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1. ÚVOD 
 

Bakalářskou práci na téma Rodinný dům - vytápění jsem zpracovala podle zadání 

v požadovaném rozsahu odborné části projektu a projektu pro provádění stavby [2]. Rodinný 

dům jsem navrhla dle potřeby bakalářské práce. 

 

Rodinný dům je navržen studentem 2. ročníku architektury Vojtěchem Vojkůvkou s názvem 

Bydlení pro mladou rodinu. Pozemek, pro který byl rodinný dům vybrán, je začleněn do 

zástavby o 27 rodinných domech (dle Přílohy č.1) v Rožnově pod Radhoštěm, v městské části 

Tylovice. Soukromý pozemek se skládá z několika parcel různých soukromých vlastníků. 

Vybraná parcela (dle Přílohy č.1, kde je označen řešený pozemek rodinného domu) bude 

zastavěna dle situace a projektové dokumentace [2].  

 

PD byla zpracována [1]ve znění podle stavu k 1.1 2013 prováděcí vyhlášky pro provádění 

stavby [2]. Prováděcí vyhláška [2] je od 1.4 2013 nahrazena 62/2013 J.  

1.1. Energetická náročnost budov 

Trendem ve vývoji stavebnictví je již od osmdesátých let minulého století snižování 

energetické náročnosti budov a tento trend se zvýrazňuje v souvislosti se změnami cen 

energií. Tento trend funguje dlouhodobě pro optimalizaci investičních a provozních 

nákladů budov. V nejbližší době se u nás začali realizovat budovy, které se používají pod 

pojmy Nízkoenergetický a Pasivní dům. Do budoucna se dá očekávat, že se budou 

realizovat budovy s nulovou spotřebu energie dle směrnice.  

Budovy vytvářejí vnitřní prostředí a chrání obyvatele proti působení vnějšího prostředí. 

Vnitřní prostředí budovy je zajištěno obálkou budovy a technickými zařízeními, která 

požadované parametry vnitřního prostředí upravují podle požadavků. Ke kvalitě vnitřního 

prostředí budovy je potřeba znát klimatické podmínky, účel budovy a požadavky na 

kvalitu obálkových konstrukcí budov. Hlavní spotřebiče energie v budově jsou vytápění, 

chlazení, příprava teplá vody, větrání, umělé osvětlení a technologie budov.  
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Obálka budovy 

V budoucnosti lze očekávat další zvýšení požadovaného tepelného odporu konstrukcí a 

postupem času vznikají nové a moderní technologie, jenž  mají vyšší součinitel tepelné 

vodivosti a nižší součinitel prostupu tepla. Velký vliv na obálku budovy bude mít okno 

s počty skel a propustností slunečního záření. V zimě brání úniku tepla do venkovního 

prostředí a v létě propouští světlo a odráží tepelné záření. Tyto požadavky jsou řešeny 

inteligentním zasklením nebo stínícími prvky. 

 

Vytápění 

Se zvyšujícími požadavky na tepelný odpor stavebních konstrukcí se snižuje potřeba na 

vytápění budov, a proto se snižují instalované výkony vytápěcích zařízení. V dnešní 

době, kdy jsou budovy dobře zatepleny, jsou časové úseky, kdy vnější tepelné zisky 

pokryjí potřebu tepla, a vytápěcí zařízení, není potřebné. Proto by mělo vytápěcí zařízení 

umožňovat pružnou regulaci a zároveň hledat takové řešení, aby umožnilo celoroční 

účinnost vytápěcí soustavy. V dnešní době je vyvinut tlak na využívání obnovitelných 

zdrojů jako hlavní zdroj tepla. V České republice jsou používána solární energie, energie 

prostředí a biomasy.  

 

Větrání 

V oblasti větrání požaduje energetická náročnost minimální prostup vnitřního vzduchu do 

venkovního prostoru a množství venkovního vzduchu do budovy. Těsnost oken a obálka 

budovy nezajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu budovy, a proto dochází k vážným 

problémům, jako jsou plísně. Proto je potřeba větrání přirozené, které ale zvyšuje potřeby 

energie v zimním období na vytápění, nebo nucené, které nepřináší světlo do místnosti. 

 

Příprava teplé vody 

 V oblasti přípravy teplé vody se zvyšují požadavky na hygienu a tím i problém na 

snížení provozních ztrát a využití obnovitelných zdrojů.  
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1. Identifikace stavby 

Druh stavby……………………… Rodinný dům 

Název stavebníka………………… Tomáš Turcovský 

    Fučíkova 408 

      749 01 Vítkov 

Stavební parcela………………… 1143/65 

Místo stavby………………………. Horní dráhy  

      Tylovice  

      756 81 Rožnov pod Radhoštěm 

Projektant ………………………. Lucie Fidlerová 

                                                               Želazného 8 

                                                            712 00 Slezská Ostrava  

Č. autorizace ……………………… 11 1364 

IČO…………………………….. 65488415 

Rodinný dům je navržen architektem za účelem trvalého rodinného bydlení na okraji 

Rožnova pod Radhoštěm. Dům je vsazen do mírně svažitého terénu. Dům je navržen 

zděný, dvoupodlažní s pultovou střechou. Občanská vybavenost je na dosah pěší chůzí.  

2.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o 

 stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Dosavadní využití stavebního pozemku je zahrada ve vlastnictví nájemníka. Dům je 

umístěn v zastavěné části města a pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny. 

2.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na 

 dopravní a technickou infrastrukturu 

Na stavební parcele bylo provedeno hodnocení radonového indexu pozemku. Střední 

radonový index pozemku je 30,0. Pozemek je zařazen do kategorie s nízkým radiovým 

indexem a protiradonová opatření nejsou nutná. Geologický a hydrogeologický průzkum 

nebyl proveden. Postačí informace o složení hornin a půdy vyčtené z geologických map. 
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Geologické poměry budou zhodnoceny při provádění zemních prací pro založení stavby. 

Z jihovýchodní strany probíhá kolem stavebního pozemku hlavní soukromá komunikace. 

Na jihozápadní straně probíhá vedlejší komunikace napojena na hlavní, která je od 

budoucího oplocení objektu vzdálená 1,5 m. V blízkosti stavebního pozemku jsou 

k dispozici veřejné inženýrské sítě, na které je stavba napojena. Stavba je napojena na 

jednotnou kanalizaci, vodovod a silové vedení NN. 

2.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

2.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Rodinný dům je navržen v souladu s platnou legislativou. 

2.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

 rozhodnutí 

Parcela je v ÚP města Rožnov pod Radhoštěm zahrnuta do ploch s plánovanou obytnou  

zástavbou, jako plocha pro bydlení. 

2.7. Věcné a časové vazby stavby  

Pozemek je travnatý, bez vzrostlé zeleně a jakýchkoliv stavebních objektů. Území nad 

kanalizací a vodovodní přípojkou nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné 

opravy. Vodovodní přípojka má ochranné pásmo 4 m (od vnějšího líce stěny potrubí na 

obě strany 2m). Elektrické vedení v zemi má ochranné pásmo 1m na obě strany a je 

zakázáno provádět zemní práce, zřizovat stavby a konstrukce, vysazovat trvalé porosty a 

přejíždět mechanismy nad 3 tuny.  Přeložky inženýrských sítí není nutno provádět.  

2.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu 

 výstavby 

Předpokládaný počátek stavby  ………..... .04/2013 

Doba výstavby  ………………………… 36 měsíců 
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2.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby  

Odhadovaná cena stavby………………… 4 000 000,- 

Zastavěná plocha domu ………………… 148,44 m
2
 

                 užitná plocha......................................125,23 m
2
 

Počet bytových jednotek …………………. 1 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

3.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické 

 řešení 

3.1.1. Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází v části města Rožnov pod Radhoštěm. Jedná se o svažitý 

pozemek s výškovým převýšením 3 m. Z jihozápadní a jihovýchodní strany probíhá 

kolem staveniště komunikace. V blízkosti stavby jsou veřejné rozvody inženýrských 

sítí, na které bude stavba napojena. Základové poměry na staveništi jsou jednoduché 

a podle náročnosti stavební konstrukce nenáročné. Pozemek se nenachází 

v záplavovém území, v místě s účinky poddolování ani sesuvu půdy. Lokalita stavby 

leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 zákona č. 254/2001 Sb o vodách) 

a stejně tak mimo území se zvláštním režimem ochrany přírody (dle §14 zákona 

č.114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny). Lokalita leží mimo památkovou 

rezervaci a je mimo památkovou zónu. 

 

3.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Dům bude situován na území určeném k trvalému bydlení. Občanská vybavenost se 

nachází v centru města, proto je v dosahu domu veřejná hromadná doprava. V místě 

stavební parcely se nachází přírodní (lesy a voda) i umělé (stavby) prvky, a tím 

vytváří dokonalé prostředí pro bydlení.  

Rodinný dům bude třípodlažní s pultovou střechou. Z východní strany pak bude 

předsazena terasa pro pohled do krajiny. Z jihovýchodní strany bude architektonicky 

celoprosklená stěna, která dodává z rodinného domu pohled do krajiny. Vedle domu 

ze západní strany bude vydlážděna terasa a z východní strany pro vstup do domu. 

Venku z východní strany bude vyrovnávací schodiště z betonových protiskluzových 

dlaždic. Rodinný dům bude z části obložen přírodním obkladem pro architektonické 

zdůraznění konceptu.   
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3.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

 staveb a řešení vnějších ploch 

Založení stavby 

Stavba bude výškově založena tak, aby byla minimálně 200 mm nad terénem. 

Prostorové uspořádání bude dáno hranicí pozemku, od která bude ze severozápadní 

strany vzdálená1,5 m a ze severovýchodní strany vzdálená 2,25 m. Pro založení 

stavby vycházíme z půdního profilu dle geologického průzkumu. Hladina podzemní 

vody nebyla zjištěna. Před započetím výkopů se sejme ornice v tloušťce 200 mm. 

 

Výkopové práce 

Před zahájením výkopových prací se provede vytyčení. Podkladem pro vytyčení je 

situační výkres, podle kterého se provede obrys budoucího výkopu. Vytyčení se 

provede pomocí laviček tj. pomocné stavební konstrukce. Po vytyčení se zahájí 

zemní práce podle [28]. Výkopy se provedou do hloubky 2,725 m pod ±0,000 a 

1,250 m pod  ±0,000 podle výkresu č. 05. Do výkopu je nutno uložit zemní pásek 

FeZn s vývody pro hromosvod.      

   

Základové konstrukce 

Po provedení výkopu na základovou spáru se položí podkladní beton C12/15. Stavba 

bude založena na ŽB pásech ve dvou výškových úrovních. Jedna výšková úroveň 

základové spáry ve výšce 2,725 m pod ±0,000 a druhá úroveň základové spáry ve 

výšce 1,250 m pod  ±0,000. Z důvodů dvou odlišných výškových úrovní 

základových pásů  bude navrženo odstupňování ŽB základů pod úhlem 45°. 

Základové pásy jsou navrženy z vyztuženého betonu C25/30. Pásy jsou vyztuženy 

pruty 6xR12 spojenými třmínky V8 po 400 mm. Podkladní beton je navržen 

z C12/15 vyztužený KARI sítí 8/8 oka 100/100 mm.  

 

Izolace proti vodě 

Na rovný a čistý podkladní beton je uložena izolace proti vodě a zemní vlhkosti -  

lepenka BITAGIT 35 SROV.  
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Komín 

Komín v rodinném domě není postaven, a proto není předmětem projektu. 

 

Svislé konstrukce 

Svislé obvodové nosné zdivo je postaveno z cihel POROTHERM 300 P+D 

s kontaktním zateplovacím systémem tepelné izolace z EPS 70 F zděný na maltu 

MVC. V rozích obvodového zdiva se použije POROTHERM 300 P+D ½.  

Obvodové zdivo bude zakončeno věncem z betonu C30/37 a vyztužen ocelí 4xV12, 

která je spojena třmínky.  

Vnitřní jednovrstvé nosné zdivo se vyzdí z cihel POROTHERM 300 P+D na maltu 

MVC 10.Vnitřní jednovrstvé nenosné zdivo se vyzdí z cihel POROTHERM 8Pofi na 

maltu MVC 10.  

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce budou tvořeny keramickými vložkami MIAKO uložené na 

systémových stropních nosnících POROTHERM POT, vyztuženými svařovanou 

prostorovou výztuží. Stropní nosníky POT budou uloženy na nosných svislých 

konstrukcích v osových vzdálenostech 500 mm od sebe.   Na nosníky budou uloženy 

tvarovky MIAKO, které budou vybetonovány betonem C25/30 a vloženy výztuží 

BSt 500 M. Ukončení stropu z vnější strany bude ztužujícím věncem, ve kterém je 

osazena věncovka VT 8/19,5. Tloušťka stropu bez podlahy bude 250 mm. Strop se 

provede podle výkresu č. 06 a podle návrhu výrobce. 

 

Úprava povrchů stěn a stropů 

Vnitřní úpravy stěn budou ze štukové omítky. V hygienických místnostech bude 

proveden keramický obklad do výšky 2,6 m. V kuchyni bude proveden keramický 

obklad nad kuchyňskou linkou ve výšce 0,8 – 1,4 m.  V koupelně, chodbě a zádveří 

bude snížený podhled pro potrubní rozvody vodovodu. Podhledy v šatně a na chodbě 

budou z dřevěných palubek spojovaných systémem pero-drážka ze SDK. V koupelně 

bude použit SDK v zeleném provedení – proti vlhkosti. 

Vnější úprava je navržena jako hladká vápenocementová fasádní omítka barvy odstín 

světle šedá a obklad z umělého kamene barvy zelené z břidlice LIV GREEN GRAU. 

V místě styku zeminy a svislé nosné konstrukce jsou navrženy okapový chodník na 
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zemině a keramický sokl na svislé nosné zdi. Okapový chodník je z betonových 

dlaždic šířky 50 mm a uložen do štěrku.   

    

Podlahy  

V kuchyni, WC a koupelně bude provedena keramická dlažba na tmel. V ostatních 

místnostech bude provedena laminátová podlaha na podkladní mirelonovou vložku. 

Podlahy nad stropem v 2.NP musí vyhovovat kročejové neprůzvučnosti.      

Podrobnější výpis podlah je na výkresech č. 04. 

 

Otvorové výplně, překlady 

Venkovní dveře budou plastové v bílém provedení od firmy VEKRA . Vnitřní dveře 

budou dřevěné, plné, barvy hnědé do obložkové zárubně. V rodinném domě se 

vyskytují dveře jednokřídlové otvíravé a posuvné do pouzdra. Pouzdro je 

zabudováno do nosné zdi. Překlady nad dveřmi jsou z cihlových 

tvarovek POROTHERM překlad 7. 

Okna budou plastová v bílém provedení od firmy VEKRA. Vnitřní parapety jsou 

plastové v bílém provedení a vnější parapety jsou hliníkové v hnědém provedení. 

Celoprosklená stěna na jihozápadní straně bude provedena na míru odbornou firmou. 

Překlady nad okny jsou z cihlových tvarovek POROTHERM překlad 7. Ve střešní 

konstrukci budou 2 střešní vyklápěcí okna od firmy VELUX. Výpis překladů je na 

výkresech č. 01,02 a 03. 

 

Střešní konstrukce 

Střešní krytina bude dvojitá lepenková z modifikovaného střešního pásu ELASTEK 

50 s přírodním posypem. Krytinu tvoří dvě vrstvy lepenky, z nichž dolní vrstva se 

přibíjí k podkladu (dřevěné bednění) a horní vrstva se jen lepí. Důležité je překrytí 

spojů dolní vrstvy lepenky horní vrstvou lepenky. Střecha je šikmá se sklonem 

14,4% a zakončena návětrnou lištou. Na nosných svislých konstrukcích bude 

osazena pozednice, která bude přikotvena do nosné zdi. Na pozednici je osedlána 

krokev o rozměrech 160/120 mm. Mezi krokve a pod krokve bude vložena tepelná 

izolace. Skladba střechy je popsána na obrázku č.1. 

Součástí střechy budou tyto doplňky: 2x střešní okna, 3x prostup pro odvětrání 

kanalizace a vodovodu a části hromosvodu.     
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Obrázek 1: Skladba střechy 

 

Izolace tepelné 

Pro tepelnou ochranu podlah bude navržen extrudovaný polystyren – STYRODUR 

2500C tl. 150mm. Jako tepelná ochrana základů bude použit STYRODUR 2500C tl. 

100mm. Pro tepelnou izolaci střechy bude navržen ISOVER PIANO tl. 250mm a 40 

mm. Na vnější stranu obvodové konstrukce bude navržen extrudovaný polystyren 

EPS 70F tl. 100 mm 

 

Schodiště 

Schodiště vyrovnávací bude mezi kuchyní a obývacím pokojem, a schodiště hlavní, 

mezi obývacím pokoje a druhým patrem domu. Obě schodiště jsou jednoramenná 

přímá v běžném sklonu. Schodišťové stupně jsou podporovány uprostřed ocelovou 

schodnicí z válcovaných U profilů. Schodišťové stupně podporované střední 

schodnicí se skládají jen ze stupnic (dřevěných desek) přišroubované na ocelových 

konzolách (viz. Obrázek č.2). Na obou stranách schodišťového ramene bude zábradlí 

ve výšce 900 mm. Výpočet schodiště je dle přílohy č.3. 

 

Větrání 

Technická místnost bude větrána oknem. Odvětrání spíže a garáže bude s odtahem 

přes obvodovou stěnu. Sporák bude odvětrán digestoří s odtahem přes obvodovou 

stěnu.  
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Zdravotechnika 

Vodovod 

Vnitřní vodovod bude začínat vodoměrnou soustavou (kulový kohout, vodoměr, 

kulový kohout s odvodněním a zpětný ventil) umístěnou v technické místnosti 

rodinného domu a končit vyústěním nad střechou. Studená voda bude vedena 

z vodoměrné soustavy do TČ, kde se ohřívá a rozvádí k zařizovacím předmětům. Na 

celý vodovod budou použity plastové trubky PE-X DN 20 a 15. Potrubí povede 

z technické místnosti ve stropních podhledech nad zádveřím a chodbou do koupelny, 

kde je dále rozvedena pomocí stoupaček k jednotlivým zařizovacím předmětům.   

 

Kanalizace 

Kanalizace bude rozdělena na dešťovou a vnitřní splaškovou. Dešťové odpadní 

potrubí bude odvádě vodu, přes lapače střešních splavenin do čistící šachty. Vnitřní 

splašková voda bude vedena pod základy a dále svislým odpadním potrubím k 

jednotlivým zařizovacím předmětům. Splašková kanalizace bude odvětrávána nad 

střechu přivzdušňovacím ventilem. Na celou kanalizaci budou použity PVC.   

 

Hygienické požadavky 

Veškeré místnosti budou větrány oknem anebo ventilačními průduchy a osvětleny 

okny. 

 

 

Obrázek 2 : Schodiště 



 
20 

Střešní svody, střešní okap 

Střešní svody a střešní okap budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,5mm. Je 

navržen jeden střešní svod.   

 

Vnější okolí 

Nad vstupem do domu bude celoprosklený přístřešek ochranou před povětrnostními 

vlivy. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby. Venku je na zemině 

vyrovnávací schodiště z betonových protiskluzových dlaždic uložené do štěrku. Plot 

bude ze čtyř stran proveden z drátěného pletiva na ocelových sloupcích výšky 1,8m.  

 

Hromosvod a uzemnění 

Ochrana před bleskem je řešena pomocí hromosvodu, provedeno z jímací tyče FeZn 

a drátu průměru 8 mm. Jímací tyče budou připevněny na hřebenu a trubce anténního 

systému a odtud svedeny dvěma svody z FeZn průměru 8 mm, které budou uchyceny 

na podpěrách vedení. Svod bude skrytý ve fasádě a na svislém svodu bude umístěna 

zkušební svorka. Všechny svody musí být spojeny se základovým zemničem. 

Uzemnění objektu bude provedeno pomocí základového zemniče FeZn 3x40 mm. 

Tento pásek je zabetonován v základech a je veden 50 mm nad základovou spárou. 

Ze zemního pásku jsou provedeny vývody pro připojení zkušebních svorek a vývod 

pro připojení rozvaděče. Všechny tyto vývody jsou připojeny pomocí dvou 

spojovacích svorek a provedeny z FeZn drátu průměru 10 mm. Všechny tyto spoje 

jsou antikorozně ošetřeny asfaltovým nátěrem. V místě napojení venkovního svodu 

do základu musí být provedena antikorozní ochrana asfaltovým nátěrem. Během 

výstavby se musí vývody základového zemniče chránit proti mechanickému 

poškození.  

 

3.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Z jihovýchodní strany probíhá kolem stavebního pozemku hlavní soukromá 

komunikace. Na jihozápadní straně probíhá vedlejší komunikace napojena na hlavní. 

Dům bude napojen na soukromou vedlejší komunikaci sjezdem v šířce 7,3 m. 

V blízkosti stavebního pozemku jsou k dispozici veřejné inženýrské sítě, na které je 

stavba napojena. Stavba je napojena na jednotnou kanalizaci, vodovod a silové 

vedení NN. Napojení vodovodní přípojky na veřejný řád bude navrtávací soustavou. 
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Do domu bude vedena elektrická přípojka kabelem CYKY z přilehlé elektroměrné 

skříně, umístěna na hranici pozemku. Kanalizace bude napojena na jednotný 

kanalizační řád. 

 

3.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení 

 dopravy v klidu, podmínky pro navrhování staveb na 

 poddolované a svažité území 

Kanalizační přípojka  

Bude začínat v místě napojení na jednotný kanalizační řád a končit před vstupem do 

základu v zemi. Kanalizační přípojka je provedena z potrubí KGEM 150 a bude 

vedena kolmo na osu veřejné kanalizace v hloubce 3,970 m pod stoupáním 2,5%  

směrem k objektu, přičemž její trasa bude přímá a co nejkratší. Na přípojku 

kanalizace bude navazovat dále svodné odpadní potrubí. Na jednotný kanalizační řád 

je přípojka napojena kolenem 45°.  Pruh území nad vodovodní přípojkou od vnějšího 

líce stěny potrubí na obě strany, nesmí být zastavěný ani osazený stromy, z důvodů 

možných budoucích oprav. 

 

Vodovodní přípojka  

Bude začínat v místě napojení na vodovodní řad a končit uzávěrem na vodoměrné 

sestavě v technické místnosti objektu. Vodovodní přípojka je provedena z potrubí PE 

25. Přípojka bude vedená kolmo na osu veřejného vodovodu v hloubce 1,26 m pod 

stoupáním 3‰ směrem k objektu, přičemž její trasa bude přímá a co nejkratší. Pruh 

území nad vodovodní přípojkou od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany, nesmí 

být zastavěný ani osazený stromy, z důvodů možných budoucích oprav. 

 

Elektrická přípojka 

Do objektu je vedena přípojka z přilehlé elektroměrné skříně, která je umístěna na 

hranici pozemku. Objekt je napojen silovým kabelem, který je uložen v zemi. 

Ochrana vedení je zajištěna vrstvou písku a jednou řadou cihel a v místě křížení 

s komunikací je kabel opatřen betonovou chráničkou o průměru 80 mm. Celé vedení 

je opatřeno ochranou folii.  

Při křížení a souběhu technické infrastruktury je nutné dodržet minimální vzdálenosti 

dle normy.   
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3.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nebude produkovat škodliviny znečišťující životní prostředí. Splaškové a 

dešťové vody budou odváděny do jednotného kanalizačního řádu. Pevný odpad bude 

likvidován v rámci odpadového hospodářství města. Tepelné čerpadlo je zdrojem 

tepla a neodvádí škodliviny do prostředí. 

 

3.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících včetně 

 přístupových ploch a komunikací 

Bezbariérové užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací nejsou 

vyžadovány. 

 

3.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 

Na stavební parcele bylo provedeno hodnocení radonového indexu pozemku. Jde o 

jednoduchou nenáročnou stavbu, a proto nebyly provedeny geologické a 

hydrogeologické průzkumy.  Postačí informace o složení hornin a půdy vyčtené 

z geologických map. Geologické poměry budou zhodnoceny při provádění zemních 

prací pro založení stavby.  

3.1.9. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 

 polohový a výškový systém 

Polygonová síť v blízkosti stavby není. Je třeba vycházet z vytyčovacích bodů 

pozemku. Údaje o vytyčení stavby jsou provedeny na situaci – viz. výkres C. 

Výškový systém B.o.v. 0,000 = 400,000 m.n.m. 

 

3.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské  

  objekty a technologické soubory 

Objekt je členěn na SO:  

 SO1 - Stavební část  

 SO2 – přípojka vody, kanalizace, elektriky a zpevněné části 
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3.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavba rodinného domu nebude mít vliv na okolní pozemky. Pro eliminaci vlivu při 

výstavbě, se práce neprovádějí v nočních hodinách o nedělích a svátcích. 

Komunikace budu vyčištěna vždy po výjezdu motorových vozidel ze staveniště. 

Stavební odpad bude tříděn a odvážen na vymezenou skládku. 

 

3.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti   

  pracovníků 

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s normami. Je nutné, aby veškeré 

práce a montáže prováděla oprávněná firma a ukončila je kontrolními zkouškami a 

revizemi dle příslušné legislativy a normy. 

3.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce budou navrženy dle typových podkladů výrobců a dodavatelů. Stavba bude 

navržena tak, aby nedošlo ke zřícení, nepřípustnému přetvoření a poškození jiných části 

stavby. 

3.3. Požární bezpečnost 

Veškeré stavební hmoty a výrobky musí být v souladu s normami. Podlahové krytiny 

jsou podle třídy reakce na oheň: A2fl.. Povrchové úpravy stěn a podhledů jsou hodnoceny 

dle indexu šíření plamene po povrchu a tepelné izolace liniových rozvodů se kvalifikují 

třídami reakce na oheň: A2L. Elektrické kabely se zatřiďují: B1ca. Dle třídění 

konstrukčních částí a dílců patří rodinný dům do druhu DP1. Dům má 3 únikové 

východy. Požární bezpečnost je řešena požární zprávou. 

3.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Veškeré místnosti budou větrány okny anebo ventilačními průduchy a osvětleny okny. 

Požadavky obytných místností jsou splněny. 
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3.5. Bezpečnost při užívání 

Pozemek bude oplocen a také bude zajištěna ochrana před nebezpečím dotykovým 

napětím živých částí. 

3.6. Ochrana proti hluku 

Veškeré stavební hmoty a výrobky musí být v souladu s normami.  

Posouzení neprůzvučnosti obvodového zdiva: 

Obvodové 

zdivo 

Objemová 

hmotnost 

Tloušťka stěny 

(mm) 

Plošná 

hmotnost 

stěny 

Vážená laboratorní 

neprůzvučnost Rw 

(dB) 

POROTHERM 

300 P+D + 

EPS 100 m 

800-950 400 371 52 

Tabulka 1: Vzduchová neprůzvučnost 

 

Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách 

 

položka 

 

prostor 

požadavky na zvukovou izolaci 

stropy stěny dveře 

R‘w L‘n,w R‘w Rw 

7 Rodinné domy 42 dB 68 dB 42 dB - 

Tabulka 2 : Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách 

 

Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov  

  izolace obv. pláště  (  R‘w ) 

položka prostor 56 - 60 61 - 65 66 - 70 71 - 75 76 - 60 

3 Rodinné domy 30 dB 33 dB 38 dB 43 dB 48 dB 

Tabulka 3 : Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov 

3.7. Úspora energie a ochrana tepla 

Základové pásy se budou z venku izolovat izolací EPS tl. 100 mm, z důvodu ochrany 

před tepelnými mosty. Na tepelnou izolaci v základech bude navazovat EPS tl. 100 mm 

po celém obvodovém plášti, pro snížení tepelných ztrát stavby. Izolována je i podlaha od 
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zeminy z důvodu chladu od zeminy a také je izolována střecha, aby neunikalo teplo 

z budovy ven.  Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle [17]. 

 

 

Skladba konstrukce 

Součinitel prostupu tepla Ua W/(m2K) 

Požadovaný 

(Doporučený) 

Skutečný  

Střešní konstrukce 

 

0,24 (0,16) 

 

0,22 vyhovuje 

Vnější stěna těžká  

 

0,30 (0,25) 0,26 vyhovuje 

Podlahy a stěny přilehlé k zemině 

 

0,45 (0,30) 0,41 vyhovuje 

Výplně otvorů, vnější 

z vytápěného prostoru 

1,5 (1,20) 1,2 vyhovuje 

Tabulka 4 Součinitele prostupu tepla 

3.8. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou 

 schopností pohybu a orientace 

Bezbariérové užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací není řešeno. 

3.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 

 prostředí, protiradonová opatření 

Na stavební parcele bylo provedeno hodnocení radonového indexu pozemku. Střední 

radonový index pozemku je 30,0. Pozemek je zařazen do kategorie s nízkým radiovým 

indexem a protiradonová opatření nejsou nutná.  

3.10. Ochrana obyvatelstva 

Před zahájením prací bude staveniště řádně vytyčeno a označeno. Vstup na staveniště 

bude označen bezpečnostními tabulemi se zákazem vstupu nepovoleným osobám. 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZAŘÍZENÍ PRO 

VYTÁPĚNÍ STAVEB 

4.1. Typ zdroje tepla 

Hlavním zdrojem tepla vytápěných místností bude nízkoteplotní tepelné čerpadlo IVT 

GREENLINE HE C6 se systémem země/voda. Tepelné čerpadlo čerpá ze země energii a 

dodává ho do objektu prostřednictvím vody. TČ je v kompaktním provedení (tepelné 

čerpadlo včetně bojleru na teplou užitkovou vodu a doplňkového zdroje). Pro čerpání 

tepla ze země se vyvrtávají geotermální vrty (vertikální kolektory) minimálně 7 m od 

základů rodinného domu. Potrubí, vedené z technické místnosti kolem rodinného domu 

k vrtům jsou izolovány min. 50 mm. Hloubka a počet geotermálních vrtů se provádí dle 

výpočtu. Vzdálenost vrtů by neměla být menší než 10 m.  

TČ obsahuje vestavěnou regulaci a automaticky přizpůsobuje svůj chod venkovní teplotě. 

TČ je vybaveno elektrickým kotlem, expanzní nádobou, pojistným ventilem, tlumícím 

krytem kompresoru, pružnou hadicí pro tlumení chvění, elektronicky řízeným oběhovým 

čerpadlem WILO, zásobníkem pro ohřev vody, ochrannou anodou zásobníku a 

ekvitermním regulátorem.   

 

Typ TČ 
IVT GREENLINE HE C6 

– země/voda 

Maximální výstupní teplota topné vody  °C 65 

Rozměry  mm 600x645x1800  

Výkon při 0°C/45°C kW 5,1  

Příkon kW 1,6  

Topný faktor při 0°C/45°C  3,2 

Množství teplé užitkové vody  l 185  

Množství topné vody  l 40  

Vestavěná regulace  Ekvitermní REGO 1000 

Připojení topného okruhu mm  22 

Kompresor  Mitschubishi Scroll 

Vestavěný elektrický kotel  Jednostupňový 6 kW 

Tabulka 5 : Vlastnosti TČ 
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4.2   Klimatické a provozní podmínky místa stavby 

Výpočtová zimní teplota venkovního vzduchu °C -17 

Návrhová teplota 

vnitřních 

místností  

Koupelny °C 24  

Ostatní místnosti °C 20  

Korekce součinitele prostupu tepla na vliv 

systematických mostů 

W/m2K 0,020  

Vlhkost  Koupelny % 70 

Ostatní místnosti % 50 

Třída vnitřní vlhkosti  3. třída (střední vlhkost – byt. 

domy s malým počtem osob) 

Lokalita   Rožnov pod Radhoštěm 

Přirážka Delta Tai °C 1,0  

Provozní režim  trvalý, nepřerušovaný 

Typ objektu  bytový 

Počet otopných dnů v roce  229 

Tabulka 6 : Klimatické a provozní podmínky 

4.3 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle [17]. 

 

 

Skladba konstrukce 

Součinitel prostupu tepla Ua W/(m2K) 

Požadovaný 

(Doporučený) 

Skutečný  

Střešní konstrukce 

 

0,24 (0,16) 

 

0,24 vyhovuje 

Vnější stěna těžká  

 

0,30 (0,25) 0,26 vyhovuje 

Podlahy a stěny přilehlé k zemině 

 

0,45 (0,30) 0,41 vyhovuje 

Výplně otvorů, vnější z vytápěného 

prostoru 

1,5 (1,20) 1,2 vyhovuje 

Tabulka 7 Součinitele prostupu tepla 

 

Bližší přehled technických vlastností stavebních k-cí viz Příloha č. 04. 
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4.4 Přehled tepelných ztrát 

4.5 Umístění zdroje tepla 

Zdroj tepla je umístěn v technické místnosti, která se nachází v severozápadní části 

rodinného domu. Vstup do technické místnosti je ze zádveří. Pro přirozené větrání se zde 

nachází jedno okno. Vedle místnosti je umístěna šatna, která je izolována od nevytápěné 

místnosti tepelnou izolací.  

4.6 Větrání technické místnosti 

Technická místnost je větrána přirozeně.  

4.7 Otopný systém 

Jedná se o vodní nízkoteplotní (do 65°C) soustavu s nuceným oběhem vody. Rozvod je 

vedený horizontálním dvoutrubkovým systémem vedeným v podlaze, navržen 

z vícevrstvého potrubí CosmoFlex PN 10 (materiál ze síťovaného polyetylénu 

s hliníkovou vrstvou) spojovaného pressfitinky. Potrubí je možno odvzdušnit 

odvzdušňovacími ventily u jednotlivých těles. Sklon potrubí je 1‰. Vertikální rozvody 

(stoupačky) budou opatřeny na spodní části uzavírací armaturou a vypouštěním.  

4.8 Zabezpečovací zařízení 

V technické místnosti musí být instalováno zabezpečovací zařízení podle [20] a provozní 

regulace teploty a tlaku vody. V místě připojení na tepelnou soustavu bude vodovod 

vybaven uzavírací, zpětnou a přivzdušňovací armaturou. Pro krytí úbytku topné vody se 

navrhne doplňovací zařízení [29]. V otopné soustavě se vyskytují dvě oběhová čerpadla. 

Jedno je umístěno v tepelném čerpadle a druhé ve směšovací soustavě DUAL.  

4.9 Popis vytápění jednotlivých prostorů 

K vytápění jednotlivých místností je použito otopných těles a podlahového vytápění. 

Vytápění není využito v garáži, spíži, technické místnosti a půdním prostoru. V 1.NP 

není vytápěno WC z důvodu velmi zanedbatelných tepelných ztrát, jelikož bude místnost 

vytápěna ostatními místnostmi, s kterými sousedí.    
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4.10 Popis otopných ploch 

Konvekční otopné plochy 

Otopná tělesa jsou součástí ústředního vytápění předávající do prostoru teplo z topné 

vody konvekcí (prouděním). Otopná tělesa jsou zvolena dle tepelných ztrát místnosti, 

parametrů teplonosné látky, nároku interiéru a konstrukčního provedení místnosti. 

Otopná tělesa jsou navržena v 1.NP v ložnici, šatně, chodbě, zádveří a v 2.NP v pokoji. 

Navržena jsou desková otopná tělesa od firmy KORADO a.s.  Základní přestupní plocha 

je tvořena tvarovou deskou s horizontálními a vertikálními kanálky, kterými protéká 

topná voda. Použije se model RADIK VK  (Ventil Kompakt), který umožňuje pravé 

spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Připojení otopných těles 

s potrubím je pomocí přímého šroubení H-kusu HERZ 3000 G ½ . Otopná tělesa jsou na 

potrubní rozvody napojena připojovací armaturou s namontovanou termostatickou hlavicí 

DANFOSS typ RAE –K 5034 se stupni regulací 3 a 2 (přílohy č.15). Tělesa budou 

zásadně osazena na ochlazovanou plochu rodinného domu dle návodu výrobce a ve výšce 

200 mm nad podlahou. Výška deskových otopných těles je 500 mm. Vstupní teplota do 

deskového otopného tělesa je 60°C a výstupní teplota 45°C.  

 

Sálavé otopné plochy 

Podlahové vytápění je součástí ústředního vytápění předávající do prostoru teplo z topné 

vody sáláním (záření, radiací). Teplovodní podlahové vytápění je provedeno v koupelně, 

obývacím pokoji, kuchyni s jídelnou a koupelnou v 2.NP.  

Podlahová soustava bude vedena v roznášecí vrstvě typu A (viz obrázek č. 3). Podlahové 

vytápění bude provedeno mokrou technologií. U podlahového vytápění je použito 

vícevrstvé potrubí Cosmoflex (materiál ze síťovaného polyetylénu s hliníkovou vrstvou) 

s průměrem 20 mm. Topné hady se budou klást a upevňovat do systémových desek 

s úchytkami trubek s roztečí 50 a 200 mm. Topné okruhy se budou klást ve tvaru spirály 

(bifilár). Pro podlahové vytápění se bude muset dodržet maximální teploty povrchu 

podlahy (viz. Tabulka 7) podle druhu podlahové krytiny.  
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θF,max θ i  

29 20 využívaná plocha 

33 24 koupelny apod. 

35 20 okrajová plocha 

Tabulka 8 : Maximální teploty povrchu teploty 

 

Výpočet teplovodních podlahových soustav [8]: 

 

Požadovaná hustota tepelného toku  

 

  
 

 
          (1) 

 

Střední teplota povrchu podlahy  

 

       (          )
   

             
 

    
 

 

                    (2) 

 

   

Charakteristické číslo podlahy 

 

   √
   

 

  
 

 

  
 

       
  (3) 

Obrázek 3 :  Roznášecí vrstva typu A 
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Střední teplota otopné vody 

 

           
       

     
 

   (  
 

 
)

  
 

 

  (4) 

 

 

4.11 Rozdělovač a příslušenství 

Z hlavního tepelného zdroje proudí voda do otopných těles při teplotě 60°C a zároveň do 

směšovacího ventilu, kde se ochlazuje na teplotu 45°C. Po ochlazení voda proudí do 

otopných hadů. Je navržena směšovací sestava čtyř cestná DUAL COSMO 557 C (viz 

obrázek č. 4) pro kombinaci podlahového vytápění s radiátory s oběhovým čerpadlem 

DAB VA 35/130 (tabulka č.8), automatickým odvzdušňovacím ventilem se zpětnou 

klapkou, vypouštěcím kohoutem a termostatickou hlavicí s odděleným čidlem. Na 

termostatické hlavici s odděleným čidlem, které snímá teplotu v rozdělovači, se nastaví 

požadovaná teplota. Při překročení nastavené teploty termostatická hlavice uzavírá přívod 

topné vody z topného systému. Na rozdělovači bude osazený termostat, který vypne 

čerpadlo v případě překročení nastavené teploty. Připojení na systém je 2x G3/4 vnitřní. 

Připojení na podlahové vytápění je 4x G ¾ vnější. Směšovací soustava je vložena do 

skříně ART 40, která je zabudovaná ve zdivu. 

 

Název VA 35/130 

Použití  Pro topení a chlazení 

Konstrukce  Oběhová mokroběžná třírychlostní  

Tlak max 10 bar 

Teplota max 110°C 

Výška max 3,5 m 

Průtok max 4,5 m
3
/h 

Tabulka 9 : Technické údaje čerpadla 
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Obrázek 4 : Rozdělovač 

4.12 Potrubí, nátěry, izolace 

Rozebíratelné potrubní spoje nebudou prováděny v nepřístupných místech (v drážkách ve 

stěně).  Potrubí vedeno stěnou nebo stropem musí být opatřeno chráničkou s utěsnění ze 

vstupní i výstupní strany a prostor chráničky musí být odvětrán. Potrubí není nutno 

natírat. Rozvod UT nebude obalen tepelnou izolací. 

4.13 Montáž a provoz 

Pro snazší orientaci se rozdělovače, sběrače, armatury a spojovací potrubí označí štítky 

podle ČSN 13 0072. Při provádění prací je nutno dodržet platné předpisy zákona 

309/2006 Sb. a prováděcí vyhlášku 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  Montáž zařízení je nutno provádět 

v souladu s ČSN 06 0310. Po provedení montáže a topné zkoušky musí dodavatel provést 

poučení provozovatele o obsluze zařízení, předat provozovateli návody k montáži, 

obsluze, provozu a údržbě a předat protokol o provozní a tlakové zkoušce. 
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5. VYHODNOCENÍ  
 

Rodinný dům bude napojen na vodu a elektrickou energii. Největším provozním nákladem 

bude spotřeba elektrické energie, která bude využívána pro vytápění, ohřev vody a provoz 

spotřebičů. 

5.1. Zhodnocení stavebních konstrukcí 

Hodnoty součinitelů prostupu tepla (tabulka č.9)  jednotlivých konstrukcí rodinného 

domu odpovídají současným normovým hodnotám dle [17]. Výpočty byly provedeny 

v programu Teplo 2010.   

 

 

Skladba konstrukce 

Součinitel prostupu tepla Ua W/(m2K) 

Požadovaný 

(Doporučený) 

Skutečný  

Střešní konstrukce 

 

0,24 (0,16) 

 

0,22 vyhovuje 

Vnější stěna těžká  

 

0,30 (0,25) 0,26 vyhovuje 

Podlahy a stěny přilehlé k zemině 

 

0,45 (0,30) 0,41 vyhovuje 

Výplně otvorů, vnější 

z vytápěného prostoru 

1,5 (1,20) 1,2 vyhovuje 

Tabulka 10 : Hodnoty součinitelů prostupu tepla 

 

Rodinný dům je hodnocen dle klasifikační třídy do B (Úsporná) a její ztráty byli vypočteny na 

7,99 kW. Výpočty byly provedeny v programu Ztráty 2010. Z koláče (obrázek č.5)  jde 

vyčíst, že největší úniky tepla jsou přes obvodovou stěnu, celoprosklenou stěnou, tepelnými 

vazbami, větráním a vlivem zátopu. Z toho důvodu by měla být celoprosklená stěna dobře 

zaizolována s velkým počtem zasklení.    
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5.2. Zhodnocení tepelného zdroje 

Navrhla jsem tepelné čerpadlo, které pokryje veškeré ztráty spolu s elektrickým kotlem, 

který je v tepelném čerpadle už zabudovaný. Tepelné čerpadlo je ohledně investičních 

nákladů dražší než ostatní zdroje tepla, ale po dobu užívání se tato investice vrátí 

(Tabulky č.10 a 11). Investice do tepelného čerpadla se v současné době navrátí do 4 let.    

Náklady na vytápění patří mezi nejnižší a proto se tato investice vyplatí (obrázek č.5).  J 

jelikož architekt nenavrhl komín, musela jsem uvažovat mezi tepelným čerpadlem a 

elektrickým kotlem, přičemž jsem zvolila tepelné čerpadlo. Jelikož se elektrická energie 

zdražuje, navrhla jsem tepelné čerpadlo, které příjmá teplo ze země a elektrickou energii 

využívá jen k funkci tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo bude ohřívat i TUV, která bude 

rozvedena do jednotlivých místností.  

Obrázek 5 : Tepelné ztráty objektu 
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Obrázek 6 : Náklady na vytápění pro roční spotřebu energie 63,14 GJ/rok 

 

 

Elektrický kotel  Tepelné čerpadlo 

53 000 Cena zařízení (Kč) 182 000 

23 100 Zásobník teplé vody (Kč) V ceně 

16000 Revize plynu, elektro, montáž kotelny, 

uvedení do provozu (Kč) 

70 000 

9 000 Odkouření kotle a komínu (Kč) - 

30 000 Náklady na přivedení plynu (Kč) - 

33 000 Vnitřní a vnější plynovod, přivedení plynu 

(Kč) 

- 

- Zemní práce pro primárního okruhu (Kč) 35 000 

164 100 Celkem bez DPH(Kč) 287 000 

Tabulka 11 : Investiční náklady (Ceny jsou orientační) 
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Elektrický kotel  Tepelné čerpadlo 

26 500 Spotřeba tepla na vytápění (Kč) 12 250 

5 600 Spotřeba tepla na ohřev teplé vody (Kč) 3 500 

21 500 Spotřeba ostatní elektřiny (Kč) 11 900 

1 600 Paušální platba za elekřinu (Kč) 5 200 

8 800 Paušální platba za plyn (Kč) - 

64 000 Celkem bez DPH(Kč) 33 000 

Tabulka 12 : Provozní náklady (Ceny jsou orientační) 

5.3. Zhodnocení otopných ploch 

Navrhla jsem dvě varianty otopných ploch. Část rodinného domu bude vytápěna otopnými 

tělesy a část podlahovým vytápěním. Podlahové vytápění jsem navrhla pro dosažení 

tepelné pohody a správného rozložení teplot v místnosti. Podlahové vytápění a radiátory 

se nejvíce přibližují ideální křivce rozložení teplot (obrázek č.7 ).  Podlahové vytápění 

jsem zvolila v obývacím pokoji, jelikož celá jedna stěna je navrhnuta celoprosklená, a tím 

se ušetří místo. Dle výpočtu (Příloha č.7 Vliv výplně na potřebu tepla) se zjistilo, že 

celoprosklená stěna vytopí místnost během celého roku a proto je podlahové vytápění jen 

dodatečným zdrojem tepla v místnosti. V obývacím pokoji také bude docházet 

k přehřívání, a proto by mělo být navrženo chlazení místnosti, inteligentní zasklení nebo 

stínící prvky. 

Obrázek 7 : Vertikální rozložení teplot 
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5.4. Zhodnocení z hlediska životního prostředí 

Znečišťující látky (Tabulka č. 12) do ovzduší jsou sledovány dle předpisu [26]. 

 

Znečišťující 

látka 

Emisní 

ukazatel 

Stav po realizaci 

t/rok 

TZL 0,00059 0,01434 

SO2 0,00028 0,24535 

NOx 0,05647 0,31877 

CO 0,008 0,041183 

CO2 56 293,454 

Tabulka 13 : Vyhodnocení životního prostředí 

5.5. Energetická bilance 

Předpokládaná spotřeba energie pro vytápění a TUV je vypočtena v příloze č. 13. Při 

výpočtu jsem vycházela ze stanovení současných nákladů na energie a bez uvažování 

růstu cen. 

 

 Ukazatel GJ/rok Kč/rok 

1 Vstup paliv a energie 63,14 25 256,00 

2 Spotřeba paliv a energie 63,14 25 256,00 

3 Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 63,14 25 256,00 

4 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 10,0 4 000,00 

5 Spotřeba energie na vytápění a TUV 73,14 29 256,00 

Tabulka 14 : Roční energetická bilance 

5.6. Ekonomické vyhodnocení 

Cena rodinného domu bude okolo 6 tis. Kč/m
3
 obestavěného prostoru, do kterého jsou 

zahrnuty základy, přízemí, patra včetně stropů a nevyužívaných prostor půdy.  Cena 

nezahrnuje terénní a zahradní úpravy okolí domu, oplocení, přípojky a vybavení 

nábytkem. Podle vyhodnocení celkové investice (tabulka č. 13) na postavení rodinného 

domu s roční úrokovou sazbou 3% na 20let bude splátka vypočtena na 269 000 Kč za 

rok. 
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 Jednotky  

Potenciál úspor Kč 269 000 

Investiční náklady Kč 4 000 000 

Tabulka 15 : Základní kritéria ekonomické zhodnocení 

 

Rok Splátka (Kč) 3% úrok (Kč) Dlužná částka (Kč) 

0 0,00    0,00    4 000 000,00    

1 269 000,00    120 000,00    3 851 000,00    

2 269 000,00    115 530,00    3 697 530,00    

3 269 000,00    110 925,90    3 539 455,90    

4 269 000,00    106 183,68    3 376 639,58    

5 269 000,00    101 299,19    3 208 938,76    

6 269 000,00    96 268,16    3 036 206,93    

7 269 000,00    91 086,21    2 858 293,14    

8 269 000,00    85 748,79    2 675 041,93    

9 269 000,00    80 251,26    2 486 293,19    

10 269 000,00    74 588,80    2 291 881,98    

11 269 000,00    68 756,46    2 091 638,44    

12 269 000,00    62 749,15    1 885 387,60    

13 269 000,00    56 561,63    1 672 949,22    

14 269 000,00    50 188,48    1 454 137,70    

15 269 000,00    43 624,13    1 228 761,83    

16 269 000,00    36 862,85    996 624,69    

17 269 000,00    29 898,74    757 523,43    

18 269 000,00    22 725,70    511 249,13    

19 269 000,00    15 337,47    257 586,60    

20 269 000,00    7 727,60    0,00    

Tabulka 16 : Celková investice 
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6.  Závěr 
 

Vybrala jsem si tento rodinný dům, jelikož se mi zdál zajímavý z architektonického hlediska, 

posazený do pěkné lokality a líbila se mi vnitřní dispozice domu. 

Bakalářská práce mi přispěla k novým poznatkům nejen v oblasti vytápění, ale i stavební 

části. Ve stavební části jsem se naučila např. jak správně ukončit zateplení u okna, jak 

zaizolovat nevytápěnou část od vytápěné z hlediska požární bezpečnosti, jak správně 

odstupňovat základy mezi dvěma výškovými rozdíly nebo jak zaizolovat stěnu mezi místností 

a zeminou. Ve specializované části jsem získala nové poznatky hlavně z hlediska 

podlahového vytápění, kde jsem navrhovala podlahové hady a počítala jednotlivé otopné hady 

po místnosti dle [19]. Rozdělovač a sběrač byl pro mě jednodušší z hlediska směšovací 

soustavy DUAL, která už samotná obsahuje armatury pro užívání otopné soustavy. Poprvé 

jsem také navrhovala tepelné čerpadlo, jako hlavní zdroj tepla.       

V bakalářské práci jsem použila vědomosti, které jsem se naučila během celého bakalářského 

studia.  
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