/W), rekonštrukcia stropu nad zádverím 

            (R=2,0 m2.K/W), zateplenie podláh prízemia (R=1,5 m2.K/W),  

utesnenie okien a výmena vnútorného skla za sklo so selektívnou mikro-

vrstvou (k=1,8 W/m2.K) a výmena vstupných dverí (k=2,0 W/m2.K) 

6. variant  zateplenie obvodových stien (R=3,0 m2.K/W), rekonštrukcia strešnej   

                konštrukcie (R=5,0 m2.K/W), rekonštrukcia stropu nad zádverím 

(R=2,0 m2.K/W), zateplenie podláh prízemia (R=1,75 m2.K/W),  

utesnenie okien a výmena vnútorného skla za sklo so selektívnou mikro-

vrstvou (k=1,8 W/m2.K) a výmena vstupných dverí (k=2,0 W/m2.K) 

7. variant  zateplenie obvodových stien (R=3,5 m2.K/W), rekonštrukcia strešnej   

                 konštrukcie (R=5,5 m2.K/W), rekonštrukcia stropu nad zádverím 

  (R=4,0 m2.K/W), zateplenie podláh prízemia (R=2,0 m2.K/W), 

  výmena okien (k=1,3 W/m2.K) a vstupných dverí (k=1,8 W/m2.K) 

8. variant  zateplenie obvodových stien (R=4,0 m2.K/W), rekonštrukcia strešnej   

                  konštrukcie (R=6,0 m2.K/W), rekonštrukcia stropu nad zádverím 

                    (R=4,0 m2.K/W), zateplenie podláh prízemia (R=2,5 m2.K/W),  

                   výmena okien (k=1,3 W/m2.K) a vstupných dverí (k=1,8 W/m2.K)  

9. variant  zateplenie obvodových stien (R=4,5 m2.K/W), rekonštrukcia strešnej   

                   konštrukcie (R=6,5 m2.K/W), rekonštrukcia stropu nad zádverím 

                    (R=4,0 m2.K/W), zateplenie podláh prízemia (R=2,75 m2.K/W),  

                    výmena okien (k=0,8 W/m2.K) a vstupných dverí (k=1,8 W/m2.K)  

10. variant  zateplenie obvodových stien (R=5,0 m2.K/W), rekonštrukcia strešnej   

                   konštrukcie (R=7,0 m2.K/W), rekonštrukcia stropu nad zádverím 

                    (R=4,0 m2.K/W), zateplenie podláh prízemia (R=3,0 m2.K/W),  

                    výmena okien (k=0,8 W/m2.K) a vstupných dverí (k=1,8 W/m2.K) 
 

3 NORMATÍVNE POŽIADAVKY NA SPOTREBU ENERGIE NA 
VYKUROVANIE  

Požiadavky na spotrebu energie na vykurovanie sú v norme STN 73 0540 – 

Zmena 5 stanovené ako záväzné energetické kritérium. Vyjadrujú maximálnu spotrebu 

energie na vykurovanie určenú na základe bilancovania tepelných strát  
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podľa STN 06 0210 bez uvažovania vnútorných tepelných ziskov a ziskov od sl-

nečného žiarenia za zasklením budov. 

Požiadavky sú stanovené na 1 m3 obostavaného objemu a na 1 m2 mernej plo-

chy reprezentujúcej jednotku plochy obytných podlaží. Z hľadiska použitej jednotky je 

spotreba energie porovnateľná so zahraničím [1]. Maximálne prípustné hodnoty EN pre 

bytové a rodinné domy sa nachádzajú v tabuľke 1. 

 
Tabuľka 1 – Normové hodnoty mernej spotreby energie na vykurovania EN 

Spotreba energie EN 
 

rekonštruované budovy nové budovy 
Typ obytnej budovy 

 
E1,N 

kWh/(m3.rok)

E2,N 

kWh/(m2.rok)

E1,N 

kWh/(m3.rok) 

E2,N  

kWh/(m2.rok) 

Bytový dom  46,5 130 30,5 85 

Rodinný dom      

– radový, vo vnútri ra-

du 

 
50,0 140 37,5 105 

– radový koncový, 

dvojdom 

 
55,0 154 42,5 119 

– samostatne stojaci  57,5 161 45,0 126 

 

Objekt je vyhovujúci vtedy keď spĺňa nasledovné podmienky: 

 

E1 ≤ E1,N     alebo    E2 ≤ E2,N 
 

Normové hodnoty spotreby energie E1,N, E2,N na vykurovanie rodinných domov sa 

stanovili vzhľadom na faktor tvaru budovy, t.j. ΣSj/Vbp (ΣSj je súčet ochladzovaných 

plôch a Vbp je obostavaný objem bytových podlaží budovy). 

Pre rekonštruované samostatne stojace rodinné domy, akým je aj posudzovaný refe-

renčný rodinný dom, musí byť merná spotreba energie na vykurovanie stanovená na      

1 m3 obostavaného objemu menšia ako 57,5 kWh/m3.rok, resp. menšia ako 161 

kWh/m2 na 1 m2 mernej plochy obytných podlaží. 
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4 OBNOVA REFERENČNÉHO RODINNÉHO DOMU 
 

Obnova referenčného domu sa realizovala v deviatich samostatných variantoch      

(2. až 10.) s rešpektovaním ako záväzných, tak aj odporúčaných požiadaviek normy 

STN   73 0540 - Zmena 5 (tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla, vlhkostný režim kon-

štrukcie, tepelná prijímavosť podláh a pod.). 

Hodnoty tepelného odporu obalových konštrukcií boli volené v takých pomeroch, 

aby sa mohli sledovať určité závislosti (tabuľka 2). Našou snahou bolo určiť pomery 

medzi tepelnými odpormi obvodovej steny, strechy a podlahy, ktoré korešpondujú 

s normou         STN 73 0540 ako z hľadiska jej vývoja, tak aj z hľadiska súčasných od-

porúčaných hodnôt. Všetky skladby sú však navrhnuté tak, aby daná konštrukcia spĺňa-

la jednak požiadavku tepelného odporu, ako i požiadavku vlhkostného režimu (aby 

v danej konštrukcii nekondenzovala vodná para). Návrhy skladby obvodových stien a 

strechy všetkých variantov rodinného domu, ako aj ich základné tepelnotechnické po-

súdenia sa nachádzajú na osobitných protokoloch v Prílohe. Rekapitulácia vypočíta-

ných tepelných odporov a povrchových teplôt obalových konštrukcií, súčiniteľov pre-

chodu tepla všetkých teplovýmenných konštrukcii a súčiniteľov škárovej prievzdušnosti 

a energetickej priepustnosti zasklenia otvorových konštrukcií sú prehľadne uvedené 

v tabuľkách 3, 4, 5 a 6. 
 

Tabuľka 2 – Predpokladané tepelné odpory obalových konštrukcií R (m2.K/W) 
 

Konštrukcia 

 

1. var. 2. var. 3. var. 4. var. 5. var. 6. var. 7. var. 8. var. 9. var. 10. var

Obvodová  

Stena 
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Strecha 

 
1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Strop nad  

Zádverím 
1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Podlaha na te-

réne 
0,1 0,5 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 2,75 3,0 
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Tabuľka 3 – Vypočítané tepelné odpory obalových konštrukcií R (m2.K/W) 
 

Konštrukcia 

 

1. var. 2. var. 3. var. 4. var. 5. var. 6. var. 7. var. 8. var. 9. var. 10. var

Obvodová  

Stena 
0,528 1,075 1,615 2,156 2,697 3,237 3,507 4,048 4,595 5,139 

Strecha 

 
1,135 2,269 2,563 3,151 4,034 4,916 5,504 6,092 6,681 6,975 

Strop nad  

Zádverím 
0,987 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 3,928 3,928 3,928 3,928 

Podlaha na te-

réne – dlažba 
0,065 0,629 0,948 1,242 1,536 1,831 2,125 2,419 2,713 3,007 

Podlaha na te-

réne – vlysy 
0,102 -- 0,975 1,269 1,563 1,857 2,151 2,446 2,740 3,034 

 

 

Tabuľka 4 – Vnútorné povrchové teploty  tip obalových konštrukcií (°C) 
 

Konštrukcia 

 

1. var. 2. var. 3. var. 4. var. 5. var. 6. var. 7. var. 8. var. 9. var. 10. var

Obvodová  

stena- fragment 
13,7 16,5 17,6 18,1 18,5 18,7 18,8 19,0 19,1 19,2 

Obvodová  

stena- kút  
  6,9 11,1 13,3 14,5 15,3 15,8 16,0 16,4 16,7 16,9 

Strecha 

-fragment 
16,6 18,2 18,4 18,7 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,4 

Styk obvodovej 

steny a strechy 
4,9 10,2 12,9 14,2 15,1 15,7 15,9 16,3 16,6 16,9 

 

Poznámka: Vnútorné povrchové teploty sú stanovené programom KÚTY, MOSTY pri nasledovných okra-

jových podmienkach: 

                    tI=  20°C φi=60% 

                    te=-15°C φe=84% 
                    ts= 12°C ∆ts=0,2 K pre fragment, ∆ts=0,5 K pre kút a styk obvodovej steny a strechy 
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Tabuľka 5 – Hodnoty súčiniteľov prechodu tepla k (W/m2K) 

 

Konštrukcia 

 
1. var. 2. var. 3. var. 4. var. 5. var. 6. var. 7. var. 8. var. 9. var. 10.var 

Obvodová   

stena 
1,436 0,804 0,561 0,430 0,349 0,294 0,272 0,237 0,210 0,188 

Strecha 

 
0,767 0,410 0,366 0,301 0,238 0,197 0,176 0,160 0,146 0,140 

Strop nad  

zádverím 
0,866 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,244 0,244 0,244 0,244 

Podlaha na  

teréne – dlažba 
4,310 1,257 0,895 0,710 0,587 0,501 0,436 0,387 0,347 0,315 

Podlaha na  

teréne – vlysy 

 

3,720 

 

-- 0,875 0,696 0,578 0,494 0,431 0,383 0,344 0,312 

Coppilitová ste- na, 

resp. okno  
2,600 2,600 2,600 2,600 1,800 1,800 1,300 1,300 0,800 0,800 

Okná pôvodné 2,900 2,900 2,400 2,400 1,800 1,800 -- -- -- -- 

Okná nové 

 
-- -- -- -- -- -- 1,300 1,300 0,800 0,800 

Vstupné dvere 

pôvodné 
3,200 3,200 2,800 2,800 -- -- -- -- -- -- 

Vstupné dvere nové -- -- -- -- 2,000 2,000 1,800 1,800 1,800 1,800 

Vnútorná nosná ste-

na 380 mm 
1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 

Vnútorná nosná ste-

na 250 mm 
1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 

Priečka  

 
2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 

Podlaha na strope – 

dlažba 

 

2,008 

 

2,008 2,008 2,008 2,008 2,008 2,008 2,008 2,008 2,008 

Podlaha na strope – 

vlysy 

 

1,870 

 

1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 

Vnútorné dvere plné 

 

2,000 

 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Vnútorné dvere za-

sklené jedným  

sklom z 2/3 

 

3,000 

 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Poznámky: α =8 W/m .K, α = 23 W/m .K pre obvodovú stenu, strechu a strop zádveria i
2

e
2

         αi=8 W/m2.K, αe=   8 W/m2.K pre vnútorné nosné steny a priečky 

    αi=6 W/m2.K, αe=   6 W/m2.K pre podlahy na strope (tepelný tok dole), 

   resp. αe= ∞  pre odlahy na teréne         
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Tabuľka 6 – Hodnoty škárovej prievzdušnosti iLV a energetickej priepustnosti zasklenia 

g otvorových konštrukcií 

 

 

Konštrukcia 

 

1. var. 2. var. 3. var. 4. var. 5. var. 6. var. 7. var. 8. var. 9. var. 10. var.

Okno  iLV 

(m3/m.s.Pa2/3)  
2,8.10-4 2,8.10-4 0,9.10-4 0,9.10-4 0,9.10-4 0,9.10-4 0,2.10-4 0,2.10-4 0,2.10-4 0,2.10-4

Vstupné dvere iLV 

(m3/m.s.Pa2/3) 3,6.10-4 1,8.10-4 1,8.10-4 1,8.10-4 0,6.10-4 0,6.10-4 0,6.10-4 0,6.10-4 0,6.10-4 0,6.10-4

Okno g (–) 

 
0,76 0,76 0,76 0,76 0,64 0,64 0,62 0,62 0,45 0,45 

 

 

5 VÝPOČET SPOTREBY ENERGIE NA VYKUROVANIE 
 

 Výpočet spotreby energie na vykurovanie bol robený programom TEPELNÁ 

BILANCIA. Tento program je určený na komplexný výpočet a bilancovanie tepelných 

strát miestností v zadanej budove, ako i bilancovanie tepelných strát celej budovy den-

nostupňovou metódou, podľa normy STN 06 0210. Zároveň počíta i teoretickú    E 
(kWh/rok) a celkovú Ec (kWh/rok) spotrebu tepla s uvážením tepelných ziskov od slneč-

ného žiarenia Es (kWh/rok) a využiteľných vnútorných ziskov Ei (kWh/rok), podľa približ-

nej nemeckej metodiky Wärmeschutzverordnung: 1995. Ďalej počíta merné spotreby E1 

(kWh/m3.rok) a E2 (kWh/m2.rok), podľa metodiky 73 0540 - Zmena 5, čo umožňuje po-

rovnanie vypočítaných hodnôt s normovými hodnotami mernej spotreby energie E1,N 

(kWh/m3.rok) a E2,N (kWh/m2.rok) uvedenými v tabuľke 1, čím sa dá zistiť či daná budo-

va vyhovuje z hľadiska energetického kritéria [2]. 

 Dom bol posudzovaný v desiatich variantoch pre lokalitu Bratislava. Konkrétne 

výsledky, ako i okrajové podmienky výpočtov sa nachádzajú na protokoloch v Prílohe. 

Rekapitulácia tepelných strát a teoretickej spotreby energie všetkých variantov riešenia  

je uvedená v tabuľke 7.  
 

 

[      ] 82



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Tabuľka 7 – Tepelné straty a teoretická spotreba energie referenčného rodinného domu  

 

 
1. var. 2. var. 3. var. 4. var. 5. var. 6. var. 7. var. 8. var. 9. var. 10. var.

Qp         19933,5 11060,6 8442,5 7204,5 5734,5 5191,6 4383,4 4077,2 3304,6 3083,3

Qv         4756,2 4687,5 4521,9 4521,9 2461,6 2473,2 2480,9 2488,6 2446,3 2426,1

Qc              24679,7 15748,1 12964,4 11726,4 8196,1 7664,7 6864,3 6565,8 5750,9 5509,4

E                50412,5 32179,9 26492,5 23964,5 16751,7 15667,6 14029,6 13420,6 11750,6 11253,6

Ei               -4913,4 -5088,5 -5129,1 -5169,8 -5210,7 -5251,7 -5274,4 -5313,6 -5251,7 -5293,0

Es              -3237,9 -3237,9 -3237,9 -3237,9 -2871,5 -2871,5 -2641,4 -2641,4 -1911,0 -1907,2

Ec,s           47174,7 28942,0 23254,7 20726,7 13880,3 12796,2 11388,2 10779,2 9839,6 9346,3

Ec              42261,3 23853,5 18125,6 15556,9 8669,6 7544,5 6113,8 5465,6 4587,9 4053,4

Vbp        626,20 636,04 641,14 646,23 651,34 656,46 659,30 664,20 656,46 661,62

hk,pr       3,04 3,09 3,09 3,10 3,11 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17

E1,BA        80,51 50,59 41,32 37,09 25,72 23,87 21,28 20,21 17,90 17,01

E2,BA        244,75 153,81 127,68 114,96 79,99 74,70 66,82 63,65 56,56 53,92

E1,BA,s      75,33 45,36 36,27 32,07 21,31 19,49 17,29 16,23 14,99 14,13

E2,BA,s    229,00 140,16 112,08 99,43 66,28 61,01 54,24 51,12 47,36 44,78

E1         97,70 60,18 49,15 44,10 30,58 28,37 25,30 24,02 21,29 20,25

E2         297,00 185,64 151,86 136,71 95,25 88,80 79,44 75,66 67,29 64,08

 

Vysvetlenie symbolov použitých v tabuľke 7: 

Qp –tepelná strata prechodom tepla obalovými konštrukciami (W) 

Qv    –tepelná strata vetraním (W) 

Qc    –celková tepelná strata budovy (W) 

E     –teoretická spotreba tepla bez uvažovania tepelných ziskov (kWh/rok) 

Ei     –uvažované vnútorné tepelné zisky (kWh/rok) 

Es    –tepelné zisky od slnečného žiarenia  (kWh/rok) 

Ec,s  –teoretická spotreba tepla s uvažovaním ziskov od slnečného žiarenia (kWh/rok)    

Ec    –celková teoretická spotreba tepla (kWh/rok) 

Vbp   –obostavaný objem domu (m3) 

hk,pr  –priemerná konštrukčná výška domu (m) 
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E1,BA –merná spotreba tepla pre Bratislavu stanovená na 1 m3 obostavaného objemu 

bez uvažovania tepelných ziskov (kWh/m3.rok) 

E2,BA –merná spotreba tepla pre Bratislavu stanovená na 1m2 mernej plochy bytových 

podlaží bez uvažovania tepelných ziskov (kWh/m2.rok) 

E1,BA,s –merná spotreba tepla pre Bratislavu stanovená na 1 m3 obostavaného objemu  s uva-

žovaním ziskov od slnečného žiarenia (kWh/m3.rok) 

E2,BA,s –merná spotreba tepla pre Bratislavu stanovená na 1m2 mernej plochy bytových podlaží 

s uvažovaním ziskov od slnečného žiarenia (kWh/m2.rok) 

E1    –merná spotreba tepla stanovená na 1 m3 obostavaného objemu 

s uvažovanímnormatívneho počtu klimatických dennostupňov 3422 K.deň podľa STN 730540    

Zmena 5  (kWh/m3.rok) 

E2    –merná spotreba tepla stanovená na 1m2 mernej plochy bytových podlaží uvažovaním 

normatívneho počtu klimatických dennostupňov 3422 K.deň podľa STN 73 0540/   Zmena 5  

(kWh/m2.rok) 

 Porovnaním mernej spotreby energie na vykurovanie E1 (tabuľka 7) s normovými požia-

davkami E1,N (tabuľka 1) je možné konštatovať, že referenčný rodinný dom v prvej (pôvodný 

stav) a v druhej variante nevyhovuje záväznej požiadavke normy STN 73 0540 - Zmena 5 

z hľadiska spotreby energie na vykurovanie. Vo všetkých ostatných variantoch už plne spĺňa tú-

to požiadavku. 
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Graf 1- Energetická bilancia referenčného rodinného domu 
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Legenda: 
Rad 1  – merná spotreba energie stanovená na 1 m3 obostavaného objemu s uvažovaním  

    normatívneho počtu klimatických dennostupňov 3422 K.deň  podľa  

             STN 73 0540 – Zmena 5  (kWh/m3.rok) 

Rad 2  – merná spotreba energie pre Bratislavu stanovená na 1 m3 obostavaného objemu 

             bez uvažovania tepelných ziskov (kWh/m3.rok) 

Rad 3  – merná spotreba energie pre Bratislavu stanovená na 1 m3 obostavaného objemu 

  s uvažovania ziskov od slnečného žiarenia (kWh/m3.rok) 

 

  

6  VÝPOČET SPOTREBY PLYNU NA VYKUROVANIE    
 

Pre výpočet spotreby plynu bola najprv určená skutočná spotreba energie na vy-

kurovanie. Táto hodnota je vyššia ako teoretická o celkové tepelné straty, ktoré vznikajú 

pri výrobe, rozvode a dodávke tepla [1]. Na výpočet skutočnej spotreby tepla na vykuro-

vanie platí vzťah:     (kWh/rok)    µ . µ . µ
E

=
ork

skutE  

 

kde  E je teoretická spotreba tepla (kWh/rok) 

         µk – účinnosť kotla (-) 

         µr – účinnosť rozvodu teplonosného média (-) 

         µo – účinnosť obsluhy a regulácie (-) 

 

Vo výpočtoch boli uvažované nasledovné hodnoty účinností: 

        µk = 0,85 

        µr = 0,90 

        µo = 0,95 

Výpočet spotreby plynu bol stanovený zo vzťahu:     )(m   10 
H

E . 6,3
= 36

u

skutU  

kde Eskut je skutočná spotreba tepla na vykurovanie (kWh/rok) 

        Hu –  výhrevnosť plynu (J/m3) 

 

Vo výpočtoch bolo uvažované Hu = 33,84. 106 J/m3 (údaj poskytol SPP).  
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Skutočná spotreba tepelnej energie a plynu bola stanovená pre lokalitu Bratisla-

va s uvážením teoretickej spotreby tepla bez ziskov (E) a teoretickej spotreby tepla so 

ziskami od slnečného žiarenia (Ec,s). Výsledky pre všetky varianty sa nachádzajú 

v tabuľke 8. 

 
Tabuľka 8 – Skutočná spotreba tepla a spotreba plynu referenčného rodinného domu 

 

 
1. var. 2. var. 3. var. 4. var. 5. var. 6. var. 7. var. 8. var. 9. var. 10. var.

Eskut         69367,0 44279,2 36453,4 32974,9 23050,2 21558,4 19304,6 18466,6 16168,7 15484,8 

Eskut,s       64911,9 39823,9 31998,2 28519,7 19099,1 17607,4 15670,0 14832,1 13539,2 12860,4 

U                7379,5 4710,6 3878,0 3508,0 2452,1 2293,4 2053,7 1964,5 1720,1 1647,3 

Us              6905,5 4236,6 3404,1 3034,0 2031,8 1873,1 1667,0 1577,9 1440,3 1368,1 

 

Vysvetlenie symbolov použitých v tabuľke 8: 

Eskut  – skutočná spotreba tepla bez uvažovania tepelných ziskov (kWh/rok) 

Eskut,s – skutočná spotreba tepla s uvažovaním ziskov od slnečného žiarenia 

(kWh/rok) 

U      – spotreba plynu bez uvažovania  tepelných ziskov (m3) 

Us     – spotreba plynu s uvažovaním ziskov od slnečného žiarenia (m3)  
 

 

7  VÝPOČET CENY ENERGIE NA VYKUROVANIE    
 

Pri výpočte ceny energie na vykurovanie boli uvažované nasledovné ceny plynu, 

platné od 1.2. 2001 (údaje poskytol SPP). 

 Tarifa                         odber                               stála platba           premenlivá sadzba 

    D2                od   201 do 1700 m3              46,5 SK mesačne             5,1 za 1 m3 

    D3                od 1701 do 6500 m3              146 SK mesačne              4,4 za 1 m3 

Výsledky ročnej ceny na vykurovanie pre všetky varianty sa nachádzajú v tabuľke 9. 
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Tabuľka 9 – Ročná cena energie na vykurovanie referenčného rodinného domu  

 

 
1. var. 2. var. 3. var. 4. var. 5. var. 6. var. 7. var. 8. var. 9. var. 10. var.

C                34221,7 22478,6 18815,2 17187,2 12541,2 11843,0 10788,3 10395,8 9320,4 8959,2

Cs              32136,2 20393,0 16730,0 15101,6 10691,9 9993,6 9059,7 8605,3 7903,5 7535,3

 

Vysvetlenie symbolov použitých v tabuľke 9: 

C – ročná cena energie na vykurovania bez uvažovania tepelných ziskov (SK) 

Cs – ročná cena energie na vykurovanie s uvažovaním ziskov od slnečného ži-

arenia (SK)  
 

8 EKONOMICKÝ AUDIT 
 

Pri ekonomickom vyhodnotení sme vychádzali zo súčasných cien na zateplenie. 

Jednotlivé ceny sme stanovili tak, aby boli funkciou ceny tepelnej izolácie, podľa jej 

hrúbky v každej konštrukcii. Výsledné hodnoty vyjadrujú cenu za materiál i prácu vráta-

ne DPH      (graf 2). Rekapitulácia jednotlivých i kompletných cien obnovy všetkých va-

riantoch sa nachádza v tabuľke 10.  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2 3 4 5 6 7 8 9 1

Variant obnovy rodinného domu

C
el

ko
vá

 c
en

a 
ob

no
vy

 v
  S

K
 

0

Graf 2 – Celkové náklady na obnovu referenčného rodinného domu 
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Tabuľka 10 – Rekapitulácia cien obnovy jednotlivých variantov referenčného rodinného domu 
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9 VYPOČET NÁVRATNOSTÍ VLOŽENÝCH INVESTÍCIÍ NA OBNOVU 
A OPTIMALIZÁCIA 

Pred výpočtom návratnosti vložených investícií na obnovu, bolo treba vypočítať 

úsporu energie na vykurovanie vplyvom zateplenia referenčného rodinného domu. Táto 

úspora predstavuje rozdiel medzi cenou energie na vykurovanie rodinného domu 

v pôvodnom stave (1. variant) a po obnove (2. až 10. variant). Výsledky sa nachádzajú 

v tabuľke 11 a na grafe 3. 

 Tabuľka 11 – Úspora energie na vykurovanie vplyvom zateplenia referenčného rodinného domu  

 
 

2. var. 3. var. 4. var. 5. var. 6. var. 7. var. 8. var. 9. var. 10. var.

RU                                 11743,1 15406,4 17034,5 21680,5 22378,7 23433,4 23835,9 24901,3 25262,5

RUs                               11743,2 15406,2 17034,6 21444,3 22142,6 23076,5 23530,9 24232,7 24600,9

 

Vysvetlenie symbolov použitých v tabuľke 11: 

RU  –ročná úspora energie na vykurovania bez uvažovania tepelných ziskov (SK) 

RUs–ročná úspora energie na vykurovanie s uvažovaním ziskov od slnečného žiarenia 

(SK)  
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Graf 3 – Úspora energie na vykurovanie referenčného rodinného domu 
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Legenda: 

Rad 1 –úspora energie na vykurovanie bez uvažovania tepelných ziskov (SK) 

Rad 2 –úspora energie na vykurovanie s uvažovaním ziskov od slnečného žiarenia (SK)  

Návratnosť vložených investícií na obnovu bez uvažovania inflácie dostaneme tak, že 

celkovú cenu obnovy každého variantu (tabuľka 10) vydelíme ročnou úsporou energie 

na vykurovanie vplyvom zateplenia (tabuľka 11). Výsledky návratnosti sa nachádzajú 

v tabuľke 12 a na grafe 4.  
 

Tabuľka 12 – Návratnosť vložených investícii na obnovu referenčného rodinného domu  

 
 

2. var. 3. var. 4. var. 5. var. 6. var. 7. var. 8. var. 9. var. 10. var.

N                                     28,1 26,7 26,5 25,2 27,8 33,0 33,9 38,9 39,3 

Ns                                   28,1 26,7 26,5 25,5 28,1 33,5 34,4 39,9 40,3 

 

Vysvetlenie symbolov použitých v tabuľke 12: 

N  –návratnosť vložených investícii bez uvažovania tepelných ziskov (rok) 

Ns –návratnosť vložených investícií s uvažovaním ziskov od slnečného žiarenia (rok)  
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Graf 4 – Návratnosť vložených investícií na obnovu 
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Legenda: 

Rad 1 –návratnosť vložených investícii bez uvažovania tepelných ziskov (rok) 

Rad 2 –návratnosť vložených investícií s uvažovaním ziskov od slnečného žiarenia 

(rok)  

 

Z hľadiska návratnosti vložených investícií na obnovu referenčného rodinného domu 

podľa tabuľky 12 a grafu 4 je najoptimálnejší 5. variant riešenia. 

10 ZÁVER 
 

Z komplexného energetického vyhodnotenia referenčného rodinného domu vy-

plýva, že objekt v pôvodnom stave (1. variant) nevyhovuje ani energetickým ani hygie-

nickým požiad avkám normy STN 73 0540 – Z5 pre rekonštruované budovy. Ok-

rem tejto skutočnosti strešná konštrukcia má nepriaznivú ročnú bilanciu vlhkosti (pozri 

protokol v Prílohe). 

 Proces zateplenia sme začali pomerne nízkymi hodnotami tepelného odporu 

obalových konštrukcií (2. variant), ktoré preukázateľne nezabezpečili požadovanú mer-

nú spotrebu energie na vykurovanie, ale už úplne vyhovujú z hľadiska vlhkostného re-

žimu (vodná para v nich nekondenzuje). Pri 3. variante bola dosiahnutá nižšiu spotrebu 

energie na vykurovanie (E1= 49,15 kWh/m3.rok) ako požaduje norma. Teda, pri tomto 

referenčnom dome je možné splniť normovú požiadavku na spotrebu energie (E1= 57,5 

kWh/m3.rok) už pri tepelnom odpore obvodových stien R= 1,5 m2.K/W, strechy R= 2,5 

m2.K/W a podlahy na teréne R= 1,0 m2.K/W. Je dôležité  poznamenať, že sa pri tomto 

variante pôvodné okná  a vstupné dvere iba utesnili, čo malo za následok zlepšenie ich 

k – hodnoty (pozri tabuľku 5) a zníženie tepelných strát infiltráciou (pozri protokoly 

v Prílohe) s minimálnymi nákladmi. Pri ďalších variantoch zvyšovaním tepelného odporu 

obalových konštrukcií, merná spotreba klesá (graf 1), avšak narastajú náklady na obno-

vu (graf 2). Merná spotreba desiateho variantu referenčného rodinného domu je iba E1= 

20,25 kWh/m3.rok. Pre lokalitu Bratislava vychádza merná spotreba ešte nižšia E1,BA = 

17,01 kWh/m3.rok. Uvažovaním ziskov od slnečného žiarenia merná spotreba poklesne 

na hodnotu E1,BA,s = 14,13 kWh/m3.rok, čo zaraďuje referenčný rodinný dom obnovený 

podľa tejto varianty medzi nízkoenergetické domy.   
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Proces optimalizácie dodatočnej tepelnej ochrany referenčného rodinného domu 

vzhľadom na energetickú a ekonomickú efektívnosť (graf 4) jednoznačne preukázal, že 

najoptimálnejší je 5. variant riešenia, teda zateplenie obvodových stien (R= 2,5 

m2.K/W), rekonštrukcia strechy (R= 4,0 m2.K/W), rekonštrukcia stropu nad zádverím 

(R= 2,0 m2.K/W), rekonštrukcia podláh prízemia (R= 1,5 m2.K/W), utesnenie okien a 

vstupných dverí a výmena vnútorného skla okien za sklo so selektívnou mikrovrstvou 

(k= 1,8 W/m2.K). Návratnosť vložených investícií na obnovu cez ušetrenú energiu na 

vykurovanie tohto variantu, pri súčastnej cene plynu a bez uvažovania inflácie je 25,2 

rokov. S predpokladaným zvýšením cien plynu o 100 % je to 12,6 rokov a s uvažovaním 

inflácie by to malo byť menej ako 9 rokov, čo je už dostatočná efektívnosť, aby sme i na 

Slovensku serióznejšie začali uvažovať o obnove rodinných domov z hľadiska úspory 

energie na vykurovanie. 
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Analýza príčin kondenzácie vodnej pary na vnútornom povr-
chu  otvorových konštrukcií 
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Anotácia práce: 
 

Moderné plastové a drevené okná v súlade s EUROPROGRAMOM na výrobu 

okien. Stanovenie kritickej teploty vonkajšieho vzduchu pri ktorej začína povrchová 

kondenzácia vodnej pary na vnútornom povrchu fragmentu zasklenia rôznych tepelno-

technických charakteristikách okien. Normatívne požiadavky na tepelnotechnické vlast-

nosti okien. Výsledky tepelnotechnického merania dvoch alternatív okenných konštruk-

cií. Možnosti obmedzenia kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu otvorových 

konštrukcií. 
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1. Úvod 
 

V súčasnej bytovej výstavbe sú realizované okenné konštrukcie na báze dreva 

a poloplastov. Obidva druhy okien sú už koncipované v súlade s EUROPROGRAMOM 

výroby okien a ich tepelnotechnické vlastnosti sa navrhujú a posudzujú na základe nori-

em STN 730540 zmena 5,STN EN ISO 6946 ….. 

Tepelnoizolačné vlastnosti okien potom do značnej miery závisia od stavebnofy-

zikálnych vlastností sklenného systému, ktorý sa v prevažnej miere aplikuje ako uzavre-

tá izolačná jednotka DVOJSKLO. Okenné konštrukcie môžu však byť aj zdrojami  po-

rúch v bytových objektoch, najmä z hľadiska vnútornej povrchovej kondenzácie. 

 

2. Základné požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti otvorových 
konštrukcií 
 

Okenné konštrukcie otvory tvoria nedeliteľnú časť obvodových plášťov budov na 

ktoré sú z hľadiska tepelnoizolačných vlastností kladené podobné požiadavky, ako na 

nepriesvitné časti plášťa. S rastúcimi požiadavkami na znižovanie energetickej nároč-

nosti budov, zvyšujú sa aj požiadavky na kvalitu vonkajších okien a dverí. 

Tepelnotechnické vlastnosti otvorových výplní odporúča STN 730540- Z 5 /1/. 

Podľa uvedenej normy sú pre vonkajšie otvorové konštrukcie odporúčané hodnoty sú-

činiteľa prechodu tepla kN (W/(m2 .K)) dané hodnotami: 

- kN   = 2,7 W//(m2.K) – pre rekonštruované budovy 

- kN   = 2,0 W//(m2.K) – pre nové budovy 
    Norma STN(1) taktiež požaduje, aby na vnútornom povrchu obvodových konštrukcií ( 

steny, stropy, podlahy) bola teplota vyššia, ako je minimálna, ktorá je daná teplotou 

rosného bodu a bezpečnostnou prirážkou. Pre rámy okien a dverí platí, že minimálna 

povrchová teplota musí byť tip. min > ts (oC), kde ts je teplota rosného bodu. Jediným 

miestom v obvodovej konštrukcií kde sa nevyhneme povrchovej kondezácii vodnej pary 

je vnútorný povrch zasklenia. 
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Kondenzácia vodnej pary závisí od vnútorných a vonkajších okrajových podmie-

nok a od súčiniteľa prechodu tepla okna. Okenná konštrukcia má prakticky zanedba-

teľnú tepelnú zotrvačnosť a preto dynamicky sa meniaca teplota vonkajšieho vzduchu 

sa takmer okamžite prejavuje na vnútornom povrchu zasklenia. Pri poklese teploty na 

vnútornom povrchu okenného rámu, alebo zasklenia pod teplotou rosného bodu, do-

chádza na týchto povrchoch ku kondenzácii vodnej pary. 

Dvojnásobný sklenený systém z uzavretej izolačnej jednotky DVOJSKLO veľmi 

rýchlo reaguje na pokles teploty vonkajšieho vzduchu tak, že na vnútornom povrchu 

sklenného systému poklesne teplota v niektorých prípadoch, ako už bolo spomenuté 

pod teplotu rosného bodu( nízka tepelná zotrvačnosť, nízka hodnota fázového posunu-

tia teplotného kmitu  = 0h) 

Vnútorná povrchová teplota na zasklení sa určí zo vzťahu: 

tip, z = ti  - kz (ti – te ). Ri    ( 
oC)                                                                                    ( 1 ) 

 

kde ti  je teplota vnútorného vzduchu  ( 
oC) 

       kz -  súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (W//(m2.K)) 

       te  -  teplota vonkajšieho vzduchu   ( 
oC) 

       Ri  -  odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu ( Ri = 0,125 m2.K.W-1) 

           ts    -  teplota rosného bodu vnútorného priestoru ts = f (ti ;   i)  ( 
oC) 

 

Ako už bolo spomenuté ku kondenzácii vodnej pary na vnútornom povrchu za-

sklenia dôjde za predpokladu, že platí: 

tip, z    <  ts = f (ti , ϕi  )  ( 
oC)                                                                                       ( 2 ) 

 

kde    ts    je  teplota rosného bodu  ( 
oC) 

         ϕi   - relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu (%) 
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Jedným z rozhodujúcich činiteľov, ktorý ovplyvňuje kondenzáciu vodnej pary na 

zasklení je aj teplota vonkajšieho vzduchu. Na základe vzťahu (1) a (2) dá sa vyjadriť 

kritická teplota vonkajšieho vzduchu (za predpokladu  tip, z = ts  ) pri ktorej už dochádza 

ku kondenzácii vodnej pary na vnútornom povrchu zasklenia, za predpokladu jedno-

rozmerného tepelného toku: 
 
                    ts     -   ti 

te, kr   <  ti  +  --------------    ( 
oC)                                                                                ( 3 )      

        =            Ri . kz  

Pre výpočtovú teplotu ti = 20 oC a v závislosti od relatívnej vlhkosti vnútorného 

vzduchu a súčiniteľa prechodu tepla zasklenia sú v tab. 1 uvedené kritické teploty von-

kajšieho vzduchu pri ktorých už bude dochádzať ku kondenzácii vodnej pary na zaskle-

ní.  

       ϕi     ts 

      te, krit  ( o C) ktorá spôsobí kondenzáciu pre  

                          kz       W//(m2.K)                               

(%) (  oC) 5,2 2,9 2,7 2 1,8 1,3 

30 1,9 -7,8 -29,9 -33,7 -52,4 -60,4 -91,3 

35 4,1 -4,5 -23,9 -27,2 -43,7 -50,8 -77,9 

40 6,0 -1,6 -18,7 -21,6 -36,0 -42,3 -66,2 
45 7,7 1,1 -13,9 -16,5 -29,2 -34,6 -55,6 
50 9,3 3,5 -9,6 -11,9 -23,0 -27,7 -46,1 
55 10,7 5,7 -5,7 -7,6 -17,2 -21,4 -37,3 
60 12,0 7,7 -2,1 -3,7 -12,0 -15,6 -29,2 
65 13,2 9,6 1,3 -0,1 -7,1 -10,1 -21,7 
70 14,4 11,3 4,4 3,3 -2,6 -5,1 -14,7 
75 15,4 13,0 7,4 6,4 1,7 -0,3 -8,1 
80 16,4 14,5 10,2 9,4 5,8 4,2 -1,9 
85 17,4 16,0 12,8 12,3 9,6 8,4 4,0 
90 18,3 17,4 15,3 14,9 13,2 12,5 9,6 

 
Tabuľka 1: Kritické teploty vonkajšieho vzduchu, ktoré spôsobujú kondenzáciu vodnej pary na vnútornom 

povrchu rôznych zasklení pri ti   = 20  oC   
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Kritické teploty vonkajšieho vzduchu te, kr  ( oC) pri ktorých začína kondenzácia 

vodnej pary na vnútornom povrchu vybraných sklenných systémov určených hodnotou 

súčiniteľa prechodu tepla zasklenia kz  (W.m-2.K-1) sú uvedené v tab. 1 a na obrázku č.1. 

 

 
Obr. 1:  

 

Závislosť kritickej teploty  te, kr ( oC) od druhu zasklenia a relatívnej vlhkosti vnú-

torného vzduchu   i (%) pre teplotu vnútorného vzduchu ti   = 20  oC, ( Ri = 0,125 m2.K.W-

1) 

 

V okrajových častiach okien, z dôvodov geometrie a konštrukcie sklenných sys-

témov dochádza k trojrozmernému  teplotnému poľu a v dôsledku toho aj ku poklesu 

vnútornej povrchovej teploty oproti teplote vo fragmente zasklenia. Kritické teploty von-

kajšieho vzduchu pri ktorých začína kondenzácia vodnej pary sa posúvajú k vyšším 

hodnotám, to znamená, že v okrajových častiach skleneného              systému začína 

kondenzácia vodnej pary už pri vyšších teplotách vonkajšieho vzduchu  te, kr ( oC). Vý-

razne sa to prejavuje najmä v dolných častiach okien (spodný vlys) ako je to zrejmé 

z obr. folia č.1 
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Vzhľadom k prevažujúcej ploche zasklenia v pomere ku ploche okenného rámu 

a ploche uchytenia zasklenia, je to hlavne sklenený systém, ktorý určuje v prevažnej 

miere celkové tepelnoizolačné vlastnosti otvorových konštrukcií, prípadne celého obvo-

dového plášťa pri fasádnom zasklení. 

Ďalším problémom pri hodnotení tepelnotechnických vlastností okien 

a vonkajších dvier, je ich styk s ostením.  

 

3. Výsledky tepelnotechnického merania dvoch alternatív okenných 
konštrukcií 
 

V súčasnej dobe nie sú zriedkavé javy, že v bytových objektoch s oknami mo-

dernej konštrukcie na plastovej, alebo drevenej báze s izolačným dvojsklom dochádza 

k poruchám vlhkostného režimu (kondenzácia vodnej pary na ich vnútorných povr-

choch). V marci r. 2000 boli uskutočnené tepelnotechnické merania vlhkostného stavu 

okenných konštrukcií na Slatinskej ul. v Bratislave, Vrakuňa kde boli byty realizované 

s plastovými oknami a na Hlaváčikovej ul. v Bratislave, Dlhé diely, kde boli použité dre-

vené okná. 

 

3.1 Výsledky tepelnotechnického merania na Slatinskej ul., Bratislava, Vrakuňa 

 

Na základe sťažností obyvateľov v bytoch na Slatinskej ul. 5 Bratislava- Vrakuňa vyplý-

valo, že v niektorých bytoch dochádzalo ku povrchovej kondenzácii vodnej pary na vnú-

tornom povrchu zasklenia, ako aj v styku okenného rámu s ostením. V bytoch kde bola 

táto skutočnosť najvýraznejšia, bolo urobené tepelnotechnické meranie v marci 2000. 

Byty boli dané do užívania v roku 1999. Meraný byt bol na II. NP a boli tu osadené plas-

tové okná s 3- komorovým systémom a izolačným dvojsklom s deklarovaným súčini-

teľom prechodu tepla kok  = 1,8 W/(m2.K), rozmerov 2700/1600 (850) mm. Možno kon-

štatovať, že okno spĺňa z hľadiska STN (1) odporúčanú hodnotu kN  pre nové budovy. 
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Pri vizuálnej prehliadke bolo zistené, že v miestach styku okenného rámu 

s ostením, ako aj na vnútornom povrchu zasklenia dochádzalo ku kondenzácii vodnej 

pary. V styku okenného rámu s ostením (vertikálny styk) dochádzalo na niektorých 

miestach ku vytváraniu povrchových pliesní. Tepelnotechnické meranie bolo urobené 

v dňoch 2.3 až 7.3,200. Boli merané nasledovné parametre: 

teplota a relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu v úrovni 1500mm nad podlahou 

vnútorná povrchová teplota zasklenia (snímač 1, obr. 2) 

vnútorná povrchová teplota v styku okna s ostením (snímač 2, obr. 2) 

vnútorná povrchová teplota v styku okenného rámu s nadpražím (snímač 3, obr. 2 ) 

vnútorná povrchová teplota v styku obvodovej steny s podlahou (snímač 4, obr. 2 ) 

teplota a relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu 

Umiestnenie snímačov je zrejmé z obr. 2. Na obr. 3 sú uvedené namerané prie-

behy teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. Teplota vonkajšieho vzduchu sa počas me-

rania pohybovala v hraniciach  te  = - 3,0 až 12,2 oC a relatívna vlhkosť  ϕe = 63,3 až 

86,7%. Teplota vnútorného vzduchu bola ti  = 21,1 až 22,7  oC. Relatívna vlhkosť vnú-

torného vzduchu ϕii   = 59,4 až 76,7% a priemerná hodnota počas celého merania bola   

ϕii = 72%.        

   
Obr.2   Umiestnenie meracích miest v byte na Slatinskej ul.Bratislava , Vrakuňa 

[      ] 99



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 

 
Obr.3  Priebeh teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v byte na Slatinskej ul.Bratislava,  Vrakuňa 

 

Najnižšia nameraná teplota na vnútornom povrchu zasklenia bola tip,z  = 10,1 oC. 

Vnútorná povrchová teplota v kúte (styk rámu s ostením, snímač č.2) bola nameraná v 

hodnotách tip,k  = 14,8 až 18,0 oC. Povrchová teplota radiátora bola nameraná  

36,2 oC pri teplote vonkajšieho vzduchu 8,5 oC.  

Ako z merania vyplynulo, relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu bola skoro trvalo 

nad 70%, až na malé výnimky medzi 7.oo  hod. až 8.oo hod. ráno a okolo 19.oo hod. ve-

čer, keď sa zrejme v byte vetralo. Základom správnej prevádzky bytu je vždy prirodzené 

vetranie infiltráciou vonkajšími oknami a dverami v prípade potreby je miestnosť inten-

zívne prevetrávaná otvorenými oknami (najlepšie krátkodobo a čo najväčším prierezom 

okna). Tento spôsob vetrania by mal zabezpečiť požadovanú intenzitu výmeny vzduchu 

podľa STN (1) v hodnote n = 0,5 h-1 . Pri použití plastových okien, bez použitia dodatoč-

ných vetracích zariadení je tesnosť bytu vysoká, intenzita výmeny vzduchu sa pohybuje 

okolo n = 0,05 až 0,5 h-1 čo sú veľmi nízke hodnoty.  

Pri najnižšej nameranej teplote vonkajšieho vzduchu –3,0 oC bola teplota vnútor-

ného vzduchu nameraná  v hodnote    22,0 oC a  relatívna  vlhkosť  vnútorného vzduchu 

74,4%. Pre takéto okrajové podmienky je teplota rosného bodu ts = 17,14oC. 
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Nameraná vnútorná povrchová teplota v kúte (snímač č. 2) bola v tom čase 15,3 

oC a na vnútornom povrchu zasklenia 11,2 oC, čo sú nižšie hodnoty, ako je teplota ros-

ného bodu: 

tip,k = 15,3 oC <  ts = 17,14 oC                                                           (4) 

tip,z = 11,2 oC <  ts = 17,14 oC                                                           (5) 

 

Z nameraných údajov je zrejmé, že na vnútornom povrchu kúta (snímka č. 2) a 

na vnútornom povrchu zasklenia (snímač č. 4, obr. 3) dochádzalo ku kondenzácii vod-

nej pary vplyvom nadmernej relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu takmer počas celé-

ho merania. 

V byte boli aplikované plastové okná dokonale tesné s takmer nulovou infiltráci-

ou, čo je z hľadiska energetického východné, ale z hľadiska hygienického menej vhod-

né, najmä pri trvalo vysokej relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu. Najzávažnejším 

problémom bola preto vysoká relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu, ktorá počas celého 

merania dosahovala priemernú hodnotu 72,0% a v maximálnych hodnotách bola až 

76,7% pri nedostatočnom odvádzaní vlhkosti z interiéru bytov. Stavebné konštrukcie by-

tov (okrem kúpeľní) sú dimenzované na relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu ϕi,max = 

60%, teda na úroveň bezpečne vyššiu, ako je hygienické optimum 30% až 50%. Pre-

kročenie tejto kritickej vlhkosti vzduchu nad 60% je pre stavebné konštrukcie nebez-

pečné a nevhodné. 

Ako je to z tab. 1 zrejmé, na vnútornom povrchu zasklenia pri okne so súčini-

teľom prechodu tepla kok = 1,8 W/(m2.K) a pri relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕi 

= 72%  dochádza ku kondenzácii vodnej pary už pri teplote vonkajšieho vzduchu te = -

3,2 oC. Tieto údaje odpovedajú aj skutočnostiam nameraným v byte na Slatinskej ulici č. 

5. 

Ďalšou možnou príčinou vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu okna je ne-

priaznivé vedenie teplého vzduchu, najmä v dolnej časti okna. Tento jav je zapríčinený 

spôsobom zabudovania a geometrie okennej konštrukcie a parapetnej dosky. V tomto 

prípade sa znižuje súčiniteľ prestupu tepla na vnútornom povrchu približne z hodnoty αi 

= 8,0 W/(m2.K) na hodnotu αi = 5,0 W/(m2.K). 
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Táto skutočnosť má za následok zníženie vnútornej povrchovej teploty najmä v 

dolnej časti okna a v styku okenného rámu s ostením. Dôležité je v tomto prípade us-

mernenie teplého vzduchu od vykurovacieho telesa do priestoru medzi zasklením a zá-

clonou. 

Zníženie teploty vnútorného vzduchu v miestnosti pri nedostatočnom výkone vy-

kurovacieho zariadenia môže tiež spôsobiť kondenzáciu vodnej pary na vnútornom po-

vrchu otvorových konštrukcií. Klesajú vnútorné povrchové teploty na okennej konštruk-

cii, zvyšuje sa relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu a produkcia vlhkosti v byte ostáva 

rovnaká. 

Na základe vzťahov (1) až (3) boli stanovené teploty vnútorného vzduchu v 

závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu, pri ktorých ešte nedochádza ku kondenzácii 

vodnej pary na vnútornom povrchu okenných konštrukcií. Hodnoty sú uvažované pre 

plastové okno so súčiniteľom prechodu tepla kok = 1,8 W/(m2.K)  a teplotu rosného bodu 

ts = 12,0oC. Z výpočtu je zrejmé, že pri takomto type okna nesmie teplota vnútorného 

vzduchu klesnúť pod hodnoty: 

 

ti   ≥ = 20,0 oC pri teplote vonkajšieho vzduchu te = -15 oC                

ti   ≥ = 18,4 oC pri teplote vonkajšieho vzduchu te = -10 oC                

ti   ≥ = 17,0 oC pri teplote vonkajšieho vzduchu te = -  5 oC                

ti   ≥ = 15,4 oC pri teplote vonkajšieho vzduchu te =     0 oC                

  

Grafická závislosť je uvedená na obr. č. 4. 
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Obr.4  Nomogram na určenie minimálnej teploty vnútorného vzduchu v závislosti. Od teploty vonkajšieho 

vzduchu pri ktorej ešte nedochádza ku kondenzácii vodnej pary na vnútornom povrchu okien  
 

 
Obr.5  
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Nomogram na obr. 5 udáva maximálnu prípustnú relatívnu vlhkosť vnútorného 

 vzduchu v závislosti od teploty na vnútornom povrchu kúta, pri ktorej ešte nedochádza 

ku kondenzácii na tomto mieste vnútorného povrchu. Napr. pri poklese teploty v kúte na 

hodnotu 11 oC je maximálna prípustná relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu, pri ktorej 

ešte nedochádza ku kondenzácii vodnej pary na tomto povrchu ϕi,max = 56,2%. 

 

3.2. Výsledky tepelnotechnického merania na Hlaváčikovej ul.Bratislava, Dlhé Die-
ly 

V byte na Hlaváčikovej ul. boli osadené drevené okná THERMOLUX II, od firmy 

Kysucké drevárske združenie, a.s. 02 302 Krásno nad Kysucou. Jedná sa o drevené 

okná otváravo-sklopné s izolačným dvojsklom 5-12-3 mm a s deklarovaným súčiniteľom 

prechodu tepla ko = 1,3 W.m-2.K-1. Rozmer okna je 150/150 (900). Súčiniteľ prechodu 

tepla okennej konštrukcie je vyhovujúci z hľadiska požiadaviek normy STN 73 0540 - 

Zmena 5 /1/, ktorá požaduje pre nové budovy hodnotu kN = 2,0 W.m-2.K-1 . Okno je vy-

hovujúce z hľadiska požiadaviek normy. 

Tepelnotechnické meranie bolo urobené v dňoch 15.3. až 20.3.2000. Boli mera-

né nasledovné parametre: 

• teplota vnútorného vzduchu v úrovni 1100 mm od podlahy v spálni a obývačke 

• relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu v rovnakej úrovni v spálni 

• vnútorná povrchová teplota okna (snímač č. 1, obr. 6 a 7) 

• vnútorná povrchová teplota v kúte, styk okenného rámu s ostením, najkritickejšie 

miesto na vnútornom povrchu /snímač č. 2, obr. 6 a 7) 

• vnútorná povrchová teplota okna a okenného rámu okien v obývacej izbe (sní-

mače 4, 5 a 6) 

• teplota vonkajšieho vzduchu a relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu 
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Obr.6 Nameraný priebeh teplot v byte na Hlavačikovej ul.Bratislava, Dlhé diely 

 
Obr. 7 je uvedený nameraný priebeh relatívnych vlhkostí vonkajšieho a vnútorného  vzduchu v spálni. 
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Na obr. 6 je uvedený nameraný priebeh teploty vonkajšieho vzduchu. Ako je z 

nameraných údajov zrejmé, teplota vonkajšieho vzduchu sa pohybovala v hraniciach    

te = 3,1 oC až 7,9 oC. Priemerná teplota počas merania bola te,pr = -0,7 oC. Relatívna vlh-

kosť vonkajšieho vzduchu sa pohybovala v hraniciach ϕe = 59,3% až 89,8%, priemerná 

hodnota bola ϕe,pr = 71,7%. Aj keď teplota vonkajšieho vzduchu nedosahovala počas 

merania normatívnych hodnôt pre I. teplotnú oblasť (te = -15 oC), možno namerané úda-

je považovať za dostatočne preukázané. 

 Priebeh teploty vnútorného vzduchu je na obr. č. 6. Teplota vnútorného vzduchu 

v spálni sa pohybovala v hraniciach ti = 18,9 oC až 35,5 oC pri priamej insolácii interiéru, 

priemerná teplota bola ti,pr = 21,5 oC. Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu v spálni ro-

dičov bola v hraniciach ϕi = 30,5% až 71,1%, priemerná hodnota vlhkosti bola ϕi,pr = 

63,3%. Teplota vnútorného vzduchu v obývacej izbe sa pohybovala v hraniciach ti = 

17,2 oC až 21 oC, priemerná teplota bola ti,pr = 19,4 oC. Teplota bola meraná vedľa okna 

vo výške 1100 mm, snímač č. 3. 

 Namerané vnútorné povrchové teploty okenných konštrukcií sú na obr. 6. Najniž-

šie hodnoty dosahovala vnútorná povrchová teplota okna v spálni, ktorá sa pohybovala 

v hraniciach tip,o = 11,3 oC až 37,9 oC pri priamom ožiarení slnkom, priemerná hodnota 

bola 15,2 oC (snímač č. 1). Vnútorná povrchová teplota okna v obývacej izbe sa pohy-

bovala v hraniciach 12,5 oC až 36,1 oC, priemerná teplota na tomto mieste bola 14,8 oC. 

Vnútorná povrchová teplota kúta (snímač č. 2) sa pohybovala v hraniciach tip,k = 14,1 oC 

až 18,9 oC, priemerná teplota bola na tomto mieste 16,0 oC.  

 V byte boli aplikované drevené okná, dokonale tesné s takmer nulovou infiltárci-

ou, čo je z hľadiska energetického výhodné, ale z hľadiska hygienického je to menej 

vhodné, najmä pri vysokej relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu. 

 Najzávažnejší problém je preto kondenzácia vodnej pary a následný vznik pliesní 

na vnútornom povrchu kúta (najkritickejšie miesto) pri trvalo vysokej a neodvetranej vlh-

kosti. 

 Pri najnižšej nameranej teplote vonkajšieho vzduchu te = -3,1 oC (17..3 v čase od 

23,00 do 18,3 v čase 0,30 hod.) bola teplota vnútorného vzduchu nameraná v hodnote 

ti= 21,7 oC a relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu bola v tom čase nameraná v hodnote 

ϕi = 67,5%. 
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Pre takéto okrajové podmienky je podľa STN /2/ teplota rosného bodu ts = 15,76 

oC. Nameraná vnútorná povrchová teplota v kúte (snímač č. 2) bola v tom čase tip,k = 

15,2 oC, čo je nižšia hodnota ako je teplota rosného bodu o hodnotu ∆ t = 0,56 K. Na 

základe nameraných údajov je možné napísať vzťah: 

tip,k = 15,2 oC <  ts = 15,76 oC                                                (6) 

  

 Nomogram na obr. č. 5 udáva maximálnu prípustnú relatívnu vlhkosť vnútorného 

vzduchu v závislosti od teploty na vnútornom povrchu kúta, pri ktorej ešte nedochádza 

ku kondenzácii na tomto mieste vnútorného povrchu. Napríklad pri poklese teploty v kú-

te na 11 oC je maximálna prípustná relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu,  pri  ktorej 

ešte nedochádza ku kondenzácii vodnej pary na tomto povrchu ϕi = 56,2%. 

 Pri maximálnej relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕi,max = 71,1%, ktorá bola 

nameraná dňa 16.3. o 6,30 hod. bola teplota vnútorného vzduchu ti = 21,6 oC. Pri týchto 

okrajových podmienkach je teplota rosného bodu podľa STN /2/ ts = 16,68 oC. Vnútorná 

povrchová teplota v kúte bola v tom čase nameraná v hodnote tip,k = 16,1 oC. Na zákla-

de nameraných údajov je možné napísať vzťah: 

tip,k = 16,1 oC <  ts = 16,68 oC                                              (7) 

 

Možno konštatovať, že pri vyššie uvedených okrajových podmienkach bude na 

vnútornom povrchu kúta (styk okenného rámu s ostením) kondenzovať vodná para. 

Základnou príčinou vzniku povrchovej kondenzácie vodnej pary je zvýšená relatívna 

vlhkosť vnútorného vzduchu, ktorá dosahovala v maximálnych hodnotách ϕi,max = 

71,1%, pri nedostatočnom odvádzaní vlhkosti v  vnútorného prostredia bytu. 

Najnižšie vnútorné povrchové teploty sú obyčajne namerané na vnútornom povrchu za-

sklenia. Pri poklese teploty na tomto povrchu pod teplotu rosného bodu dochádza tu 

zákonite ku vzniku povrchovej kendenzácie vodnej pary. 

Najnižšia vnútorná povrchová teplota okna bola nameraná v hodnote tip,o = 11,3 

oC, čo je nižšia hodnota ako je teplota rosného bodu ts = 12,2 oC. Na vnútornom povrchu 

zasklenia dochádza ku kondenzácii vodnej pary pri daných okrajových podmienkach. 
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Obr.8  Nomogram na určenie minimálnej teploty vnútorného vzduchu v závislosti 

Od teploty vonkajšieho vzduchu pri ktorej ešte nedochádza ku kondenzácii vodnej pary 

na vnútornom povrchu okien  

Podľa nomogramu na obr. č. 8 určí sa povrchová kondenzácia na zasklení okna 

pri teplote vnútorného vzduchu 20 oC v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu a rela-

tívnej vlhkosti vnútorného vzduchu pre rôzne súčinitele prechodu tepla okna. Z nomo-

gramu je zrejmé, že na vnútornom povrchu zasklenia dreveného okna so súčiniteľom 

prechodu tepla ko = 1,3 W.m-2.K-1 (t.j. okno aké je použité v meranom byte) dôjde ku 

kondenzácii vodnej pary pri vonkajšej teplote vzduchu te = 15 oC, keď relatívna vlhkosť 

vnútorného vzduchu je ϕi = 67%. 

Ďalšou možnou príčinou vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu okna je ne-

priaznivé vedenie teplého vzduchu, najmä v dolnej časti okna. Tento jav je zapríčinený 

spôsobom zabudovania a geometrie okennej konštrukcie a parapetnej dosky. V tomto 

prípade sa znižuje súčiniteľ prestupu tepla na vnútornom povrchu približne z hodnoty αi 

= 8,0 W.m-2.K-1 na hodnotu 5,0 W.m-2.K-1.  
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Táto skutočnosť má za následok zníženie vnútornej povrchovej teploty, najmä v 

dolnej časti okna a v styku okenného rámu s ostením.Dôležité je v tomto prípade us-

mernenie teplého vzduchu od vykurovacieho telesa do priestoru medzi zasklením a zá-

clonou. 

Ďalšou z príčin kondenzácie vodnej pary môže byť zníženie teploty vzduchu v 

miestnosti pri nedostatočnom výkone vykurovacieho zariadenia. V tomto prípade okrem 

kondenzácie na povrchu zasklenia môže dochádzať aj ku kondenzácii na vnútornom 

povrchu okenného rámu. Klesajú vnútorné povrchové teploty na okennej konštrukcii, 

zvyšuje sa relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu a produkcia vlhkosti v byte ostáva 

rovnaká. 

Nomogram na obr. č. 8 uvádza minimálne hodnoty teploty vnútorného vzduchu v 

závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu pri ktorých ešte nedochádza ku kondenzácii 

vodnej pary na vnútornom povrchu okenného rámu a v styku rámu s ostením. Hodnoty 

sú uvažované pre drevené okno so súčiniteľom prechodu tepla ko = 1,3 W.m-2.K-1. Tep-

lota rosného bodu sa uvažovala ts = 12 oC. Z nomogramu je zrejmé, že pri takomto type 

okna nesmie teplota vnútorného vzduchu klesnúť pod hodnoty: 

ti   ≥ = 17,3 oC pri teplote vonkajšieho vzduchu te = -15 oC                

ti   ≥ = 16,4 oC pri teplote vonkajšieho vzduchu te = -10 oC                

ti   ≥ = 15,6 oC pri teplote vonkajšieho vzduchu te = -  5 oC                

ti   ≥ = 14,6 oC pri teplote vonkajšieho vzduchu te =     0 oC                

 

 Ku vzniku kondenzácie vodných pár prispieva tiež transport vlhkosti v rámci bytu. 

Transport vlhkosti medzi miestnosťami bytu, v ktorých vzniká veľa vodnej pary (kuchyňa 

bezprostredne spojená s obývacou izbou, kúpelňa) a miestnosťami s nižšou teplotou 

vzduchu môže byť značný. Najmä pri nedostatočnom vetraní a malom odvode vlhkosti z 

interiéru do vonkajšieho prostredia. Takémuto transportu je potrebné čo najviac zabrá-

niť, alebo to zohľadniť pri vetraní. 

 Na zvyšovaní relatívnej vlhkosti v byte sa určitou mierou podieľa tiež produkcia 

vodnej pary odparovaním vlhkosti z vodnej plochy akvária umiestneného v obývacej iz-

be (aj keď plocha akvária bola počas merania zakrytá). 
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4. Možnosti obmedzenia kondenzácie vodnej pary na vnútornom po-
vrchu okenných konštrukcií 
 

• potrebné je zabezpečiť výmenu vzduchu v byte trvalým vetraním, alebo nárazo-

vým vetraním viackrát denne, čo najväčšou plochou okien 

• zabezpečenie regulovaného vetrania vytvorením vetracej štrbiny v okne, cez kto-

rú dôjde k základnému prevetrávaniu a ešte nevznikne prievan 

• účelné vynechanie (vyrezanie) tesnenia na niektorých miestach okna v určených 

miestnostiach bytu tak, aby sa zvýšila prirodzená infiltrácia 

• pri plastových oknách využiť viackomorový systém okenného rámu tak, aby sa 

mohlo prevetrávať rámom 

• aby sa umožnil dostatočný odvod vlhkosti so zreteľom na čo najmenšiu spotrebu 

energie a pri zabezpečení tepelnej pohody je potrebné zlepšiť reguláciu okenné-

ho otvoru hlavne pri výklopnej polohe  okna 

• zabezpečiť primerané vykurovanie tak, aby teplota vnútorného vzduchu neklesla 

pod stanovenú hodnotu 

• čo najviac zabrániť transportu vlhkosti v rámci bytu do chladnejších miestností 

bytu, prípadne s tým počítať pri vetraní 

• upraviť konštrukciu parapetných dosiek tak, aby stúpli povrchové teploty okennej 

konštrukcie 

• pokiaľ je to možné, obmedziť nadmernú produkciu vlhkosti v byte. 

 

5.  Záver 
 

V súčasnej bytovej výstavbe sa v prevažnej miere montujú okná 

(EUROPROGRAM) s uzavretou izolačnou jednotkou (dvojsklo) s rôznymi tepelnotech-

nickými vlastnosťami. Vzhľadom na stanovenie spotreby energie na vykurovanie sú v 

STN /1/ odporúčané hodnoty súčiniteľov prechodu tepla pre vonkajšie okná a dvere. 

Uvedené okná modernej konštrukcie sú často príčinou porúch z hľadiska ich vlhkostné-

ho režimu (kondenzácia vodnej pary na vnútorných paneloch). 
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Predkladaná analýza dvoch typických predstaviteľov moderných okenných kon-

štrukcií potvrdzuje reálnosť uvedených skutočností.  

Tento jav sa výrazne prejavuje, keď kok ≥ 1,8 až 2,0 W.m-2.K-1. Pri takýchto ty-

poch okien je kritická teplota vonkajšieho vzduchu, pri ktorej začína kondenzácia vodnej 

pary približne rovná výpočtovej teplote vonkajšieho vzduchu te = -15 oC 
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Město  Třebíč  2001 
 

 

Řešitel:   Šošolíková Lada, ČVUT Fakulta Stavební Praha  
Vedoucí práce:  Ing.arch. Jan Storch 

ČVUT Fakulta Stavební Praha 

 
 

 

Anotace práce: 
 

Celá práce je rozdělena na dvě části: 

1.část: Urbanistický průzkum a rozbor městského jádra Třebíče 

2.část: Architektonicko-historický rozbor Židovské čtvrti v Třebíči 

 

1.část: je zaměřena na průzkum funkčního využití, technické a dopravní infrastruktury 

řešeného území. Celé průzkumy jsou podloženy fotodokumentací a zajímavostmi 

z historie města Třebíč. 

2.část: je detailní řešení židovské čtvrti, které navazuje na provedené průzkumy a roz-

bory. Přiloženy jsou průzkumy stavebně-technického stavu celé čtvrti a návrhy pro vyu-

žití nevyužívaného prostoru. 
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Text vyňatý z textové části Architektonicko-historického  rozboru Židovské čtvrti 

v Třebíči: 

 

 

CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
   Řešenou částí Třebíče ja čtvrť, která se nazývá ,,Židovské město,,. Lze se oprávněně 

domnívat, že pro svou polohu v jádru města mezi klášterem-zámkem a centrem (hlav-

ním náměstím), pro malebné umístění, v údolí řeky Jihlavy a přilehlé stráni a pro urba-

nisticko-architektonické hodnoty domovní srostlice má stavební fond židobské čtvrti 

předpoklady další existence jako netradiční bydlení městského charakteru. 

 

ŘEŠENÍ NÁVRHŮ 
 
   Dům v blízkosti Přední synagogy na Tichém náměstí. Dům je v současné době ve 

velmi zchátralém stavu (stav domu je zychycen na fotografiích viz. Fotodokumentace – 

detail A). 

   Tento dům má kouzlo doby minulé. Z návrhu rekonstrukce je vidět, že jeho vzhled je 

zachován, nově navržen je vstup do domu a galerie. Veškeré návrhy jsou v příloze to-

hoto projektu (viz. Část Návrhy). 

   Okolí obecních domů. Prostor před obecními byty je neudržovaný, stojí zde ve schát-

ralém stavu přízemní dům bývalého skladu. V obecních bytech žijí rodiny s dětmi, 

v současné době si děti hrají na tomto prostoru mezi zaparkovanými auty a popelnice-

mi. 

   Zbouráním přízemního domu bývalého skladu vznikne prostor, který by byl vhodný 

pro vytvoření parku a dětského hřiště     ( vznikne tak odpočinková zóna v židovském 

městě ). K zbourání je určen i vedlejší dům, který vyhořel. Vzniklý prostor po demolici by 

se využil pro parkování aut.  
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Pohled na nábřeží židovského města s románsko- gotickou bazilikou sv. Prokopa na obzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pohled z městské radnice na Karlovo náměstí o celkové rozloze 22 000 m2 jen o pár metrů menší než 

pražské Václavské náměstí. 
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Počítačové animace a vizualizace polyfunkčního domu 
 

 

Řešitel:   Jan Morong, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

   student IV. ročníku, obor: Pozemní stavby  
Vedoucí práce:  Ing. Zdeněk Peřina 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

 

 
 

Anotace: 
  

Při dnešním velmi rychlém vývoji počítačové techniky byla snaha vytvořit projekt, 

který svým rozsahem ukáže možnosti , které nám počítač v oblasti grafiky, animací, a 

vizualizací může dovolit. V širším měřítku jde tedy o průřez práce ve 2D a 3D prostředí, 

práci s videem, zvukem, grafikou a výslednou internetovou prezentací. I přesto že 

v dnešní době podstatně zaostává hardware za softwarem je uvedená práce ukázkou 

tohoto co se dá udělat v hodně omezených pracovních podmínkách a dát tak motivaci 

těm, kterým se do toho druhu práce kvůli  ne moc dobrému počítačovému zázemí ne-

chce pouštět.  
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OBECNĚ  
 

FUNKCIONALISMUS JAKO ARCHITEKTURA VĚDECKÁ 

V polovině dvacátých let dochází k velké syntéze myšlenek, jež se zrodily v obou 

desetiletích předchozích. Dosud rozmanité směry a koncepce splývají nyní v nové poje-

tí jednotné, jemuž se obecně, avšak nepřesně říká moderní architektura. Na vznik této  

nové architektury měly nesporně určující vliv snahy moderny, averze k ornamentu a vý-

hody nových materiálů a konstrukcí. Doba je také naplněná optimismem, pramenícím 

z nových vědeckých poznatků a technických vymožeností.  

 

VZHLED FUNKCIONALISTICKÝCH STAVEB 

Jak již víme, nemá funkcionalismus formální nebo kompoziční pravidla, ba nao-

pak je se vší rozhodností odmítá. Ve skutečnosti se však pod vlivem určitých zásad ně-

které formy přece jen ustálily. Ve dvacátých letech vedla záměrná jednoduchost staveb 

k preferování pravého úhlu. Budovy mívají tvar prostého hranolu nebo soustavy ele-

mentárních těles. Stavby jsou většinou asymetrické, neboť takto zpravidla vycházela 

schémata provozu. Poněvadž se dvory z hygienických důvodů odmítají, bývají budovy 

rozevřené, přilehlé prostory jsou světlé, viditelné a udržují se z důvodů prestižních 

v čistotě. Plochá střecha je téměř zákonem. Oblíbená jsou pásová okna a hladká bíle 

omítnutá zeď. Omítka sice nebyla vítána, neboť vyžaduje mokrý proces a později ráda 

praská bohužel však lepší materiál nebyl pro úpravu povrchu k dispozici. V interiéru  

důsledně funkcionalistickém jsou oblíbené linoleum, koženka, chrómový nábytek, lako-

vané dřevo, sklo. Bytový textil se jako „lapač prachu“  vylučuje nebo alespoň redukuje 

na minimum. Ve třicátých letech dochází k některým změnám ve smyslu psychického 

změkčení staveb a interiérů, a tedy k určitým ústupkům. Na moderních stavbách se ob-

čas vyskytují kamenné zdi nebo obklady. Plochy průčelí se také obkládají keramickými 

destičkami. Poněvadž se ploché střechy  vždy neosvědčily, kryjí se budovy také stře-

chami sklonitými. V interiéru se opět připouštějí koberce a záclony. Architektonická díla 

jsou také často doplňována díly malířskými a sochařskými.  
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KE KRITICE FUNKCIONALISMU 

Funkcionalismus znamenal úplný převrat v architektuře. Ve svém celku zůstal 

dodnes východiskem soudobé architektury, ve své podstatě je platným základem pro 

převážnou část současné tvorby. Ve srovnání s minulostí byl nesporně velkým krokem 

kupředu. Funkcionalismus však nikdy nebyl a ani dnes není ušetřen kritiky, a to místy 

dosti ostré. Nebudeme se zabývat tou, která vychází z pozic tradicionalismu a chce 

zvrátit dějinný běh. Více nás zajímá ta kritika, která uznává historický význam 

funkcionalismu a která je pro pokračování ve vývoji. Kritika funkcionalismu se dá 

shrnout do několika bodů. Především je funkcionalismu vyčítán chladný výraz a 

jednostranné respektování hmotných potřeb člověka na úkor jeho nezanedbatelných 

potřeb psychických. S tím souvisí další výtka, že totiž funkcionalismus prakticky 

vylučoval z architektury výtvarnou komponentu, která je však její neoddělitelnou 

součástí. Jako další argument proti funkcionalismu se uvádí jeho necitelnost vůči starší 

okolní zástavbě a úplné přehlížení tradic té které země, oblasti nebo určitého města. 

Nastíněné kritické připomínky jsou do značné míry opodstatněné, zejména pokud jde o 

dvacátá léta. Teoretici opravdu odpírali architektuře charakter umění (ve smyslu Loose, 

Hannese, Mayera aj.), na Bauhausu se nepřednášely dějiny architektury a leckterý 

námět na radikální přestavbu Prahy by byl při své realizaci napáchal nenahraditelné 

škody. Přesto však je třeba dívat se i na kritiku funkcionalismu kriticky a výtky je nutno 

přijmout s rezervovaností. Jakmile se totiž zase připustí neomezená volnost formálního 

řešení stavby, sotva něco zadrží regresivní vývoj k novému protiúčelovému pojetí. 

Takové tendence, silné dnes hlavně v USA, jsou tedy nebezpečné. Bude proto třeba 

postupovat uvážlivě a vyhýbat se různým extrémům. 

MŮJ NÁZOR 

  S vývojem a potřebami lidstva se mění také jeho pohled na architekturu a proto 

v určitých časových etapách vývoje společnosti dochází ke klíčovým změnám a to nejen 

co se týče otázky architektury. „Se změnou vkusu se mění i architektura“. Taktéž u mě 

se tento vkus určitým způsobem transformoval do určité podoby, ale zdaleka ne do ko-

nečné fáze.  
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Protože mě z architektonických celků oslovil nejvíce právě funkcionalismus díky 

jednoduchosti, eleganci, funkčnosti, a také díky svým materiálovým charakteristikám 

(ocel, sklo, beton), nese se v tomto duchu také celá má prezentovaná práce. 

POPIS OBJEKTU 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o polyfunkční dům se samostatnými objekty  vícepodlažních garáží a 

restaurací, která je s polyfunkčním domem spojena prosklenou propojovací chodbou. 

Půdorys domu je koncipován tak, že nevznikají žádné uzavřené dvory a ke komplexu je 

zajištěn dostatečný přístup vzduchu a světla. Budova má pouze jeden hlavní vstup 

uprostřed a dvě postranní úniková schodiště. Jednotlivá průčelí jsou řešena různě: zad-

ní průčelí má pásová okna, čelní průčelí je celé prosklené. Takto můžeme vidět nejen 

vnějšek stavby, ale zároveň i její vnitřek. Švýcarský teoretik Siegfried Giedion srovnává 

tuto optickou simultánnost s kubistickým překrýváním různých obrazů. Tyto rozdílné ty-

py průčelí svým lehkým charakterem tlumočí svou nenosnou funkci pouhého obalu, a 

navíc dávají pozorovateli pocit, že se nejedná o jednu a tutéž budovu. Celá stavba je 

oživena vystouplým středovým vertikálním pruhem a postranními únikovými schodišti. 

DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 Jde o šestipodlažní budovu s osovým modulem sloupů  4,2 x 6,3m. Středovým 

vertikálním pásem je optický rozdělena na dvě stejné části. Zastřešení je pomocí ploché 

střechy. Na čelní straně fasády je prosklený obvodový plášť zavěšen na skeletové kon-

strukci, na zadní je vyzděn parapet na vyložených konzolkách. Jako skeletový systém 

se předpokládá skeletový systém „LOB“. 

První podlaží slouží jako obchodní část. Ze zadní strany je zcela v podzemí, od-

kud je také zásobována. Zásobování probíhá sjezdem zásobovacích aut z hlavní ko-

munikace do tunelu v podzemí, který obíhá kolem celého objektu, a z něhož se zásobo-

vací auta opět připojují na hlavní komunikaci. Protože výšková úroveň obchodů je o dva 

metry níže než chodník, byly obchody zpřístupněny pomocí svahových úprav a v nich 

vložených schodišť. 
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V dalších patrech komplexu můžeme nalézt administrativní prostory, které se 

můžou stát sídly až deseti větších firem a to po dvou v každém patře. Administrativní 

budova je schopna pojmout 280 zaměstnanců. 

Součástí komplexu je také objekt restaurace sloužící pro stravování zaměstnan-

ců. Kapacita restaurace je 56 strávníků. Restaurace je spojena s hlavní budovou pro-

sklenou propojovací chodbou. 

Další částí je samostatný objekt parkovišť skládající se z jednoho podzemního 

patra a pěti nadzemních. Propojení pater je pomocí automobilový ramp. Parkoviště má 

sloužit jak pro parkování aut zaměstnanců polyfunkčního domu tak veřejnosti. Kapacita 

parkoviště je 238 parkovacích míst.   

PODĚKOVÁNÍ 

 Panu Ing. Zdeňku Peřinovi za poskytnutí počítače, softwaru a technických rad 

Všem mým spolubydlícím za trpělivost, kterou se mnou měli a doufám, že se snad ko-

nečně v klidu vyspí. 

POUŽITÉ MATERIÁLY 

 

POUŽITÝ SOFTWARE : Autocad 2000 

Autocad R14 

    Cadkon 14.2 

    3D Studio Max 3.0 

    Corel Bryce 3D 5.0 

    Corel Draw 9.0 

    Photoshop 6.0 

    Macromedia Flash 5.0 

    Macromedia Director 6.0 

    Swish 1.2 

    Audiocatalist 2.0 

    Fruit Loops 3.0 

    Adobe Premiera 6.0 

    Exportní codec CINEPAK RADIUS 1.10 

    Exportní codec Indeo video 5.04 
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POUŽITÝ HARDWARE : CPU iCeleron 900  

DIMM 256 SDRAM 

VGA eXpert 2000 Pro AGP 32MB SDRAM 

POUŽITÁ LITERATURA : Neufert – Navrhování staveb 

     Felix Haas – Architektura 20. Soletí 

     Projektování staveb bytových a občanských 

TECHNICKÉ ÚDAJE : :Polyfunkční dům s doprovodnými objekty 

     -počet objektů 109 742 

     -počet polygonů 1 413 254 

     -rendrování snímku 1024 x 768 4,76 bil bodů 29min 

     -rendrování interiéru 1024 x 768 1,86 qdu bodů 22hod  

-rendrování 30s animace 800 x 600 15fps 154hod 

     -export dwg souboru do 3ds souboru 12hod 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

TEXTOVÁ ČÁST 
    Anotace 

       Obecně 

       Popis objektu 

       Použité materiály 

VÝKRESOVÁ ČÁST 
 

POLYFUNKČNÍ DŮM   1. Půdorys 1. PP 

       2. Půdorys 1. NP 

       3. Půdorys 2. NP 

       4. Pohled 1 

       5. Pohled 2 

       6. Pohled 3 

       7. Pohled 4 

       8. Perspektivní pohled 1 

       9. Perspektivní pohled 2 
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GARÁŽE     1. Půdorys 1. PP 

       2. Půdorys 1. NP 

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
     

1. Perspektivní pohled 1    2. Perspektivní pohled 2 

 

                                                                    

 

 

        

  

KOSTEL  

  

1. Perspektivní pohled 1    2. Perspektivní pohled 2 

 

                                                                                    

 

 

 

FONTÁNA  
 
1. Perspektivní pohled 1    2. Perspektivní pohled 2 
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ALTÁNEK  
 

1. Perspektivní pohled 1    2. Perspektivní pohled 2 

 

                                                                           

 

 

 
 
RESTAURACE     Interiér 

 

 

 

 

 

 

ZASTÁVKA      Perspektivní pohled 
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