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Anotace k bakalářské práci 

 

         V bakalářské práci je řešen projekt novostavby rodinného domu s návrhem a výpočtem 

podlahové otopné soustavy s využitím tepelného čerpadla.  

        Tepelné čerpadlo je navrženo od firmy IVT typ IVT AIR 120 - vzduch/voda s vnitřní 

jednotkou IVT Combimodul 300 A/W, která slouží k vytápění i ohřevu teplé vody. Výpočtem 

je stanovena potřeba teplé vody a návrh zásobníku teplé vody. Podlahové vytápění je 

navrhnuto od firmy Pedotherm.   

         Součástí práce je rovněž výpočet tepelných ztrát objektu a energetický štítek obálky 

budovy. 

 

 

 

 

 

 

The anotation to the Bachelor thesis 

           

         In the Bachelor´s thesis is a project of the new family house with the design and 

calculation of the floor heating system with using of a heat pump. 

         The heat pump is designed by the company IVT type IVT AIR 120 - air/water  

with an indoor compartment IVT Combimodul 300 A/W, which is used for heating and hot 

water heating. The calculation is determined  by the need for hot water and concept of hot 

water tank. Floor heating system is designed by company Pedotherm. 

         Part of this work is also the calculation of the thermal loss and label the envelope 

 of the building. 
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Seznam použitého značení 
 

Symbol    Význam   Jednotka 

 

                   

 DN                 Diametral nominal - jmenovitá světlost potrubí    mm 

 E1   Roční přibližná potřeba tepla   kWh/m3,rok    

 Fi,HL Celková tepelná ztráta objektu  kW 

 IVT   Značka tepelných čerpadel  - 

 NP   Nadzemní podlaží   - 

 OVAK   Ostravské vodárny a kanalizace a.s    - 

 OZO  OZO Ostrava s.r.o. - Společnost pro odvoz a zpracování odpadů 

 PP   Podzemní podlaží        - 

 PU pěna   Polyuretanová pěna        - 

 Q1N   Tepelný výkon pro ohřev teplé vody   kW 

 R´w min  Vážená stavební neprůzvučnost   dB 

 RD   Rodinný dům   - 

 SDK  Sádrokarton   - 

 SO    Stavební objekt   - 

 TČ     Tepelné čerpadlo     - 

 TI  Tepelná izolace   - 

 TUV   Teplá užitková voda         - 

 TV      Teplá voda             - 

 Umax      Maximální součinitel prostupu tepla W/m2.K 
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  1.    Úvod    

 

          Bakalářská práce se zabývá návrhem dvougeneračního rodinného domu s dvěma plně 

funkčními bytovými jednotkami k trvalému bydlení 6 členné rodiny. Rodinný dům je 

podsklepený s dvěma nadzemními podlažími a garáží s dílnou. Vhodný pozemek pro tento 

dům jsem objevil v klidné části okresu Ostrava v městském obvodě Svinov. 

         

         Technologická část mé práce se zabývá oblastí vytápění. V této části se chci hlavně 

věnovat podlahovému vytápění, které v dnešní době přestává být luxusem a stále více se 

instaluje i do běžných rodinných domů. Hlavní výhodou jsou úspory energie, které přímo 

korespondují s úsporou financí. Nezanedbatelný není ani pocit z rovnoměrně prohřáté 

místnosti. 

        Nedílnou součástí mé práce je i výpočet tepelných ztrát a energetické bilance potřeby 

tepla, které jsou důležité pro správné zvolení a návrh systému a zdroje vytápění. 

        Jako zdroj tepla jsem si zvolil tepelné čerpadlo vzduch - voda od firmy IVT. Zaujal mě 

hlavně proto, že se jedná o obnovitelný zdroj energie, který je šetrnější k životnímu prostředí 

a rovněž přináší úsporu energie. V dnešní době ceny energií nadále rostou, a proto si myslím, 

že by měla být úspora energie hlavní prioritou. 
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2.     Průvodní zpráva 

 

2.1    Identifikační údaje a charakteristika stavby 
 

Název akce :                           Rodinný dům manželů Hybnerových 

Místo stavby :                        Ostrava - Svinov 

Parcela číslo:                          463/2 

Stavebník:                              Manželé Hybnerovi 

Projektant:                             Martin Hybner 

                                               Rošického 1064/7, Ostrava - Svinov 

Stupeň:                                   pro realizaci stavby 

Datum:                                  2013  

Dodavatel stavby:                 Skanska a.s. 

Stavební úřad:                       Ostrava - Svinov 

Kraj:                                      Moravskoslezský 

 

2.2    Základní charakteristika stavby 

   

            Rodinný dům bude třípodlažní se dvěma nadzemními obytnými podlažími a jedním 

podlažím technickým (sklep). V rodinném domě budou řešeny dvě bytové jednotky, garáž a 

dílna. 

          Stavba má půdorys ve tvaru písmene L. Rozměry RD jsou 12,3 x 12,3 m a k tomu 

přilehlá garáž s dílnou o rozměrech 12,8 x 4,0 m. Střecha na obytné části je sedlová se 

sklonem střešních rovin 30°. Výška nad upraveným terénem je cca. 8,2 m.  

 Jedná se o zděný objekt z cihelného systému Heluz. Architektonické provedení RD 

splňuje soudobé nároky na bydlení. 

          Fasáda bude provedena z tenkovrstvé silikátové omítky bílé barvy. Vnější výplně 

otvorů budou plastové z vnější strany hnědé barvy, z vnitřní bílé. Střešní krytina 

z keramických tašek.  
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         Stavba bude umístěna 5,5 m od hranice s parcelou 463/1. Její součástí jsou vsakovací 

nádrž, přípojky: vody, plynu, splaškové kanalizace, elektro.  

Dále její součástí budou zpevněné plochy okolo domu, nové oplocení pozemku z betonových 

tvarovek (face bloků) na hranici s parcelou 463/1 a provedení finálních sadových úprav.  

         Podrobnosti o umístění jednotlivých objektů na parcelách - viz. – výkres č.1 -

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY. 

         Příjezdová cesta k parcele stavebníka vede z místní obslužné komunikace - ulice 

Makarenkova. Rodinný dům bude k místní obslužné komunikaci připojen sjezdy.  

Po příjezdu budou přijíždět jen osobní automobily rezidentů RD a jejich návštěvníků. 

S vjezdem a výjezdem jiných vozidel se po skončení výstavby RD neuvažuje. 

   

2.3    Údaje o poměrech v území 

  

           Stavební parcela se nachází v katastrálním území Ostrava - Svinov v městském obvodě 

Ostrava - Svinov. Stavba se nachází v zastavěném území obce. Na stavební parcele číslo 

463/2 o výměře 934 m² bude umístěn objekt rodinného domu s příslušenstvím, oplocení, 

zpevněné plochy, vsakovací nádrž na dešťové vody, přípojky: vody, plynu, elektro a   

kanalizace pro RD.  

           Ostatní vedlejší parcely jsou nezastavěny. 

 

2.4    Údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní   

         a  technickou infrastrukturu 

  

           Na stavebním pozemku parcely číslo 463/2 byly provedeny hydrogeologický  a 

radonový průzkum podloží. 

           Z výsledků měření vyplývá vhodnost založení objektu ve vrstvě hrubý písek 

s drobným štěrkem v hloubce cca 3,5 - 4,5 m pod původním terénem, bez vlivu působení 

podzemních vod. Pokud realizační firma zjistí jiné základové poměry v základové spáře, je 

nutné přizvat statika. 
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        V červnu 2012 byl na pozemku parcely číslo 463/2 proveden radonový průzkum podloží. 

Pozemku byl na základě zjištěných hodnot přiřazen nízký radonový index – stavba RD proto 

nevyžaduje realizaci opatření proti pronikání radonu z podloží.  

 

        Napojení novostavby rodinného domu na dopravní  infrastrukturu  

     

        Vedle parcely číslo 463/2 je vybudovaná obslužná místní komunikace. Vozovka této 

komunikace s živičným povrchem je v současné době široká cca 6,0 m. Komunikace slouží k 

přímé dopravní obsluze rodinných domů v ulici Makarenkova. Rodinný dům bude k místní 

obslužné komunikaci připojen sjezdy. 

        Po příjezdu budou přijíždět jen osobní automobily rezidentů RD a jejich návštěvníků. 

S vjezdem a výjezdem jiných vozidel se po skončení výstavby RD neuvažuje. Podélný sklon 

komunikace cca 1%  je shodný se sklonem terénu. Povrch příjezdové komunikace bude ze 

zámkové dlažby, tudíž srážkové vody budou zasakovat do podloží  a nebudou stékat na místní 

komunikaci – ulici Makarenkova. 

  

         Napojení rodinného domu na technickou infrastrukturu – inženýrské sítě 

 

         Přípojka elektrické energie bude vyvedena na hranici stavební parcely a bude ukončena 

v elektroměrové skříni elektroměrem (řeší ČEZ distribuce a.s.).   

Od elektroměrové skříně do RD bude přípojka vedena po parcele stavebníka.  

 

         Pro napojení rodinného domu na vodovodní síť, bude provedena přípojka vody. Měření 

potřeby vody bude v tubusové vodoměrné šachtě před oplocením pozemku, ale na parcele 

investora. Vodoměrná tubusová šachta musí odpovídat požadavku na montáž axiálního 

vodoměru se stavební délkou 110 mm a musí splňovat veškeré náležitosti  a požadavky 

stanovené zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky  a o doplnění 

některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky. Osazení měření do tubusové šachty bude provedeno na základě 

objednávky výhradně zástupci provozu vodovodní sítě OVAK. Dále bude přípojka vedena do 

technické místnosti v RD.    
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 Plynovodní přípojka (veřejná část) bude vyvedena do plynoměrné skříně, kde bude 

umístěn hlavní uzávěr plynu, v oplocení budoucího RD. Dále pak do technické místnosti   

v 1.PP  

           Napojení na jednotnou kanalizaci bude zajištěno odbočkou z hlavního řádu DN 500 

vedeného v ul. Makarenkova. Nově na ní bude osazena revizní šachta DN 400 na hranici 

pozemku v souladu s požadavky správce sítě-OVAK a.s.. Dešťové vody budou utráceny  na  

pozemku investora vsakovací jímkou a soustavou drenáží. 

          S napojením stavby RD na kabelové telekomunikační sítě se neuvažuje. 

 

2.5     Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

  

           Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky správců sítí, dotčených 

orgánů a dle schváleného územního plánu pro obce Ostrava - Svinov. 

          Umisťovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – 

Územním plánem města Ostravy, schváleným zastupitelstvem města dne 5.10.2004 s platností 

od 15.11.2004, včetně jeho pozdějších změn a úprav. Stavba je v souladu s využitím, 

“privátní bydlení“ a dle regulativů a prostorového uspořádání území, je zařazeno do kategorie 

,,Vhodné“. Způsob užívání objektu je vhodný k umístění do dané lokality. Situování objektu 

je v zastavěném území obce. Umístění stavby odpovídá architektonickému a urbanistickému 

charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení dotčeného území. 

Umístěním stavby v žádném případě nedojde k zvýšení přípustné míry obtěžování okolí. 

Stavba a její provoz nepředpokládá vznik negativních účinků překračující limity příslušných 

předpisů zejména hluk, exhalace, vibrace, zápach, prach, znečištění vod, zastínění budov, 

ohrožení plynulosti a bezpečnosti provozu na přilehlých komunikacích. 

 

2.6    Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

  

          Tato dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 502/2006 Sb., kterou   

se mění vyhláška č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

Budou dodrženy příslušné technické normy, ukazatele, směrnice a předpisy hygienické, 

požární ochrany, bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma.    
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2.7    Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

  

           Umisťovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – 

Územním plánem města Ostravy, schváleným zastupitelstvem města dne 5.10.2004 s platností 

od 15.11.2004, včetně jeho pozdějších změn a úprav. Stavba je v souladu s využitím, 

“privátní bydlení“ a dle regulativů a prostorového uspořádání území, je zařazeno do kategorie 

,,Vhodné“. 

 

2.8    Věcné a časové vazby stavby  

  

           Vedle stavby není uvažována žádná další výstavba, která by vyvolala investice.  

 

2.9    Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládané zahájení stavby:  červenec 2013 

Předpokládané ukončení stavby:  květen 2014 

  

          Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození vedení stávajících inženýrských 

sítí, které jsou uložené pod příjezdovou komunikací. 

 Po sejmutí ornice pod půdorysem dojde k samotné výstavbě rodinného domu, 

vsakovací jímky, zpevněných ploch, oplocení. Stavba bude ukončena vnějšími úpravami 

včetně ozelenění ploch a výsadbou zeleně.  

Při výstavbě budou použity standardní pracovní postupy. Stavební práce je nutno provádět 

s ohledem na roční období a povětrnostní situaci.  
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2.10   Orientační statistické údaje  

 

Celkové orientační stavební náklady na výstavbu v Kč: 5.800,- tis. 

 

Podlahová plocha rodinného domu: 

1.PP (technické podlaží) – 127,22 m² 

1.NP (obytné podlaží) – 156,35 m² 

2.NP (obytné podlaží)-115,65 m² 

 

Z toho plocha obytná 227,9 m² 

Jsou řešeny dvě bytové jednotky 
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3.      Souhrnná technická zpráva 

 

3.1     Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

3.1.1  Zhodnocení staveniště 

 

           Stavební parcela se nachází v katastrálním území Ostrava - Svinov v městském obvodě 

Ostrava - Svinov. Stavba se nachází v zastavěném území obce.  

          Novostavba je umístěna na parcele č. 463/2. Na této parcele bude umístěn objekt 

rodinného domu s příslušenstvím, oplocení, zpevněné plochy, vsakovací nádrž na dešťové 

vody, přípojky: vody, plynu, elektro, a kanalizace pro RD.  

          Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel bude určen stavebníkem. 

          Rozsah staveniště nepřesáhne plochu pozemku ve vlastnictví stavebníka. Pro potřeby 

zařízení staveniště bude využit výhradně stavební pozemek ve vlastnictví stavebníka, kde 

bude uložen, jak stavební materiál, tak stavební technika a uzamykatelný sklad včetně 

umístění suchého WC.  

          Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice, tato bude uložena v místě 

stavby. Výkop rostlé zeminy pro základy se umístí rovněž na pozemku č. 463/2 a po 

provedení hrubé stavby se rozprostře na pozemku. Ornice se následně po dokončení stavby 

použije k terénním a sadovým úpravám nezastavěných částí pozemků stavebníka. 

          Příjezd na staveniště je z místní obslužné komunikace ulice Makarenkova.  

          Stavba bude zásobena elektřinou ze staveništního rozvaděče napojeného za 

 elektroměrem. Zásobení vodou po dobu výstavby bude zajištěno napojením na přípojku 

vody. Nebudou zřizovány žádné objekty zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 

 Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona 

č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, v úplném znění. 
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3.1.2  Urbanistické a architektonické řešení stavby  

   

             Architektonické řešení vychází zcela z požadavku stavebníka a splňuje soudobé 

nároky na bytovou výstavbu. 

  

   Funkční řešení 

  

              Projektová dokumentace se týká novostavby rodinného domu manželů Hybnerových. 

Rodinný dům je samostatně stojící objekt se dvěma bytovými jednotkami pro 6 osob. Jde o 

objekt se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím.  

  

              Stavebně architektonické řešení 

    

             Jedná se o zděný objekt z cihelného zdiva systému Heluz. Objekt bude realizován 

přímo na stavbě. 

  Fasáda rodinného domu bude provedena z tenkovrstvé silikátové omítky bílé barvy. 

Vnější výplně otvorů budou plastové hnědé barvy z vnější strany a bílé z vnitřní, okna  s 

 izolačním trojsklem.  

  Střecha RD  je sedlová se sklonem 30°, střecha na přiléhajících garážích je pultová se 

sklonem 5°. Střešní krytina RD je z pálených tašek, střecha garáže je z asfaltové lepenky.  

 Součástí stavby je vsakovací jímka, rekonstruovaná přípojka vody, plynu, splaškové 

kanalizace, přípojka elektro, zpevněné plochy (terasa) kolem rodinného domu včetně 

příjezdových ploch, oplocení pozemku. 

 

  Úprava pozemku 

   

            Provedou se terénní úpravy okolí objektu. Dále se položí zámková betonová dlažba 

zpevněných ploch. Provede se zatravnění ploch.  
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3.1.3   Stavebně technické řešení stavby  

               

              Stavba RD je navržena jako třípodlažní objekt. Jedná se o stavbu zděnou 

z  cihelného systému Heluz. Při provádění stavebních prací bude použito tradičních 

stavebních technologií. Tyto ověřené materiály a tradiční technologie zaručují životnost 

rodinného domu při standardní údržbě 80 let. 

 

Práce HSV 

 

           Zemní práce 

  

           Před zahájením zemních prací se objekt rodinného domu vytyčí lavičkami. Také se 

zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní 

práce se začnou skrývkou ornice, která bude uložena na vhodném místě stavební parcely. 

Následně bude proveden výkop stavební jámy a v ní výkopy pro základovou desku.  Provede 

se výkop pro napojení na vodovodní řád a výkopy pro dopojení inženýrských sítí do 

rodinného domu.  

  Výkopy se budou provádět v zeminách tř. 3-4 a dále pak ve středně těžce kopných jílových 

zeminách. Výkop posledních 100 mm pro základ bude proveden těsně před započetím 

betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry. 

          Při provádění zemních prací bude nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové 

spáry proti klimatickým vlivům  ČSN EN 1997-1 (731000) - (voda, promrzání, zvětrávání), 

aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin v době výstavby. Zásypy a 

násypy musí být řádně hutněny, zejména pod podlahami.  

 

        Základové konstrukce 

 

        Rodinný dům je založen na základové desce. Základová podkladní deska tl.150mm je 

založena v hloubce 4.235 mm pod terénem a bude provedena z betonu C25/30 XC4  s výztuží 

2x armovací sítí KH 30 (100/6 x 100/6).  
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Na tuto se provede vodorovná hydroizolace z asfaltových pásů, která se vytáhne mimo 

půdorys stavby tak, aby mohla být navázána na izolaci svislou. Na podkladní desku se 

následně provede deska hlavní tl. 300 mm z betonu C25/30 XC4.   

          Přístavek domu, garáž je založena na základových pásech, v hloubce -1.585mm pod 

terénem. Základové pásy jsou z betonu C25/30 XC4. 

          Pod základy se provede podkladní hutněná vrstva z drceného kameniva F 0-32. Před 

zabetonováním bude do spodní části základů uložen zemnící pásek pro uzemnění zemnící 

soustavy. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou 

spáru. 

 

            Svislé konstrukce 

  

            Obvodové zdivo je navrženo z cihel tl.500 mm , Heluz family 50 broušená na zdicí 

PU pěnu nebo tenkovrstvé lepidlo Heluz SB. Střední nosné zdivo se provede z cihel Heluz 30, 

20 broušená na zdicí PU pěnu. Obvodové konstrukce pod úrovní terénu budou zatepleny 

expandovaným polystyrenem DEKPERIMETER tl. 110mm. Obvodové zdivo garáže bude 

zatepleno fasádním polystyrenem EPS 100 F tl. 100 mm. 

            Zděné příčky se vyzdí z cihel Heluz 11,5 a 14 broušená na zdicí PU pěnu. Při styku s 

nosným zdivem je nutno příčky zavázat do zdiva dle zásad systému Heluz.  

           Při zdění bude v maximální míře použito tvarovek a doplňkového sortimentu firmy 

Heluz. Zděné konstrukce (příčky a nosné zdivo) provést dle (731101) ČSN EN 1996-2.            

           Skladba obvodové konstrukce bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na 

součinitel prostupu tepla Umax = 0,30 W/m2.K. Skladba vnitřní stěny mezi obytnou místností 

a ostatními místnostmi téhož bytu bude splňovat požadavek normy ČSN 73 0532 na váženou 

stavební neprůzvučnost R´w min = 42 dB. 

 Při provádění konstrukcí je nutné dodržet montážní a technologické předpisy či 

doporučení výrobců navržených stěnových systémů. 

            Pro odvod zplodin z krbu je navržen komín Schiedel UNI 16L 46x32 s větrací 

šachtou. Tento bude vyveden nad střechu min. 600 mm nad hřeben střechy domu. 
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         Vodorovné konstrukce 

  

            Zdivo 1.NP a 2.NP se zakončí ŽB monolitickým věncem, do kterého se zabetonují 

kotevní roxory pro kotvení dřevěných střešních krokví. Pro betonáž monolitických konstrukcí 

věnců se použije betonu třídy C 20/25 XC1 a výztuže třídy 10 505 (R).  

 Nadokenní a nadedveřní překlady v nosných stěnách a příčkách jsou navrženy 

z keramických překladů Heluz 23,8; 14,5; 11,5. 

 Podhled v podkroví bude proveden pomocí sádrokartonových desek GKB tl. 12,55 

mm zavěšený na kovových závěsech, které jsou upevněny na dřevěném hambálku. 

           Stropní konstrukce oddělující 1.PP a 1.NP  bude tvořena betonovou deskou  tl. 150mm. 

Stropní konstrukce oddělující 1.NP a 2.NP bude tvořena skládaným systémovým stopem 

Heluz Miako tl. 250mm (190 tvarovka+60 betonová zálivka). Tento je tvořen nosníky Heluz 

Miako a stropními keramickými vložkami Heluz Miako. Tento strop je dále vyztužen 

ztužujícím věnci, které zajišťují požadovanou tuhost konstrukce.  

          Při provádění konstrukcí je nutné dodržet montážní a technologické předpisy či 

doporučení výrobců navržených systémů.  

 

            Střecha 

  

            Střešní konstrukce RD je tvořena dřevěným krovem se sklonem střechy 30°. 

Vodorovné nosné prvky krovu jsou, vrcholová vaznice 2xU140, mezilehlé vaznice 2xU180 a 

pozednice 160/120. Krokve budou staženy kleštinami o rozměru 60/200, tyto budou spřaženy 

vždy 2x svorníkem M12. 

 Na krokve 80/160 se provede celoplošné natažení pojistné hydroizolace Jutafol D110 

standard, tato bude přichycena laťováním 40/60. Krytina je navržena keramická (betonová) 

taška. 

           Střešní konstrukce garáže je tvořena dřevěným krovem se sklonem střechy 3°. Na 

krokve se provede celoplošné bednění z OSB (cetris) desek nebo dřevěných prken. Provede se 

podkladní vrstva z modifikovaného asfaltového pásu Polyelast a následně se celoplošně 

nataví vrchní vrstva z asfaltového pásu Bituelast. 
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Je doporučena hloubková impregnace všech prvků krovu. Minimálně však musí být 

provedena ochrana proti dřevokazným škůdcům nátěry - např. BOCHEMIT apod. 

 Dřevěné konstrukce v exteriérech musí být impregnované 2x napouštěcí fermeží a 

konečným povrchovým nátěrem. Odstín a druh určí investor. 

 Dřevěné konstrukce procházející obvodovou stěnou se musí chránit impregnací 

gumoasfaltem a polyetylenovou fólií proti absorbování vlhkosti ze zdiva.  

   

Práce PSV 

 

            Izolace proti vodě a radonu 

  

            Jako izolace proti vodě je použita hydroizolace ve dvou vrstvách z pásů GLASTEK A 

ELASTEK, vzájemně celoplošně natavenými. Veškeré prostupy instalačních vedení budou 

utěsněny tak aby nedošlo k porušení hydroizolace. Pro utěsnění prostupů ve svislé části 

hydroizolace se použije ocelových chrániček firmy BETTRA  - pažnice HRD (D)-FUF, 

těsnění HRD nebo SUMO. 

 V místnosti koupelny a WC bude v podlahové konstrukci na roznášecí vrstvu 

provedena hydroizolační stěrka, lepení dlažby se provede flexibilním lepidlem a následné 

spárování flexibilní spárovací hmotou. 

 Na celoplošné bednění střechy garáže bude položena pojistná hydroizolace z 

 nepískované lepenky.  

 Do podhledů bude vložena parotěsná zábrana. 

 

            Izolace tepelné a akustické 

  

            V podlaze 1.PP je navržená tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 Z tl. 100 mm. 

V podlaze 1.NP je navržená tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 Z tl. 40 mm. 

 V podhledu 2.NP pod úrovní střešních vazníků a mezi krokvemi na SDK podhledu 

bude umístěna izolace z minerální rohože v celkové tloušťce 320 mm (Isover - Orset) 

2x160mm. 
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           Prefabrikované překlady Heluz budou tepelně izolovány pěnovým polystyrénem, EPS 

70 F v tloušťce 150 mm. Pozední věnce budou izolovány pěnovým polystyrénem, EPS 70 

F v tloušťce 100 mm. 

  Podzemní část RD bude opatřena izolací z expandovaného polystyrenu EPS 

DEKPERIMETER tl. 110 mm. 

 

           Konstrukce klempířské 

  

           Klempířské prvky - okapní žlaby, dešťové svody (žlabový kotlík, horní koleno, 

odpadní trouba, výtokové koleno ) budou provedeny z okapního systému SATJAM Niagara - 

materiál Fe-Zn s povrchovou úpravou polyuretanový lak. Veškeré klempířské prvky na střeše 

budou provedeny dle systému výrobce střešní krytiny. Při provádění detailů klempířských 

výrobků nutno postupovat dle typových podkladů výrobce krytiny.  

           Provádění klempířských prací dle revidované ČSN 733610. Vnější parapety oken 

budou z Fe-Zn plechu. 

 

           Výplně otvorů 

  

           Okna budou v plastovém provedení (vnitřní barva bílá/ vnější hnědá) se zasklením 

tepelně izolačními dvojskly od firmy Oknoplastik. U=1,1 W/m2.K. Součástí dodávky oken 

budou vnitřní plastové parapety. 

           Vstupní dveře budou otočné dřevěné, osazené do obložkových zárubní od firmy 

Oknolux. U=1,2 W/m2.K. 

          Výplně otvorů budou opatřeny kováním umožňujícím mikroventilaci. 
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3.1.4  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

  

            Napojení novostavby rodinného domu na dopravní  infrastrukturu  

     

           Vedle parcely číslo 463/2 je vybudovaná obslužná místní komunikace. Vozovka této 

komunikace s živičným povrchem je v současné době široká cca 6,0 m. Komunikace slouží k 

přímé dopravní obsluze rodinných domů v ulici Makarenkova. Rodinný dům bude k místní 

obslužné komunikaci připojen sjezdy. 

           Po příjezdu budou přijíždět jen osobní automobily rezidentů RD a jejich návštěvníků. 

S vjezdem a výjezdem jiných vozidel se po skončení výstavby RD neuvažuje. Podélný sklon 

komunikace cca 1%  je shodný se sklonem terénu. Povrch příjezdové komunikace bude ze 

zámkové dlažby, tudíž srážkové vody budou zasakovat do podloží a nebudou stékat na místní 

komunikaci – ulici Makarenkova. 

 

            Napojení rodinného domu na technickou infrastrukturu – inženýrské sítě 

 

            Přípojka elektrické energie bude vyvedena na hranici stavební parcely a bude 

ukončena v elektroměrové skříni elektroměrem (řeší ČEZ distribuce a.s.). Od elektroměrové 

skříně do RD bude přípojka vedena po parcele stavebníka.  

 

 Pro napojení rodinného domu na vodovodní síť, bude provedena přípojka vody. 

Měření potřeby vody bude v tubusové vodoměrné šachtě před oplocením pozemku, ale na 

parcele investora. Vodoměrná tubusová šachta musí odpovídat požadavku na montáž 

axiálního vodoměru se stavební délkou 110 mm a musí splňovat veškeré náležitosti a 

požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o 

doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky. Osazení měření do tubusové šachty bude provedeno 

na základě objednávky výhradně zástupci provozu vodovodní sítě OVAK. Dále bude přípojka 

vedena do technické místnosti v RD.    
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             Plynovodní přípojka (veřejná část) bude vyvedena do plynoměrné skříně, kde bude 

umístěn hlavní uzávěr plynu, v oplocení budoucího RD. Dále pak do technické místnosti v 

1.PP  

              Napojení na jednotnou kanalizaci bude zajištěno odbočkou z hlavního řádu DN 500 

vedeného v ul. Makarenkova. Nově na ní bude osazena revizní šachta DN 400 na hranici 

pozemku v souladu s požadavky správce sítě-OVAK a.s.. Dešťové vody budou utráceny na 

pozemku investora vsakovací jímkou a soustavou drenáží. 

 

              S napojením stavby RD na kabelové telekomunikační sítě se neuvažuje. 

 

3.1.5   Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy,       

            dodržení podmínek pro navrhování staveb na poddolovaném území 

   

              Řešení technické a dopravní infrastruktury je podrobně popsáno v této technické 

zprávě v odstavci 4.1.4    

              Stavba se nenachází na poddolovaném, svažitém území. 

  

3.1.6   Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

  

             Jedná se o stavbu určenou k bydlení. Stavba nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. 

 

            Návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby 

  

            Budoucím užíváním stavby bude vznikat jen běžný komunální odpad, který bude 

tříděn a skladován v nádobách na odpadky a odvážen dle smlouvy s OZO. 

 Splaškové vody novostavby budou svedeny do kanalizace vedené v ulici Makarenkova 

ve správě OVAK.  

 Vody dešťové budou utráceny na pozemku investora ve vsakovací jímce. 
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  Na pozemku dotčeném stavbou se nenachází zeleň, při provádění prací budou 

dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech, jakož i normy související (ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 

Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-

biologická zabezpečovací zařízení, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o  rostliny. 

 

3.1.7   Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných     

           ploch a komunikací 

  

            Stavba svým charakterem ,,privátního“ bydlení nevyžaduje zvláštních úprav pro 

přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

 

3.1.8   Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění do projektové    

          dokumentace 

  

            Na stavebním pozemku parcely číslo 463/2 byly provedeny hydrogeologický a 

radonový průzkum podloží. 

            Z výsledků měření vyplývá vhodnost založení objektu ve vrstvě hrubý písek 

s drobným štěrkem v hloubce cca 3,5 - 4,5 m pod původním terénem, bez vlivu působení 

podzemních vod. Pokud realizační firma zjistí jiné základové poměry v základové spáře, je 

nutné přizvat statika. 

 V červnu 2012 byl na pozemku parcely číslo 463/2 proveden radonový průzkum 

podloží. Pozemku byl na základě zjištěných hodnot přiřazen nízký radonový index – stavba 

RD proto nevyžaduje realizaci opatření proti pronikání radonu z podloží.  
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3.1.9   Údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční   

           polohový a výškový systém 

  

             Před zahájením vlastních stavebních prací je potřeba provést vytýčení stavby, které  

bude vycházet z umístění stávající parcely č 463/2 dle výkresu č. 1 – KOOORDINAČNÍ 

SITUACE STAVBY.  

  Budou dodržena nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických 

referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich 

používání a vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

3.1.10  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a       

            technologické provozní soubory 

  

               Stavba je členěna na objekty: 

                  SO 01 - Izolovaný RD. 

                  SO 02 - Příjezd k parkovacím místům. 

                  SO 03 - Vstupní chodník. 

                  SO 04 - Zděný plot. 

                  SO 05 - Drátěný plot. 

                  SO 06 - Vodovodní přípojka. 

                  SO 07 - Vodoměrná šachta. 

                  SO 08 - Plynová přípojka. 

                  SO 09 – Elektrická přípojka. 

                  SO 10 - Kanalizační přípojka. 

                  SO 11 - Revizní šachta 

                  SO 12 - Vsakovací nádrž 
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3.1.11  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před     

            negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

 

              Vliv stavby na oslunění a osvětlení okolních domů 

    

              Stavbou nedojde k zhoršení oslunění a osvětlení okolních domů. 

 

              Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

    

             Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací č. 502/2000 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout 

ve venkovním prostoru hodnotu 65dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin 

hodnotu 45 dB). 

 

           Ochrana před prachem 

  

           Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno důsledným 

dočištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných veřejných komunikací. 

 

          Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů, kontaminace půdy     

          ropnými látkami ze stavebních mechanismů 

           

          Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

 

           Ochrana stávající zeleně 

            

           Při provádění prací budou dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a 

ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, jakož i normy související (ČSN DIN 18 915 

Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN 

DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny). 
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           Likvidace odpadů ze stavby 

  

            Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, 

odvozem na legální skládky a úložiště. 

 

3.1.12  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

               Zajištění bezpečnosti práce bude v souladu s platnými předpisy, především s 

vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška  48/1982 

Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 183/2006 Sb. – stavebním zákonem. 

             V průběhu výstavby bude dodržen zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

              Budou dodrženy všechny příslušné předpisy Evropských společenství, které tento 

zákon zapracovává a upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy podle §3 zákoníku práce. 

 

          Zajištění bezpečnosti práce během výstavby 

  

           Bezpečnost na stavbě bude zajištěna v souladu s „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze 

dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 
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3.2  Mechanická odolnost a stabilita  

           

          Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 

původní příčině.  

          Stavba bude realizována za použití atestovaných materiálů, zajišťujících požadované 

vlastnosti jednotlivých konstrukcí, mechanickou odolnost a následně stabilitu stavby.  

          Při návrhu stavby bylo postupováno dle platných předpisů a norem (zejména ČSN 

730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN P ENV 1991-2-3 Zásady navrhování a zatížení 

konstrukcí) a technologických podkladů výrobců jednotlivých stavebních materiálů.  

 

3.3  Požární bezpečnost 

        

       Požární bezpečnost není v této dokumentaci řešena. Objekt bude rozdělen na technickou 

a obytnou část, mezi kterými budou protipožární dveře EW 30 DP3.   

 

3.4  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

          

         Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a prováděcími 

vyhláškami. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 

normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace 

splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby tak i pro vliv stavby 

na životní prostředí. 
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3.5  Bezpečnost  při užívání 

  

         Novostavba je navržena v souladu s platnými předpisy tak, aby bylo zajištěno její 

bezpečné užívání. Musí být prováděny pravidelné prohlídky, údržba a revize el. zařízení apod. 

 

3.6  Ochrana proti hluku 

  

         Dělící konstrukce mezi jednotlivými místnostmi musí splňovat požadavky normy ČSN 

73 0532. Vzhledem k charakteru objektu a masivním zděným stěnám je zaručena jejich 

dostatečná vzduchová neprůzvučnost.  

 

3.7   Úspora energie a ochrana tepla 

 

3.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy 

  

         Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 

požadavek normy ČSN 73 0540-2. 

          Obvodové zdivo je navrženo z cihel HELUZ FAMILY 50 broušená na tenkovrstvou 

zdicí maltu. Skladba obvodové konstrukce bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 

na součinitel prostupu tepla Umax = 0,30 W/m2.K.  

          Skladba vnitřní stěny z vytápěného k nevytápěnému prostoru domu bude splňovat 

požadavky normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla Umax = 0,60 W/m2.K. 

          Konstrukce podlahy na terénu musí splňovat požadavek normy ČSN 730540-2 na 

součinitel prostupu tepla Umax = 0,45 W/m2.K. 

          Střecha musí splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla 

Umax = 0,24 W/m2.K.   
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3.7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby budovy 

 

          Potřeba vody pro RD: 

      

          Dle normy ČSN 06 0320 byla stanovena denní spotřeba vody. Více se nachází v příloze 

č. 6.  

         Spotřeba teplé vody na osobu - 66 l/den                

         Celková denní spotřeba teplé vody - 394 l  

         Počet osob v RD - 6 osob 

 

         Potřeba tepla pro RD: 

 

         Celková tepelná ztráta objektu byla stanovena na základě výpočtu programu ZTRÁTY. 

Více se nachází v příloze č. 4. 

Celková tepelná ztráta objektu - (tepelný výkon) - Fi,HL  - 11,666 kW 

Roční přibližná potřeba tepla - E1 -  13,87 kWh/m3,rok    

 

3.8   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností     

        pohybu a orientace 

  

         Stavba svým charakterem ,,privátního“ bydlení nevyžaduje zvláštních úprav pro přístup 

osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

 

3.9   Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

  

         V červnu 2012 byl na pozemku parc.č. 463/2 proveden radonový průzkum podloží. 

Pozemku byl na základě zjištěných hodnot přiřazen nízký radonový index – stavba RD proto 

nevyžaduje realizaci opatření proti pronikání radonu z podloží.  
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3.10   Ochrana obyvatelstva  

   

            Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb.,  

zák. č. 274/2001 Sb. a zák. č. 258/2000 Sb. 

  Vlastní provoz objektu nemá negativní vliv na životní prostředí.  

  Odpady jsou a budou likvidovány dle smlouvy s oprávněnou firmou (OZO). 

 

3.11    Inženýrské stavby  (objekty) 

               

             Inženýrské stavby jsou blíže popsány v odstavci 4.1.4 

             

3.12   Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

 

             Nejedná se o stavbu výrobního charakteru. 
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4.    Technická zpráva - vytápění 

 

4.1   Zdroj tepla  
            

           V RD bylo zvoleno za zdroj tepla tepelné čerpadlo (vzduch - voda). Tepelné čerpadlo 

je značky IVT, typ IVT - AIR 120 o výkonu 12,9 kW při teplotním spádu 7° - 35° ( dle 

technického listu firmy IVT ). Návrh tepelného čerpadla byl zkonzultován s techniky firmy 

IVT s ohledem na tepelnou ztrátu domu. Zvolené tepelné čerpadlo je provozuschopné až do 

venkovní teploty -20° C. K venkovní jednotce IVT - AIR je zapotřebí vnitřní jednotky typu 

IVT COMBI MODUL 300 A/W. Vnitřní jednotka obsahuje elektrokotel, který slouží jako 

bivalentní zdroj ohřevu vody. Elektokotel má výkon 12 kW. Na základě výpočtu tepelných 

ztrát domu a technických podkladů výrobce ( IVT ) byl vyčten přibližný bod bivalence - 4°C. 

Z podkladů výrobce je výkon elektrokotle dostačující jako samostatný zdroj tepla.  

 Tepelné čerpadlo obsahuje nízkoenergetická oběhová čerpadla WILO s proměnným 

průtokem a ekvitermní regulátor REGO 800, dále expanzní nádobu, pojišťovací ventil a 

nerezový zásobník teplé vody. Specifické údaje daných produktů jsou obsaženy v příloze č. 

14. 

          V rodinném domě se v každém obývacím pokoji nachází také krb o rozměrech 740 mm 

x 500 mm x 445 mm. Postaven je na klíč s krbovou vložkou, podle přáni investora. Napojen 

je na komín SHIEDEL UNI 16L s větrací šachtou. Krb má svou primární funkci pouze 

vizuální a není s ním počítáno jako se zdrojem tepla.  

 

4.2 Klimatické a provozní podmínky místa stavby 

  

            Stavba se nachází v obci Ostrava, městském obvodu Svinov. Tepelné ztráty jsou 

vypočítány pomocí programu ZTRÁTY 2011. Okrajová podmínka výpočtu je stanovena na 

venkovní teplotu -15°C. Převládající vnitřní teplota v 1.NP a 2.NP bude 20°C. Pouze v  

koupelnách je teplota stanovena na 24°C. 1.PP bude vytápěno na 15°C. Výpočet je proveden 

tzv. po místnostech, kde jsou zadávány jednotlivé plochy ochlazovaných konstrukcí každé 

místnosti zvlášť.  
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Výpočet tepelných ztrát je posuzován včetně parametru ztráty či zisku do odlišně vytápěných 

prostor.      

          Dle normy ČSN 12831, jsou ve výpočtu zohledněny minimální intenzity výměny 

vzduchu z místnosti do exteriéru 0,5 (1/h), kde místnosti kuchyně a koupelny mají zadanou 

minimální intenzitu výměny vzduchu 1,5 (1/h).  

 

4.3 Přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně     

         technických vlastností stavebních konstrukcí 

 

            Pomocí programu TEPLO 2011 byl proveden výpočet tepelných prostupů konstrukcí. 

Vypočtené hodnoty jsou vyhodnoceny a porovnány s normovými hodnotami dle ČSN 73 

0540-2 v příloze č. 3. 

 

Typ konstrukce 

Součinitel 

prostupu tepla 

U [W/m2K]  

Požadovaná hodnota 

součinitele prostupu tepla UN 

[W/m2K]  

Vyhodnocení 

Vnější stěna - 1.NP + 2.NP 0.17 0.30 Vyhovuje 

Vnější stěna - 1.PP 0,3 0.45 Vyhovuje 

Vnitřní stěna tl. 300 0,27 2.7 Vyhovuje 

Vnitřní stěna tl. 140 1,25 2.7 Vyhovuje 

Vnitřní stěna tl. 115 1.42 2.7 Vyhovuje 

Podlaha na terénu 0.33 0.45 Vyhovuje 

Stropní konstrukce 0,64 2.2 Vyhovuje 

Střecha 0.15 0.24 Vyhovuje 

Střecha krokve 0.16 0.24 Vyhovuje 

Výplně otvorů 1.1 1.7 Vyhovuje 

 

Tabulka č. 1 - Vyhodnocení a porovnání součinitelů prostupu tepla 
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4.4   Přehled tepelných ztrát budovy po místnostech, celková tepelná ztráta      

       objektu 

          

      Výsledek celkové tepelné ztráty objektu:  

 

      Tepelná ztráta prostupem Fi,T      4,522 kW 

      Tepelná ztráta větráním Fi,V                 7,144 kW 

      Celková tepelná ztráta (tepelný výkon) Fi,HL  11,666 kW 

 

      Tepelné ztráty po místnostech jsou obsaženy v příloze č. 5. 

 

4.5   Výpočet potřebného tepelného výkonu pro ohřev teplé vody 

 

 Spotřeba vody v RD je spočítána dle normy ČSN 06 0320. Z výpočtů, které jsou v 

příloze č. 7, vyšla energetická náročnost na ohřev TV za den na 27,21 kWh. Ohřev TV je 

zajištěn tepleným čerpadlem IVT a elektrokotlem, který je součástí vnitřní jednotky tepelného 

čerpadla.   

 

4.6   Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla  

 

           Potřebný tepelný výkon zdroje je vypočítán z tepelných ztrát objektu a tepelného 

výkonu pro ohřev teplé vody.     

 

            Celková tepelná ztráta (tepelný výkon) Fi,HL  11,666 kW 

 Tepelný výkon pro ohřev teplé vody Q1N   1,13 kW 

 Celkový požadovaný tepelný výkon zdroje tepla  12,79 kW 
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4.7   Zabezpečovací a regulační systém  

 

           Součástí tepelného čerpadla je pojišťovací ventil a expanzní nádoba o objemu 14l. Dle 

výpočtu, který se nachází v příloze č. 11 je navrhnuta další expanzní nádoba IVAR AQUA o 

objemu 5l. Dále se v tepelném čerpadle nachází ekvitermní regulace REGO 800, která 

funguje na závislosti venkovní teploty a  změně teploty topné vody,  která proudí do systému. 

          V systému se nachází tři regulační ventily HYDROCONTROL VTR PN 25 DN 20, 

které slouží k hydraulickému vyvážení otopné soustavy. Jejich nastavení je popsáno v příloze 

č. 9. Radiátory jsou opatřeny termostatickými hlavicemi MINI, které slouží k regulaci teploty 

v místnosti. 

 

4.8   Umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení  

 

 Tepelné čerpadlo se nachází v technické místnosti, která je v 1.PP a má rozlohu 11,6 

m2. Požadavek na umístění vnitřní jednotky tepelného čerpadla je min. odstup od boční zdi 

300 mm a 100 mm od zadní zdi. Oby tyto požadavky jsou splněny. 

 

4.9   Popis uvažovaného otopného systému  

 

          Rodinný dům je z větší části vytápěn podlahovým topením PEDOTHERM, které je 

umístěno v 1.NP a 2.NP. Každé podlaží má svůj rozdělovač, který má 8 okruhů. Pro dotápění 

koupelen slouží otopné žebříky KORALUX LINEAR COMFORT 1820/750, které jsou 

doplněny elektrickou vložkou o výkonu 300 W. 

        Celé 1.PP je vytápěno 3 radiátory KORADO RADIK 22 VK, které jsou umístěny v 

místnostech se zvýšenou intenzitou výskytu lidí. Jejich výška je 900 mm a délka od 700 mm 

do 1200 mm. Tělesa jsou se spodním pravým připojením.  

        Teplotní spád otopného systému je  38 / 29 °C a pracuje s nuceným oběhem topné vody. 
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4.10 Tlaková ztráta potrubí, parametry oběhového čerpadla 

  

           Tlaková ztráta potrubí byla vypočtena na 14,121 kPa. Viz. příloha č. 13. Součástí 

tepelného čerpadla je oběhové čerpadlo WILO STAR RS - 25/6-3. Dle posouzení bude 

čerpadlo nastaveno na 1. rychlostní stupeň.  

 

4.11 Popis páteřních a podružených rozvodů potrubí 

            

           Rozvod potrubí vycházející ze zdroje k rozdělovačům nebo radiátorům je veden v 

mědi a je izolován. Od zdroje k radiátorům je v 1.PP veden nad podlahou a v 1.NP + 2.NP v 

podlaze. V místech kde prostupuje stěnou, bude opatřen ocelovou chráničkou. Ke stoupacímu 

potrubí je rozvod veden pod stropem. Ukotven bude pomocí kruhových objímek s pryžovým 

těsněním ve vzdálenosti max. 1500 mm. 

          Na rozdělovač je v každém patře napojeno 8 okruhů podlahového vytápění. Použité 

potrubí je QUINTUS PEXc 18 x 2,0.         

 

 

4.12 Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou 

            

            Otopná soustava se napustí chemicky neagresivní, čistou vodou. Pokud by došlo k 

odpojení a topná soustava by se nepoužívala, bylo by nutné vodu v okruhu smíchat s 

nemrznoucí směsí. V tepelném čerpadle je instalována funkce proti zamrznutí, která se 

aktivuje, pokud teplota vody je nižší než 5 °C. Pokud by tepelné čerpadlo nebylo používáno a 

hrozilo by promrznutí RD, bylo by nutné vypuštění celé soustavy. 
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4.13 Popis způsobu a regulace přípravy teplé vody  

             

            Součástí tepelného čerpadla je nerezový zásobník TUV o objemu 286l. Podle výpočtu 

pro minimální velikost zásobníku na teplou vodu dle normy ČSN 06 0320, vyšel zásobník 

jako vyhovující. Podrobný výpočet se nachází v příloze č. 7.  

         Ohřev teplé vody řídí ekvitermní regulátor REGO 800, který je také součástí TČ. 

Tepelné čerpadlo je vybaveno systémem pro zvýšení teploty teplé vody na 65 °C pro prevenci 

vzniku bakterií Legionela. 

        Tepelné čerpadlo je vybaveno trojcestným ventilem, který přepíná mezi ohřevem teplé a 

topné vody.  

 

4.14 Potrubí, tepelná izolace potrubí, nátěry, výpis materiálů a délek  

 

 Rozvod potrubí je navržen z mědi v DN 15 - DN 35. Podlahové vytápění je navrženo z 

plastového potrubí QUINTUS PEXc 18 x 2,0. Dimenze jsou navrhnuty dle výpočetního 

programu TECHCON.  Výpočet najdeme v přílohách č. 8 a 9. 

          Měděné potrubí je chráněno tepelnou izolací pro zmenšení tepelných ztrát. Tepelná 

izolace je od firmy ROCKWOOL, typ PIPO/PIPO ALS. Tloušťka TI je od 25 mm do 40 mm. 

Viz. příloha číslo 12.  Potrubí je natřeno ochranou vrstvou, aby se zvýšila jeho životnost. 

        Výpis všech materiálů a délek potrubí najdeme v příloze č. 10. 
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5.   Závěr bakalářské práce                     

 

         V této bakalářské práci jsem se věnoval návrhu rodinného domu. Při návrhu jsem kladl 

důraz na jeho bytelnost a praktické užívání. Vše bylo zpracováno dle platných zákonů, 

vyhlášek a norem. 

           Díky technologické části vytápění, jsem si osvojil návrh a princip užívání podlahového 

vytápění a tepelných čerpadel. Návrhy byly konzultovány s odbornými techniky firem 

PEDOTHERM a IVT. Další informace byly použity z technických listů firem. 

 Podlahové vytápění je v dnešní době velmi oblíbeným prostředkem vytápění staveb. 

Výhodami podlahového vytápění jsou zejména hygiena provozu a pocit tepelné pohody, díky 

rovnoměrné distribuci tepla po místnosti. Další výhodou je také úspornost. Z vytápěné plochy 

se teplo šíří rovnoměrně do celého prostoru. Teplota vody, proudící v podlaze, je nižší než 50 

°C,  což představuje vysokou provozní úsporu energie. Jako zdroj tepla pro podlahové 

vytápění je možné použít jakýkoliv nízkoenergetický zdroj tepla. V mém případě bylo využito 

tepelné čerpadlo, díky kterému dochází k ještě větším úsporám energie.  

        Tepelná čerpadla vznikla již v roce 1980, ale až v posledních letech došlo k jejich 

výraznému rozvoji. Hlavními důvody tohoto rozvoje jsou větší zájmem o životní prostředí 

a stálé zdražování energií. Dle mého názoru obliba tepelných čerpadel, vzhledem ke 

klesajícím investičním nákladům na jejich pořízení bude i nadále stoupat a tepelná čerpadla se 

stanou jedním z nejvýznamnějších zdrojů tepla pro domácnosti.  

 

       Závěrem bych chtěl poděkovat panu Ing. Zdeňkovi Galdovi, Ph.D., který mi poskytl 

odbornou pomoc, užitečné rady a cenné připomínky při zpracování této práce. 
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