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Anotace 

 Energeticky nulový rodinný d�m 

V dnešní moderní dob� velkých technických pokrok�, kdy lidstvo objevuje nové 

materiály, technologie a možnosti, dochází v d�sledku toho k r�stu cen ropy, zemního plynu 

a uhlí, a také ke klimatickým zm�nám vyvolaným tímto vývojem. \Proto jsme nuceni hledat 

a nacházet alternativy t�chto surovin a snižovat energetické nároky na veškeré v�ci v celé 

škále odv�tví. Pro nás, jakožto projektanty a stavební inženýry, to znamená snižování 

energetické náro�nosti budov a jejich dopadu na prost�edí a nahrazovat tradi�ní zdroje energie 

alternativními zp�soby. 

V této diplomové práci, bych cht�l práv� ukázat, že pomocí kvalitních materiál� a nahrazením 

�ásti tradi�n� vyrobené energie netradi�ními zdroji lze vytvo�it d�m, který má minimální 

pot�ebu energie a je pomocí dota�ních program� finan�n� dosažitelný. Navrhnul jsem dv� 

varianty vytáp�ní, abychom vid�li, jak tradi�ní, tak i alternativní zp�sob vytáp�ní.  

Vzor citace: 

NOVOBILSKÝ, Ond�ej. Diplomová práce: Energeticky nulový rodinný d�m. Ostrava : VŠB-

TUO FAST, 2013. 

 

Po�et stran diplomové práce:  88 

 

Annotation 

 Zero Energy Family House 

In these modern times major technological advances when humanity discovers new 

materials, technologies and opportunities of this is due to the rising prices of oil, natural gas 

and coal, as well as the climate changes caused by these developments- Therefore, we are 

forced to seek and find alternatives to these materials and to reduce the energy intensity of all 

the things in a variety of industries. For us as designers and construction engineers, this means 

reducing the energy performance of buildings and their impact on the environment and 

replace traditional energy sources alternative ways. 
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In this thesis, I just wanted to show that using high-quality materials and replacement 

parts traditionally made unconventional energy sources can create a house, that has minimal 

energy requirements and is using grant programs financially accessible. I proposed two 

variants of heating, to see how traditional and alternative heating method . 

Citation: 

NOVOBILSKÝ, Ond�ej. Thesis: Zero Energy Family House. Ostrava : VŠB-TUO FAST, 

2013. 

 

Number of pages: 88 
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Seznam použitých symbol� a zkratek 

 

1. NP – první nadzemní podlaží 

2. NP – druhé nadzemní podlaží 

m.n.m. – metr� nad mo�em 

B.p.v. – Balt po vyrovnání 

TV – teplá voda 

VZT – vzduchotechnika 

IZT – integrovaný zásobník tepla 

tl. - tlouš�ka 

OT – otopná soustava 

PDL – podlahové vytáp�ní 
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Úvod 
 

 Dnešní moderní doba se vyzna�uje vysokou spot�ebou energie tém�� ve všech 

odv�tvích. Již si skoro nedovedeme p�edstavit život bez elektrické energie a tepla, bereme to 

jako samoz�ejmost. Ovšem abychom mohli takto samoz�ejm� využívat t�chto výdobytk� 

doby, musíme stále spot�ebovávat primární zdroje, které, p�em�n�né na zmín�né teplo nebo 

nap�íklad sv�tlo �i energii pro naše stroje, stále více ubývají, protože sv�tová populace roste 

a s tím roste i hlad po energiích. Úbytek se týká zejména fosilních paliv, která jsou stále hojn� 

používána v energetickém pr�myslu. A jak se snižují sv�tové zásoby, roste cena komodit, což 

pro domácnosti znamená tém�� každoro�ní zvyšování cen tepla, teplé vody, plynu a elekt�iny. 

 Spot�ebovávání ropy, zemního plynu a uhlí s sebou nese i d�sledky v podob� dopad� 

na životní prost�edí. Stále více se �eší problematika zne�išt�ní, v zimních m�sících jsou 

vyhlašovány smogové situace. Velkou m�rou k tomuto p�ispívá práv� spot�eba ropy, z níž se 

vyrábí pohonné hmoty pro dopravní prost�edky a tuhých paliv.  

 Našt�stí existují alternativy ke stávajícím formám výroby a dodávky energií – 

alternativní zdroje energií. Spole�nost si za�íná �ím dál tím více uv�domovat, že jednak 

zásoby fosilních paliv nejsou nekone�né a jednak že lidstvo bude pot�ebovat energií stále 

více. V�da už pokro�ila tak daleko, že existuje dlouhodob� stabilní a spolehlivý zp�sob 

výroby energie s minimálními vedlejšími ú�inky na životní prost�edí, tedy na prost�edí, které 

v posledním století trpí práv� onou lidskou honbou za energiemi. V d�ív�jších dobách lidé 

využívali jako alternativy k uhlí a d�evu nap�. vítr a vodu. Pozd�ji objevili energii slunce. 

Jadernou energii zde nebudu p�íliš zmi�ovat, i když se jedná taktéž o jeden z významných 

zdroj� energie.  

Snižování spot�eby energií a využívání alternativních �i obnovitelných zdroj� energie 

se dotklo samoz�ejm� i stavebnictví. V této práci jsem se v�noval rodinnému domu, jehož 

energetická náro�nost by se blížila k nule. V ideálním p�ípad� by se tak jednalo o stavbu, 

která vydá jen tolik energie, kolik sama s pomocí r�zných systém� vyrobí.  

 Mnou navržený rodinný d�m jsem se snažil co nejvíce p�iblížit ideálnímu stavebnímu 

�ešení a navrhl jsem technická za�ízení v budov� tak, že odpovídá pasivnímu standardu. 
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Rodinný d�m je p�ipojen na obvyklé energetické sít�, což je vyjád�eno v primárních energiích 

a tuto spot�ebu budu krýt z obnovitelných zdroj�, co nejvíce to bude možné, a to 

fotovoltaickou elektrárnou, solárním systémem a tepelným �erpadlem a ve druhé variant� 

vytáp�ní krbovými kamny. Mou snahou je se p�iblížit vyrobenou energií ke spot�eb� domu 

v maximální mí�e využití stavebních dispozic domu.   

 V samostatných �ástech diplomové práce se budu zabývat stavebním �ešením, 

systémem vytáp�ní a oh�evu vody a následným vyhodnocením. 
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A - Pr�vodní zpráva 
 

1 Architektonicky - stavební �ešení 

1.1 Údaje o stavb� 
�

1.1.1  Název stavby 
 
Název:      Novostavba RD Jarmila Nového 

1.1.2  Místo stavby 

 
Místo stavby:     Pode B�ehy, Frýdek-Místek 

Katastrální území:    Frýdek- Místek 

Parcelní �íslo:     371 

Kraj:      Moravskoslezský 

Katastrální ú�ad:    Frýdek-Místek 

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:     Jarmil Nový, �ervená 66, Ostrava 

Dodavatel stavby:    v sou�asné dob� není znám 

 

1.3 Údaje o zpracovateli PD 

Projektant:     Bc. Ond�ej Novobilský 
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2 Seznam vstupních podklad� 

2.1  Základní informace o rozhodnutí nebo opat�eních, na jejichž základ� byla 
stavba povolena 

 

Stavba je navržena a vyprojektována dle požadavk� investora. Jednotlivé �ásti byly 

dále �ešeny s ú�ady. Na danou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí pod �íslem jednacím 

2013915 ze dne 15. 9. 2013 a také stavební povolení pod �íslem jednacím 20131129 ze dne 

29. 11. 2013. 

 

2.2 Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 
jejímž základ� byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní 
stavby 

 

Dokumentace byla provedena dle jednání s investorem a také dle vyjád�ení dot�ených 

orgán�. 

 

2.3 Další podklady 
 

Vstupními podklady byly geometrické zam��ení místa stavby, radonový pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum. 

Geologický pr�zkum pozemku provád�la firma Stavomont z Frýdlantu nad Ostravicí, sídlící 

na ulici Hornopolní 10, 739 11. Základová p�da je dle výsledk� pr�zkumu složena p�edevším 

z pís�itých hlín pevné konzistence s hladinou podzemní vody 3,5 metru pod povrchem. 

Na území nebylo zjišt�no pronikání radonu. Pozemek je vymezen oplocením (ocelové 

sloupky, poplastované pletivo výšky 2 metry), vjezd bude vymezen bránou ší�e 3 metry, 

otevírání posuvné. Ve zd�ném pilí�i, nacházejícím se u vjezdu, bude napojení elekt�iny se 

zásuvkovou sk�íní, vedle pilí�e bude vyveden hlavní uzáv�r plynu v plechové sk�íni. Pozemek 

je napojen na stávající asfaltovou komunikaci. 

Radonovým pr�zkumem bylo zjišt�no nízké hledisko radonového výskytu. 

 



 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE� � � Energeticky nulový rodinný d�m  
 
 

21�
�

3 Údaje o území 

3.1 Rozsah �ešeného území 
 

Orienta�ní údaje o stavb� 

Zastav�ná plocha    104,5 m2 

Obestav�ný prostor    670 m3 

Podlahová plocha obytná   161,75 m2 

 

Vlastní objekt obsahuje: 

• 1. nadzemní podlaží – zádve�í, chodba, kuchyn�, obývací pokoj s jídelnou, koupelna + 

WC, technická místnost 

• 2. nadzemní podlaží – chodba, 2x pokoj, koupelna s WC, ložnice, šatna 

 

Stavební parcela, na které je daný rodinný d�m realizován, se nachází v katastrálním 

území Frýdek- Místek, parcelní �íslo 371. Parcela je ve vlastnictví stavebníka, vým�ra 

956 m2, vjezd z ulice Pode B�ehy po asfaltové komunikaci ší�ky 6 m, situovaná v terénu 

mírn� se svažujícím k severu. V sou�asné dob� je pozemek veden jako zahrada, plocha je 

celoplošn� zatravn�na.  

 

3.2 Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková 
rezervace, památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území a 
podobn�) 

 

Dané území se nenachází v památkové rezervaci, památkové zón�, ani zvláštn� 

chrán�ném území. Místo stavby se nenachází v záplavovém území a také se nenachází 

v poddolovaném území. 
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3.3 Údaje o odtokových pom�rech 
 

Geologický pr�zkum pozemku provád�la firma Stavomont z Frýdlantu nad Ostravicí, 

sídlící na ulici Hornopolní 10, 739 11. Základová p�da je dle výsledk� pr�zkumu složena 

p�edevším z pís�itých hlín pevné konzistence s hladinou podzemní vody 3,5 metru pod 

povrchem.  Na území nebylo zjišt�no pronikání radonu. 

 

3.4 Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní 
souhlas 

 

Pro danou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí pod �íslem jednacím 2013915 ze 

dne 15. 9. 2013 a také stavební povolení pod �íslem jednacím 20131129 ze dne 29. 11. 2013. 

 

3.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� 
s regula�ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 
s povolením stavby a v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu 
v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn� plánovací dokumentací 

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním plánem a bylo na tuto 

stavbu vydáno územní povolení a stavební povolení pod �íslem jednacím 20131129 ze dne 

29. 11. 2013. 

 

3.6 Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 
 

V dokumentaci jsou zahrnuty veškeré požadavky na využití daného území pro danou 

stavbu. 
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3.7 Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 
 

V projektové dokumentaci jsou spln�ny veškeré požadavky dot�ených orgán�. 

 

3.8 Seznam výjimek a úlevových �ešení 
 

V projektové dokumentaci nejsou výjimky a úlevové �ešení. 

 

3.9 Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 
 

Novostavba rodinného domu nemá vliv na další podmi�ující investice a provád�né úpravy 

okolí stavby. 

 

3.10 Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby 
 

Novostavbou rodinného domu budou dot�eny parcely �íslo 371 a 373 v katastrálním území 

Frýdek-Místek. Stavba bude provád�na na parcele investora a na parcele ve vlastnictví m�sta 

Frýdek-Místek. 

 

 

 

4 Údaje o stavb� 

4.1 Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 
 

Jedná se o novostavbu rodinného domu 

4.2 Ú�el užívání stavby 
 

Jedná se o rodinný d�m, který je ur�ený k trvalému užívání pro uživatele 
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4.3 Trvalá nebo do�asná stavba 
 

Jedná se o stavbu trvalou. 

4.4 Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka 
apod.) 

 

Stavba nespadá pod stavby s ochranou podle právních a jiných p�edpis� 

 

4.5 Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných 
technických požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání stavby 

 

Novostavba rodinného domu je navržena dle platných norem, zákon� a vyhlášek 

 

4.6 Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících 
z jiných právních p�edpis� 

 

Požadavky zvláštních orgán� nebyly stanoveny 

 

4.7 Seznam výjimek a úlevových �ešení 
 

Projektová dokumentace neobsahuje výjimky a úlevové �ešení 

 

4.8 Návrhová kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikost, po�et 
uživatel�/pracovník�) 
 

Navrhovaný rodinný d�m je dispozi�n� �ešen jako jedna bytová jednotka vhodná 

k bydlení 4 osob.  
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Zastav�ná plocha    104,5 m2 

Podlahová plocha celkem   161,75 m2 

Obestav�ný prostor    670 m3 

Celkové náklady    3 500 000,- K� bez DPH 

 

4.9 Základní bilance stavby (pot�eba a spot�eba médií a hmot, hospoda�ení 
s deš�ovou vodou, celková produkované množství a druhy odpad� a emisí, 
t�ída energetické náro�nosti budov apod.) 

 

Bod je dále �ešen v dokumentaci pro stavební povolení a také v �ásti jednotlivých 

profesí stavby. 

 

4.10 Základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy) 

 

Stavba rodinného domu není d�lena na jednotlivé �ásti, bude �ešena jako celek, bez 

omezení. 

Doba pot�ebná k výstavb� novostavby rodinného domu je odhadována na 2 roky.  

 

Zahájení stavby:    2013 

Dokon�ení stavby:    2015 

 

4.11 Orienta�ní náklady na stavbu 
 

Náklady na stavbu jsou odhadnuty na 3 500 000 K� bez DPH 
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5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 
 

Stavba není �len�na na jednotlivé �ásti, bude �ešena jako jeden celek 
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B - Souhrnná technická zpráva 
 

1 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Firma, provád�jící stavbu nechá zpracovat dodavatelskou dokumentaci. Dále bude 

sou�ástí dodávky zhotovitele zp�sob organizace výstavby a plán bezpe�nosti práce na 

staveništi. Dodavatel dodá pat�i�né dokumenty po podpisu smlouvy. Je nutné, aby p�i 

oce�ování zahrnul tyto dokumenty. 

 

2 Požadavky na zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
na staveništi 

 Zhotovitel zpracuje plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi. Bude 

zpracován na základ� použitých mechanizm� a použitých stavebních technologií. V p�ípad� 

zm�ny postup� a mechanism� je nezbytné plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na 

staveništi zpracovat. 

 

3 Podmínky realizace prací, budou-li provád�ny v ochranných nebo 
bezpe�nostních pásmech jiných staveb 

Stavba je realizována na pozemku investora. Stavba nezasahuje do bezpe�nostních 

a ochranných pásem, proto nejsou dány podmínky pro realizaci nov� navrhovaného rodinného 

domu pro bydlení stavebníka. 

 

4 Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveništ� a provád�ní 
prací na n�m, vyplívající zejména z druhu stavebních prací, vlastností 
staveništ� nebo požadavk� stavebníka na provád�ní stavby apod. 

Na stavbu nejsou dány speciální požadavky na organizaci staveništ� a provád�ní prací. 

Plán organizace výstavby bude odsouhlasen stavebním dozorem stavby a bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 
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5 Ochrana životního prost�edí p�i výstavb� 

 V míst� stavby se nenacházejí žádné vzrostlé stromy a ke�e, z tohoto d�vodu nebude 

zásah do vzrostlé zelen�. 

 B�hem výstavby dojde ke vzniku stavebního odpadu, který bude separován a odvážen 

na místní skládku. 

 V dob� stavby nebude vznikat prašnost, místo stavby bude kropeno, p�ípadné 

ne�istoty v okolí stavby budou p�ednostn� odklízeny. 
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D - Technická zpráva stavební �ásti [1] 
 

1.1 Ú�el objektu 

 

Jedná se o návrh novostavby rodinného domu pro bydlení stavebníka. 

 

Parcela 371/15 zabírá celkovou plochu 1 000 m2 a leží v katastru m�sta Frýdek-

Místek. Terén pozemku je mírn� svažitý sm�rem k severu, vjezd je z ulice Pode B�ehy po 

asfaltové komunikaci ší�ky 6 m. Základová p�da je složena p�edevším z pís�itých hlín pevné 

konzistence s hladinou podzemní vody 3,5 metru pod povrchem. V sou�asné dob� je pozemek 

veden jako zahrada, plocha je celoplošn� zatravn�na. Rodinný d�m bude napojen na ve�ejný 

vodovod, ve�ejný plynovod a vedení nízkého nap�tí. Ve zd�ném pilí�i, nacházejícím se 

u vjezdu k domu, bude napojení elekt�iny se zásuvkovou sk�íní, vedle pilí�e bude vyveden 

hlavní uzáv�r plynu v plechové sk�íni. Splašková voda bude odvád�na do domácí �istírny 

odpadních vod a za touto �istírnou odpadních vod bude provedeno napojení na deš�ovou 

kanalizaci, všechny tyto vody budou dále zasakovány. Místo pro sklad stavebního materiálu 

bude vyty�eno na jihovýchodní stran� pozemku. 

 

1.2 Kapacitní údaje 

 

Rodinný d�m bude vystav�n jako jedna bytová jednotka vhodná k bydlení 4 osob 

v�etn� stavebníka.  

 

Plocha parcely      1 000 m2 

Zastav�ná plocha domem     104,5 m2  

Zpevn�né plochy     121 m2 

Celková zastav�ná plocha v�. zpevn�ných ploch 225,5 m2 

Podlahová plocha celkem    161,75 m2 

Obestav�ný prostor     670 m3 
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Celkové náklady      3 500 000,- K� bez DPH 

 

1.3  Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �ešení, 
bezbariérové užívání stavby 

 

Parcela, na níž bude postaven rodinný d�m, lež v okrajové �ásti m�sta Frýdek- Místek, 

poblíž �eky Morávky. Urbanistické a architektonické �ešení stavby bere ohled na požadavky 

stavebníka, stávající inženýrské sít�, svažitost terénu, orientaci ke sv�tovým stranám 

a napojení na stávající místní komunikaci. Vjezd na pozemek a hlavní vstup k rodinnému 

domu je navržen ze západní strany. P�ístup k objektu je �ešen pomocí chodníku vydlážd�ného 

zámkovou dlažbou s pískovými spárami. Parkovací místa pro automobily budou zajišt�na 

dvoumístným stáním p�ed domem rovn�ž ze zámkové dlažby s pískovými spárami. Odd�lení 

pozemku od p�íjezdové komunikace bude vytvo�eno pomocí živého plotu. 

P�dorysný tvar rodinného domu je obdélník o stranách 9,5 m a 11 m. Vchod je �ešen 

z východní strany. Ze zádve�í domu vede chodba, na jejíž pravé stran� jsou situovány dve�e 

na WC a do technické místnosti, po levé stran� se nachází kuchyn� s obývacím pokojem 

s jídelnou. Ve 2. NP se nachází klidová �ást domu sestávající ze dvou pokoj�, ložnice, 

koupelny s WC a komory.  

Hráškovou zele� - barva (�. ZU947) fasádní omítky vybral stavebník dle nabídky 

probarvených omítek od firmy WEBER. Barva soklu ve spodní �ásti bude sv�tlý mramor. 

Okenní a dve�ní rámy budou z venkovní strany v imitaci d�eva a v interiéru barvy bílé. 

Plechová krytina i veškerý okapový systém Lindab Rainline bude mít vrchní lak barvy dle 

výb�ru stavebníka. 

Po všech dokon�ovacích pracích budou nakonec provedeny veškeré terénní úpravy 

týkající se zahrady, položení komunika�ních chodníku a parkovacích míst ze zámkové dlažby 

s pískovými spárami kolem domu. 

Všechny použité materiály a využité technologie p�i výstavb� budou v souladu 

s normami a atesty, které se posléze doloží p�i kolauda�ním �ízeni stavby. 

P�i zpracování podkladu pro projektovou dokumentaci rodinného domu byla 

stanovena základní výška podlahy ±0,000 na výšce 306,550 m.n.m. B.p.v. 
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 Jedná se o stavbu rodinného domu pro bydlení rodiny stavebníka. Požadavek na �ešení 

objektu s bezbariérovým p�ístupem a pohybem nebyl investorem dán, z tohoto hlediska není 

bod dále �ešen. 

 

1.4 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
 

 Objekt rodinného domu se skládá z prvního nadzemního patra a druhého nadzemního 

patra. Stavba bude vyzd�na ze stavebního systému HELUZ. Obvodové st�ny, p�í�ky stropní 

konstrukce budou z pálených cihel HELUZ. St�ešní konstrukce plochá, barvy sv�tle šedá. 

Schodišt� monolitické z železobetonu. Realizace rodinného domu také zahrnuje zahradní 

a terénní úpravy, vytvo�ení komunika�ních cest a vyzd�ní nového oplocení. 

 

1.5 Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby 
 

Všechny použité materiály a využité technologie p�i výstavb� budou dle norem 

a atest�, které se posléze doloží p�i kolauda�ním �ízeni stavby. 

P�i zpracování podkladu pro projektovou dokumentaci rodinného domu, byla 

stanovena základní výška podlahy ±0,000 na výšce 306,550 m.n.m. B.p.v.. 

 

 1.5.1 Zemní práce 
 

Bude provedeno geodetické zam��ení a vyty�ení rohových lavi�ek. P�ed za�átkem 

zemních prací bude sejmuta vrchní vrstva ornice o mocnosti 200 mm, která bude skladována 

v severovýchodní �ásti pozemku a následn� použita na terénní úpravy po dokon�ení 

veškerých stavebních úpravách. Hlavní výkopové práce budou provád�ny mechanicky, 

následovn� pak bude provád�no do�iš�ování ru�n�. Dalším krokem je vyhloubení 

výkopových rýh do pat�i�né hloubky dle projek�ních výkres�. Veškeré výkopové práce se 

budou �ídit dle požadavk� plánu bezpe�nosti a zp�sobu organizace stavby rodinného domu, 

kterou zpracovává dodavatel stavby. 
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1.5.2 Základové konstrukce 
 

Na základ� geologického pr�zkumu firmy Stamont z Frýdlantu nad Ostravicí, sídlící 

na ulici Hornopolní 9, 739 11 je základová p�da složena p�evážn� z pís�ité hlíny pevné 

konzistence s hladinou podzemní vody 3,5 metru pod povrchem.  

Základové pom�ry stavby jsou jednoduché, nenáro�né. Základy jdou zhotoveny 

z betonu B20, jsou plošné a jsou vedeny v pásech pod nosnými obvodovými st�nami ší�e 

0,7 m a hloubky 1 m. V místech pr�chodu pro zdravotn�-technické instalace bude základ 

prohlouben do hloubky 1,2 m dle výkresové dokumentace. Po vn�jším obvodu jsou základové 

pásy odizolovány tepelnou izolací XPS ROOFMATE SL tlouš�ky 100 mm. Podkladní deska 

tlouš�ky 0,15 m je vyztužena KARI sítí s oky 100 x 100 Ø 6 mm.  V obvodovém pásu kolem 

obvodového zdiva bude provedena tepelná izolace v prostoru pod nov� navrhovanou deskou. 

Bude použita tepelná izolace XPS tl. 100 mm v pásu ší�ky 1000 mm. Základový pás je dále 

zateplen i z vnit�ní strany, vše provedeno v rámci eliminace ztráty tepla p�es tepelné mosty 

konstrukce. 

 

1.5.3 Svislé konstrukce 
 

 Rodinný d�m bude vyzd�n z kusového staviva HELUZ. Obvodové konstrukce 

tlouš�ky 500 mm s ozna�ením Family 50 2in1 dosta�uje tepeln� izola�ním parametr�m 

vhodným i pro nízkoenergetické stavby, st�na (U = 0,11 W/m2K). Cihelný formát je 247 x 

500 x 249 mm. První �ada cihel bude provedena z Heluz Family 44 2in1. Cihla bude 

vysypána hydrofobizovaným expandovaným perlitem z d�vodu p�erušení tepelných most�. 

Zdivo bude vyzd�no na tenkovrstvé celoplošné lepidlo. 

Vnit�ní nosné zdivo HELUZ STI tlouš�ky 250 mm (375 x 250 x 249 mm) je taktéž 

vyzd�no na celoplošné lepidlo.  

Z d�vodu eliminace tepelných most� je p�i zd�ní ost�ní oken a dve�í použito 

dopl�kových formát� systému Heluz – Family 50-K, kde se do drážek v cihelném bloku 

vkládá tepelná izolace EPS požadované tlouš�ky. Je nutné dbát pokyn� výrobce. 

Konstrukce fasády bude kompletn� zateplena. 
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1.5.4 P�í�ky 
 

 Pro nenosné d�lící p�í�ky jsou navrženy dva formáty cihelných blok�: tlouš�ky 

115 mm (497 x 115 x 249 mm) zd�né na celoplošné lepidlo 

 V místnostech koupelen v 1. NP a 2. NP budou z d�vodu umíst�ní zdravotechnických 

instalací provedeny sádrokartonové p�edst�ny na roštu z CW profil�. P�edst�ny jsou vedeny 

po celé výšce st�ny. 

 

1.5.5 Stropní konstrukce 

 

Stropy nad 1. NP jsou zhotoveny ze stropních nosník� HELUZ MIAKO (osová 

vzdálenost nosník� je 525 mm), které jsou uloženy na nosné st�ny do cementové malty, 

odizolované od obvodového zdiva asfaltovým pásem, s minimálním p�esahem 125 mm na 

každé stran�. Výpl� tvo�í stropní vložky HELUZ MIAKO 19/52,5 o rozm�rech 250 x 525 x 

190 mm a 250 x 400 x 190 mm. Výšky 250 mm jsme docílili betonovou zálivkou mocnosti 

60 mm. Místa, kde nemohlo být toto provedeno, jsou dobetonována prostým nebo železovým 

betonem C 20/25. V�nec je navržen jako železobetonový C 20/25 a nosné výztuže 4 Ø R12 

a je zakon�en v�ncovkou HELUZ 23,8 s tepelnou izolaci Nobasil o tlouš�ce 100 mm.  

Sou�ástí dodávky stropní konstrukce bude provedena komínová vým�na provedená 

dle technických list� výrobce! 

 

1.5.6 P�eklady 

 

V obvodové st�n� nad otvory jsou použity HELUZ p�eklady 23,8 s tepelnou izolací 

tlouš�ky 100 mm. Délka je dle otvoru s minimálním p�esahem 125 mm v uložení, p�eklady 

jsou uloženy do cementové malty. U otvor� ve vnit�ních st�nách jsou použity p�eklady 

HELUZ 23,8 se stejným uložením bez tepelné izolace. U otvor� v p�í�kách jsou použity 

ploché p�eklady HELUZ 11,5, které jsou taktéž uloženy do cementové malty s p�esahem 

minimáln� 125 mm. 
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1.5.7 Schodišt� 

 

Výškový rozdíl mezi 1. NP a 2. NP je �ešen pomocí schodišt� ve tvaru písmene U. 

Schodišt� je trojramenné, monolitické, ze železobetonu a nášlapné plochy jsou obloženy 

protiskluznou dlažbou se skoseným �elem vhodným pro schodiš�ové stupn�. Jádro schodišt� 

je vyhotoveno z železobetonu C 20/25 o tlouš�ce 150 mm, sou�ástí nosné konstrukce je 

provedeno armování ve dvou �adách, p�i spodním a horním líci, dále bude provedeno 

zalomení kari síta do každého schodiš�ového stupn�. Veškerá kari síta budou provázána 

pomocí t�mínk�, vše dle statického výpo�tu a výpisu, který je sou�ástí samostatné �ásti 

projektové dokumentace. Schodišt� je opat�eno d�ev�nými madly na vnit�ní i vn�jší stran� ve 

výšce 900 mm. Konstrukce zábradlí je navržena jako nerezová. Madlo je osazeno dle 

p�íslušných norem.  

 

1.5.8 Výpln� otvor� 

 

 Jako výpln� okenních otvor� byla zvolena d�ev�ná okna zasklená izola�ním trojsklem 

a použitím plynu s celkovým Umin = 0,70 W/m2K. Okna jsou umíst�na ve výšce dle 

projektové dokumentace. Osazení vždy do hrany vn�jšího zdiva z d�vodu p�etažení tepelné 

izolace p�es rám okna a zamezení vzniku tepelných most� p�es okenní rám. 

 Vstup do objektu zajiš�ují plastové vchodové dve�e. Stavení hloubka rámu dve�í je 

minimáln� 75 mm s odolným hliníkovým prahem a vložkou pro p�erušení tepelného mostu. 

Umin = 1,0 W/m2K.  

 Vnit�ní dve�e osazené do obložkových zárubní budou dle výb�ru zhotovitele, sou�ástí 

dodávky je kování dve�í a zámek dle polohy dve�í (nap�. mezipokojový zámek, zámek pro 

WC). 
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1.5.9 Komíny 
 

Komínové t�leso je provedeno o pr�m�ru 200 mm. Jedná se o komín pro pot�eby 

krbové vložky s vyúst�ním nad st�ešní rovinu. Minimální výška konstrukce komínu nad 

st�ešní rovinu je 1000 mm. Bude provedeno komínové t�leso jednopr�duchové pr�m�ru 

200 mm, bez p�iv�trávacího otvoru. P�ívod vzduchu do krbové vložky bude zajišt�n 

prostupem p�es základovou desku.   

 

1.5.10  St�ešní konstrukce 
 

St�echa je �ešena jako plochá (p�dorysného tvaru obdélníkového, sklon 1°). Nosnou 

konstrukci tvo�í stropní vložky Heluz tlouš�ky 240mm. St�ešní krytinu tvo�í fólie Alkroplan tl. 

1,5 mm, barva titanové šedá. Spád st�ešní roviny je volen na jižní stranu, z d�vodu umíst�ní 

solárních panel� pro oh�ev teplé vody, která bude dále využívána v prostorách rodinného 

domu ve vlastnictví stavebníka. Obvod st�ešní konstrukce bude tvo�en ukon�ovací lištou, 

materiál viz klempí�ské výrobky, výška záv�trné lišty 250 mm.  

 

Skladba st�ešní konstrukce: 

 

• fólie Alkroplan tl. 1,5 mm 

• geotextilie, objemová hmotnost 300 kg/m3 

• p�nový polystyrén 100S, minimální tl. 350 mm se spádem 1° 

• parozábrana 

• stropní konstrukce Heluz 

 

1.5.11  Izolace 

 

 Základové pásy jsou obloženy XPS ROOFMATE tlouš�ky 100 mm z d�vodu 

p�erušení tepelného mostu. Dále je tepelná izolace p�nový polystyrén XPS použita v prostoru 
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obvodu pod základovou deskou. Izolace je položena v pásu širokém 1000 mm, tlouš�ky 

100 mm. Základová konstrukce je rovn�ž zateplena v prostoru vnit�ní �ásti. 

Jednotlivé konstrukce jsou tepeln� posouzeny v programu „Teplo“. Viz p�íloha. 

 Tepelná izolace se nachází také v podlaze na terénu, kde je navržen podlahový p�nový 

polystyrén tl. 200 mm.  

 Ve stropní konstrukci je tepelná izolace položena ve spádu v tlouš�ce minimáln� 

350 mm p�i uvažovaném spádu minimáln� 1°, jako tepelná izolace je navržen p�nový 

polystyrén 100S. 

 Obvodové st�ny budovy budou opat�eny kontaktním zateplovacím systémem se 

zvýšenou pružností a odolností proti rázu. Zdivo obvodového plášt� bude zatepleno deskami 

z EPS tl. 100 mm. Ost�ní, nadpraží a parapety otvor� budou opat�eny deskami z EPS tl. 

30 mm. Celá fasáda bude opat�ena tenkovrstvou probarvenou omítkou. Od spodní hrany 

základové spáry a nad terénem 0,3 m bude pro zateplení použit extrudovaný nenasákavý 

polystyren. P�i provád�ní kontaktního zateplovacího systému budou dodrženy všechny 

technologické zásady a zateplení bude provedeno v�etn� veškerých osazovacích profil� 

a ostatních komponent�. 

Skladba zateplovacího systému: 

• vyspravení nerovnosti povrchu  

• lepidlo na polystyrén  

• tepeln� izola�ní desky EPS  

• výztužná sí�ka  

• armovací hmota, základová vrstva  

• penetra�ní nát�r 

• tenkovrstvá probarvená omítka 

 

1.5.12  Podlahy 
 

PK1 - KERAMICKÁ DLAŽBA, SUCHÝ PROVOZ 
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• keramická dlažba tl. 8 mm 

• flexibilní lepící tmel tl. 2 mm 

• anhydrit tl. 40 mm 

• separa�ní PE fólie tl. 0,1 mm 

• tepelná izolace podlahový polystyrén 100Z, v�etn� podlahových pásk� sou�initel 

tepelné vodivosti do 0,038 W/mK, tl. 200 mm 

• hydroizolace 

• betonová mazanina + kari sí� s oky 100/100/6 mm, tl. 150 mm 

• po obvodu základ� objektu v pásu 1000 mm XPS polystyrén tl. 100 mm 

• št�rkový podsyp hutn�ný tl. 100 mm 

 
PK2 - KERAMICKÁ DLAŽBA, MOKRÝ PROVOZ 
 

• keramická dlažba tl. 8 mm 

• flexibilní lepící tmel tl. 2 mm 

• hydroizola�ní st�rka 

• anhydrit tl. 40 mm 

• separa�ní PE fólie tl. 0,1 mm 

• tepelná izolace podlahový polystyrén 100Z, v�etn� podlahových pásk� sou�initel 

tepelné vodivosti do 0,038 W/mK, tl. 200 mm 

• hydroizolace 

• betonová mazanina + kari sí� s oky 100/100/6 mm, tl. 150 mm 

• po obvodu základ� objektu v pásu 1000 mm XPS polystyrén tl. 100 mm 

• št�rkový podsyp hutn�ný tl. 100 mm 

 

PK3 - PLOVOUCÍ PODLAHA 
 

• plovoucí podlaha, materiál d�evo (vlysy 7 mm) 

• tlumící vrstva, mirelon podlahový 3 mm 

• anhydrit tl. 40 mm 

• separa�ní PE fólie tl. 0,1 mm 



 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE� � � Energeticky nulový rodinný d�m  
 
 

38�
�

• tepelná izolace podlahový polystyrén, v�etn� podlahových pásk� sou�initel tepelné 

vodivosti do 0,038 W/mK, tl. 200 mm 

• betonová mazanina + kari sí� s oky 100/100/6 mm, tl. 150 mm 

• po obvodu základ� objektu v pásu 1000 mm XPS polystyrén tl. 100 mm 

• Št�rkový podsyp hutn�ný tl. 100 mm 

 
PK4 - KERAMICKÁ DLAŽBA, SUCHÝ PROVOZ 
 

• keramická dlažba tl. 8 mm 

• flexibilní lepící tmel tl. 2 mm 

• anhydrit tl. 50 mm 

• separa�ní PE fólie tl. 0,1 mm 

• kro�ejová izolace minerální vlna, v�etn� podlahových pásk� sou�initel tepelné 

vodivosti do 0,038 W/mK, tl. 40 mm 

• stropní konstrukce 

 
PK5 - KERAMICKÁ DLAŽBA, MOKRÝ PROVOZ  
 

• keramická dlažba tl. 8 mm 

• flexibilní lepící tmel tl. 2 mm 

• anhydrit tl. 50 mm 

• separa�ní PE fólie tl. 0,1 mm 

• kro�ejová izolace minerální vlna, v�etn� podlahových pásk� sou�initel tepelné 

vodivosti do 0,038 W/mK, tl. 40 mm 

• stropní konstrukce 

 
PK6- PLOVOUCÍ PODLAHA 
 

• plovoucí podlaha, materiál d�evo 

• tlumící vrstva, mirelon podlahový 3 mm 

• anhydrit tl. 50 mm 

• separa�ní PE fólie tl. 0,1 mm 
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• kro�ejová izolace minerální vlna, v�etn� podlahových pásk� sou�initel tepelné 

vodivosti do 0,038 W/mK, tl. 140 mm 

• stropní konstrukce 

 

1.5.13  Úpravy povrch� 
 

 Obvodová konstrukce je omítnuta tepeln� izola�ní omítkou Baumit Thermo 

	 = 0,10 W/mK. Hráškov� zelenou barvu (�. ZU9405) fasádní omítky vybral stavebník dle 

nabídky probarvených omítek od firmy WEBER. Barva soklu ve spodní �ásti bude sv�tle 

šedá. 

 Vnit�ní omítky budou provedeny z vápenocementové omítkové sm�si Baumit. 

Sádrokartonové povrchy budou obloženy obkladem. 

 

1.5.14  Obklady 
 

 V místnostech �. 103, 104, 105 a 203 jsou navrženy vnit�ní keramické obklady. Po 

dohod� s investorem budou použity obklady a dlažba firmy RAKO. Dlažba byla dohodnuta 

o rozm�ru 600 x 600 mm, rozm�r obkladu 600 x 300 mm, vše s celo probarveným st�epem. 

 

1.5.15  Klempí�ské výrobky 
 

 Oplechování st�ešní konstrukce bude z materiálu titan-zinek. Dodavatelem okapového 

systému je firma Lindab Rainline. 

 Oplechování vn�jších parapet� bude provedeno z materiálu titan-zinek 

(p�edzv�tralého). 
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1.5.16  V�trání a osv�tlení místností 
 

 Vým�na vzduchu v místnostech je �ešena nuceným v�tráním pomocí rekupera�ní 

jednotky, která je sou�ástí samostatné �ásti projektové dokumentace a je p�ílohou projektu. 

Osv�tlení je zabezpe�eno pomocí denního p�ímého osv�tlení, které je ve všech obytných 

místnostech rodinného domu. Um�lé osv�tlení je �ešeno kompletn� ve všech prostorách 

rodinného domu pomocí úsporných zá�ivek a svítidel. 

Venkovní žaluzie budou namontovány na všech oknech jižní strany. Umožní plynulou 

regulovatelnost p�irozeného osv�tlení v dom� a sou�asn� pom�žou zajistit p�íjemné klima 

v interiéru a ochrání interiér od sálavého tepla za horkých a slune�ných dní. Venkovní žaluzie 

budou namontovány na fasádu jako dodate�ná montáž, abychom nenarušili tepelnou obálku 

budovy nadokenními kapsami a tepelnými mosty. 

 

1.5.17  Venkovní úpravy 
 

 P�íjezd na parcelu je zajišt�n prost�ednictvím zpevn�né plochy tvo�ené zámkovou 

dlažbou s pískovými spárami, která bude položena na št�rkovém podsypu a tvo�í zárove� dv� 

p�íležitostná parkovací místa. Také cesta ke vstupu bude tvo�ena zámkovou dlažbou 

s pískovými spárami. Okapový chodník bude vydlážd�n betonovými tvárnicemi o rozm�rech 

500 x 500 mm. Zahrada domu bude zatravn�na a v rozích osázena st�edn� vysokou vegetací. 

 

1.5.18  Elektroinstalace 
 

 P�ípojka NN bude silov� provedena kabelem CYKY-J 4 x 16 mm2, z elektrom�rového 

pilí�e „RE“ (jišt�ní 25A/3/B), instalovaného na hranici pozemku.  

 Kabelové rozvody vn� objektu budou uloženy ve výkopech, v rýhách 400 x 800, 

v chráni�kách KOPOFLEX, se zákryty s výstražnou fólií. P�i soub�hu a k�ižování podzemních 

sítí s kabely NN je nutno dodržet min. vzdálenosti. 
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1.5.19  Zásobování vodou 
 

 Objekt bude napojen na ve�ejný vodovod pomocí vodovodní p�ípojky, vodom�r bude 

osazen v objektu v prostoru technické místnosti. Potrubí p�ípojky je navrženo jako HDPE 

100SDR11. 

 

1.5.20  Kanalizace  
 

 Objekt není napojen na ve�ejnou kanálovou stoku, v dané lokalit� se ve�ejná 

kanalizace nenachází. Likvidace odpadních vod je �ešena na pozemku �istírnou odpadních 

vod. P�e�išt�ná odpadní voda odtéká do vsakovacích jímek. 

 Deš�ové vody jsou zaúst�ny do vsakovacích jímek dle HG posudku. 

 

1.5.21  Vytáp�ní 
 

 V sou�asné dob� je provedeno variantní �ešení vytáp�ní objektu. První variantou je 

osazení jednotky VZT s rekuperátorem a vestav�ným tepelným �erpadlem od firmy Atrea. 

Druhou možností je vytáp�ní pomocí teplovodní krbové vložky, která bude napojena na 

akumula�ní nádrž, ze které bude dodáváno teplo do navrhovaného podlahového topení. 

P�esné �ešení a vybraná varianta topení bude up�esn�na v rámci další samotné realizace 

stavby. 

 

1.5.22  Vliv stavby na životní prost�edí  
 

Stavba je navržena, provedena a bude užívána takovým zp�sobem, aby neohrožovala 

život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatel� ani uživatel� okolních staveb, a aby 

neohrožovala životní prost�edí nad limity obsažené ve zvláštních p�edpisech.  
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Zbylý a nevyužitý stavební materiál bude v pr�b�hu výstavby rodinného domu 

odvážen stavební firmou na místní skládku a likvidován dle ZOV, který zpracuje dodavatel 

stavby a bude odsouhlasen stavebním dozorem stavby.  

P�e�išt�ná odpadní voda bude z domácí �istírny odpadních vod vypoušt�na do 

vsakovací jímky. 

 

1.5.23  Dopravní �ešení 
 

Napojení pozemku na ve�ejnou komunikaci bude �ešeno pomocí sjezdu na ulici Pode 

B�ehy. Vstup pro p�ší bude zajišt�n po chodníku. P�ed rodinným domem bude vybudována 

parkovací plocha pro stání dvou osobních automobil�. 

 

1.5.24  Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradionová 
 opat�ení 
 

Na území nebylo zjišt�no pronikání radonu, viz dokladová �ást, samotného 

radonového pr�zkumu. 

 

1.5.25  Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 
 

Stavba spl�uje obecné požadavky na výstavbu. 

 

1.6 Ochrana zdraví a pracovní prost�edí 
 

Stavební práce na novostavb� rodinného domu budou provád�ny b�žnými stavebními 

prost�edky a postupy. 
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1.7 Stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika 
 

Podrobné �ešení stavební fyziky, tepelné techniky, osv�tlení, oslun�ní a akustika 

objektu je �ešena v samostatné �ásti projektové dokumentace, viz p�íloha. 

 

1.8 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
�

Požadavky na požární ochranu objektu a jeho samotných konstrukcí jsou podrobn� 

�ešeny samotnou �ástí projektové dokumentace.  

 

1.9 Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a o požadované 
jakosti provedení 

 

Všechny použité materiály a využité technologie p�i výstavb� budou dle norem 

a atest�, které se posléze doloží p�i kolauda�ním �ízeni stavby. 

Veškeré materiály budou v první jakostní t�íd�. 

 

1.10 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 
a p�ípadných kontrolních m��ení a zkoušek, pokud jsou požadovány 

 

Dle dohody s investorem bude v prostoru stavby p�i provád�ní prací nep�etržitý dozor 

stavebníka, který bude dohlížet na provád�né práce, po�izovat fotodokumentaci a také 

provád�t zápisy o provedených zkouškách a m��eních do stavebního deníku. 
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1.11 Záv�r 
 

P�i pracích na stavb� bude provád�n úklid. Provedený úkony budou ochrán�ny p�ed 

poškozením p�i dalších pracích. 
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D - Technická zpráva technologické �ásti [2]  
�

Tepeln� technické posouzení, vytáp�ní nulového domu 

 

1 Stavební tepelná technika 

1.1 Ší�ení tepla konstrukcemi 
�

V této �ásti diplomové práce se budeme zaobírat p�ehledem základních požadavk� na 

stavební konstrukce, jejich konstruk�ními detaily, spoji konstrukcí a �ástmi budov z pohledu 

�SN 73 0540 – 2. Zajímat nás budou požadavky na ší�ení tepla konstrukcí, ší�ení vlhkosti 

konstrukcí, ší�ení vzduchu konstrukcí a budovou, tepelnou stabilitu místností a na prostup 

tepla obálkou budovy.�Z hlediska celkové pot�eby energie objektu nás zajímá hlavn� celkový 

prostup obálkou budovy. Ten je pak závislý na kvalit� jednotlivých konstrukcí obálky budovy 

a jejich vazeb.     

 

1.2 Nejnižší povrchová teplota 
�

Požadavek na vnit�ní povrchovou teplotu má funkci zajišt�ní ochrany p�ed vznikem 

kondenzátu na vnit�ním povrchu výplní otvor� a také ochrany p�ed r�stem plísní na vnit�ním 

povrchu stavebních konstrukcí. Pro vylou�ení tohoto necht�ného jev�, musí všechny 

konstrukce a jejich vzájemné kontakty, v prostorech, jejichž relativní vlhkost vnit�ního 

vzduchu je 
i � 60%, vykazovat ve všech bodech teplotu vnit�ního povrchu takovou, která je 

odpovídající teplotnímu faktoru vnit�ního povrchu fRsi [-] a musí splnit podmínku: 

 

fRsi > fRsiN 

 

fRsiN = fRscr - požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit�ního povrchu (dle �SN 

73 0540-2) 
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fRsi – vypo�tená hodnota 

 
Teplotní faktory odpovídající vnit�ním povrch�m jednotlivých konstrukcí byly 

stanoveny výpo�tem jako plošné stavební konstrukce, jejichž hodnoty jsou uvedeny 

v následující tabulce pro vybrané kritické stavební detaily. 

 
Normové požadavky pro posouzení konstrukcí jsou stanoveny pro návrhovou teplotu 

vnit�ního vzduchu �ai = 20°C.  

 

Tabulka �. 1 Porovnání vypo�tených hodnot fRsi s normativními 

 

Konstrukce 
Požadovaná 

hodnota         
fRsiN = fRscr  

Vypo�tena 
hodnota        

fRsi 
Vyhodnocení 

st�echa 0,789 0,893 VYHOVÍ 

podlaha 0,789 0,933 VYHOVÍ 

okno 0,693 0,792 VYHOVÍ 

roh 0,789 0,94 VYHOVÍ 
 
 

1.3 Sou�initel prostupu tepla U [W/(m2·K)] 
 
  Je normou �SN 73 0540-1 definován jako celková vým�na tepla mezi dv�ma 

prost�edími v ustáleném stavu, jež jsou vzájemn� odd�lena stavební konstrukcí o ur�itém 

tepelném odporu R a p�ilehlými mezními vzduchovými vrstvami. Sou�asn� je zde zahrnut 

vliv tepelných most�. Definován vztahem: 

 

  

 
 

RT - odpor konstrukce p�i prostupu tepla [m2·K/W] 
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Veškeré obalové konstrukce vytáp�ných prostor, jejichž relativní vlhkost vnit�ního 

vzduchu 
i je � 60%, musí vykazovat sou�initel prostupu tepla U [W/(m2·K)] spl�ující 

podmínku: 

 

 
 
 

UN  -  normativn�  požadovaná (p�ípadn� doporu�ená) hodnota sou�initele prostupu tepla, 

[W/(m2·K)] 

 
 

S normovými požadavky jsem porovnal navržené konstrukce. Vyhodnocení je 

uvedeno v následující tabulce. 

 

Tabulka �. 2 Porovnání sou�initel� prostupu tepla s normovými hodnotami 

 

Konstrukce 

Požadovaná 
hodnota      
Upas,20 

[W/m2·K] 

Vypo�tena 
hodnota      

U 
[W/m2·K] 

Vyhodnocení 

����� ���� ������ �������

��������������� ����� ����	� �������

���� �� ���� ����� �������

�!��� ���	� ���� �������

 
 
 

1,4 Lineární �initel prostupu tepla � [W/(m·K)] 
 

Udává, o kolik se nám zvýší tepelný tok v míst� lineární tepelné vazby (tepelného 

mostu). Je tedy charakterizován jako množství tepelné energie [W], které projde p�i teplotním 

spádu 1K jednotkovou délkou l tepelné vazby. Jeho velikost se stanoví: 

 

 

 

L2D - lineární tepelná propustnost detailu, [W/(m·K)] 
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Uj - sou�initel prostupu tepla j-té konstrukce geometrického modelu, [W/(m2·K)] 

bj  - rozm�r j-té konstrukce geometrického modelu, [m] 

 

Lineární �initel prostupu tepla vzájemného styku stavebních konstrukcí musí u budov, 

s navrženou vnit�ní teplotou �im = 20 °C vyhov�t podmínce: 

 

 

 

je požadovaná hodnota lineárního �initele prostupu tepla, [W/(m·K)] 

 

Výpo�et lineárního �initele prostupu tepla jsem provedl na vybraných detailech. 

Výsledky a porovnání m�žete vid�t na tabulce �. 3. 

 

Tabulka �. 3 Porovnání lineárního �initele výpo�tových hodnot s normovými hodnotami 

 

Konstrukce 

Požadovaná 
hodnota       
�pas 

[W/(m·K)] 

Vypo�tena 
hodnota      

� [W/(m·K)] 
Vyhodnocení 

���� �� ����� ������ �������

����� �� ���	� "������ �������

�#��� ����� ������� �������

!� � ���	� "���
�� �������

 

Výpo�tem jsem prokázal, že veškeré hodnocené detaily spl�ují normové požadavky na 

lineární �initel prostupu tepla. 

 
 
 
2 Energetické hodnocení budov 

 
Tímto hodnocením �leníme budovy do kategorií, podle toho, jakou mají m�rnou 

pot�ebu tepla na vytáp�ní 1m² podlahové plochy vytáp�né �ásti budovy za rok. Toto �len�ní 

nám definuje následující tabulka  
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Tabulka �. 4  Rozd�lení budov podle pot�eby tepla na vytáp�ní 
 

Typ budovy 
Pot�eba tepla na vytáp�ní 

kWh/(m²•rok) 

starší budovy 
$asto dvojnásobek hodnot pro 

obvyklé novostavby a více 

obvyklá novostavba (podle aktuálních 
závazných požadavk�) 

80 - 140 

nízkoenergetický d�m < = 50 

pasivní d�m < = 15 

nulový d�m < 5 

 

 

2.1 Nízkoenergetické budovy 
�

Nízkoenergetické budovy jsou charakteristické svojí nízkou pot�ebou tepla na 

vytáp�ní, dle normy �SN 73 0540 – 2, budovy s ro�ní m�rnou spot�ebou tepla na vytáp�ní 

menší než 50 kWh/m², pokud využívají velmi ú�innou otopnou soustavu. Toto kritérium se 

používá bez ohledu na tvar budovy. Ale i p�esto se snažíme zvolit kompaktní tvaru budovy 

a vyhýbat se �lenitým tvar�m. 

Obvyklá budova spot�ebuje na vytáp�ní tém�� t�i �tvrtiny celkové energie pot�ebné na 

sv�j provoz. Nízkoenergetická budova dokáže ušet�it až 70 % energie pot�ebné na vytáp�ní 

klasické budovy. Tímto opat�eními klesají náklady na provoz této budovy. 

P�i stavb� nízkoenergetických budov se musí dodržet n�kolik zásad. Pat�í mezi n� 

vhodné umíst�ní stavby, architektonické a dispozi�ní �ešení, orientace budovy na jižní stranu, 

zónování, optimalizace obalových konstrukcí, �ešení tepelných most�, v�trání a vytáp�ní. 

 

2.2 Pasivní budovy 
 

Pasivní budovy jsou charakterizovány minimální pot�ebou energie na zajišt�ní 

požadovaného stavu vnit�ního prost�edí a minimalizovanou pot�ebou primární energie 
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z neobnovitelných zdroj� na jejich provoz díky optimalizovanému stavebnímu �ešení a dalším 

opat�ením. Základní vlastnosti pasivních budov m�žeme vid�t v tabulce níže. 

Tabulka �. 5 Základní vlastnosti pasivních budov dle �SN 73 0540-2 
 

 
 
 

Jedna z mnoha povinných hodnocených vlastností je celková pr�vzdušnost obálky 

budovy dle �SN EN 13829, TNI 730329 a TNI 730330. Tato hodnota udává celkovou 

intenzitu vým�ny vzduchu n50 v objektu p�i tlakovém rozdílu 50 Pa a nesmí p�ekro�it 

hodnotu n50 = 0,6 1/h. 

Sou�asn� nesmí u t�chto budov celkové množství hlavní energie spojené s provozem 

budovy (vytáp�ní, oh�ev teplé vody a elektrická energie pro spot�ebi�e a osv�tlení) 

p�ekra�ovat hodnotu 120 kWh/m² za rok. 

 

2.3 Nulové a plusové budovy 
 

V zákon� je nazýván jako "d�m s tém�� nulovou spot�ebou energie", zkrácen� jej 

m�žeme nazývat "nulový d�m". Jedná se v podstat� o pasivní d�m, jehož doporu�ená 

spot�eba energie na vytáp�ní je menší než 5 kWh/m² a je kryta v maximální možné mí�e 

z obnovitelných zdroj�. Základem je tedy navrhnout a postavit d�m tak, aby m�l co nejnižší 

spot�ebu energie, a tuto spot�ebu pak krýt v z obnovitelných zdroj�, co nejvíce je to možné. 
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Tabulka �. 6  Základní požadavky na energeticky nulové budovy dle �SN 73 0540-2 
 

 

 

 

3 Fotovoltaika 

 

3.1 St�ešní solární elektrárny 
�

Fotovoltaická elektrárna instalovaná na st�eše objektu je díky p�íznivým cenám 

komponent stále výhodná a garantovaná možnost ušet�ení nemalých finan�ních prost�edk�. 

V roce 2013 jsou podporovány st�ešní fotovoltaické instalace do 30 kWp instalovaného 

výkonu výrobny. Podpora je státem garantovaná na období 20 let od uvedení fotovoltaické 

elektrárny do provozu. Provozovatel fotovoltaické elektrárny si m�že jedenkrát ro�n� zvolit 

mezi formou podpory v režimu zeleného bonusu, nebo výkupních cen. 
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3.2 P�íprava a realizace st�ešní solární elektrárny 
�

S realizací st�ešní instalace souvisí i pom�rn� náro�ná administrativa, bez které není 

možné fotovoltaickou elektrárnu uvést do provozu. Podmínkou p�ipojení fotovoltaické 

elektrárny k distribu�ní soustav� je získání smlouvy o p�ipojení zdroje k distribu�ní soustav�. 

Distribu�ní spole�nosti jsou tyto: 

• �EZ  

• E.On  

• PRE  

 Zpracování a odsouhlasení projektové dokumentace distribu�ní spole�ností následuje 

po obdržení smlouvy o p�ipojení. Odsouhlasená projektová dokumentace a smlouva 

o p�ipojení jsou d�ležitým dokladem pro jednání se stavebním ú�adem, jehož vyjád�ení by 

m�l mít budoucí vlastník k dispozici p�ed vlastní realizací systému. Stavební zákon vyžaduje 

na fotovoltaické elektrárny do 20 kWp územní souhlas, 

Realizace st�ešní instalace probíhá pom�rn� rychle. Instalace o malém výkonu jsou 

realizovány zpravidla za 2 – 3 dny, 30 kWp lze realizovat b�hem sedmi dn�. Realizace je 

završena odzkoušením za�ízení, nastavením hodnot sí�ové ochrany dle požadavk� DS 

a vyhotovením revizní zprávy. Revizní zpráva a souhlasné stanovisko stavebního ú�adu jsou 

nejd�ležit�jší z podklad� pro získání licence na výrobu elektrické energie. Licenci vydá do 

t�iceti dn� od podání všech podklad� ERÚ. 

Sou�asn� s podáním žádosti o licenci se podává u distribu�ní spole�nosti žádost 

o první paralelní p�ipojení. Na základ� zaslaných podklad� provede pracovník distribu�ní 

spole�nosti kontrolu za�ízení a vystaví doklad o spln�ní technických podmínek pro paralelní 

provozování za�ízení s distribu�ní soustavou. 

Výplatu podpory formou zelených bonus� a evidenci hodnot dodávek (m�sí�ní výkaz) 

všech výrobc� elektrické energie zajiš�uje spole�nost OTE, a.s. Povinností každého výrobce 

je být u spole�nosti zaevidován. Informace k registraci jsou uvedeny na stránce OTE, a.s. Po 

úspešné registraci u OTE následuje jako poslední administrativní krok p�ipojování 
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fotovoltaické elektrárny uzav�ení smlouvy o výkupu elekt�iny z obnovitelných zdroj� 

a smlouvy o podpo�e výroby elekt�iny. 

 

3.3 Návrh fotovoltaické elektrárny  
�

Pro náš rodinný d�m volíme systémové �ešení fotovoltaické elektrárny typu grid–on, 

to znamená p�ipojení do distribu�ní sít�. Vyrobený stejnosm�rný proud z panel� se p�evede 

na pomocí st�ída�e na st�ídavý proud a vyrobená energie je dodávaná do distribu�ní sít�. 

 

Obrázek �. 1  Schéma zapojení grid-on 

 

 

Pro náš rodinný d�m jsem navrhl fotovoltaické panely QLX 250 W od firmy 

QSOLAR s revolu�ní technologií, která snížila hmotnost o75% v��i b�žným panel�m a je 

díky tomu vhodná na lehké stavení konstrukce, které by standardní váhu panelu neunesly. 

Veškerá technická data jsou uvedena v p�íloze. 



 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE� � � Energeticky nulový rodinný d�m  
 
 

54�
�

Obrázek �. 2  Detail fotovoltaického panelu QLX 250 W 

 

Pro transformaci stejnosm�rného proudu z panel� na st�ídavý proud dodaný do sít� 

jsem použil st�ída� nap�tí SUNNY TRIPOWER 8000TL od firmy SMA a je vhodný pro 

všechny typy fotovoltaických elektráren st�edního výkonu. 

 

Obrázek �. 3  St�ída� nap�tí SUNNY TRIPOWER 8000TL 

 

 

3.3.1 Výpo�et výkonu a vyrobené energie 

�

Pro výpo�et výkonu a vyrobené energie jsem použil fotovoltaický geografický 

informa�ní systém PVGIS .Jde o projekt vydaný Evropskou komisí a ukazuje množství 

dopadající solární energie a spo�ítá kalkulaci vyrobené elekt�iny na konkrétní místo v Evrop� 
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a Africe. Údaje PVGIS jsou založeny jen na matematickém modelu. Pro kontrolu jsem 

provedl i ru�ní výpo�et podle dodaných údaj� �HMÚ, které jsou založeny na skute�n� 

m��ených hodnotách, získaných z meteorologických stanic. 

 

3.3.2 Vstupní data pro výpo�et systémem PVGIS 

 

Typ panel�: polykrystalové 

Instalovaný výkon: 6,16 KWp   

Ztráty p�enosového systému [0;100]    14 %  

Typ umíst�ní: st�echa   

Sklon panel� [0;90]    35 °    

Azimut [-180;180]   0°   

 

Po zadání vstupních dat a výpo�tu programu jsem dostal výstupní data a grafy 

navrhovaného systému. 

• Odhadované ztráty zp�sobené teplotou: 11,5 % 

• Odhadované ztráty zp�sobené odrazem: 3 % 

• Další ztráty (st�ída�em, p�enosem, kabely): 14 % 

• Celkové ztráty systému: 26,1 % 
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Tabulka �. 7 Množství získané energie v jednotlivých m�sících 

Stanovený zp�sob : sklon = 35°, orientace = 0°  

M�síc 

Pr�m�rná 
denní 

produkce 
elekt�iny 

Ed [kWh]  

Pr�m�rná 
m�sí�ní 

produkce 
elekt�iny 

Em 
[kWh] 

Pr�m�rné 
denní 

množství 
slune�ního 

zá�ení       
Hd 

[kWh/m2] 

Pr�m�rné 
m�sí�ní 

množství 
slune�ního 

zá�ení       
Hm 

[kWh/m2] 

Leden 6,12 190 1,20 37,30 

Únor 9,59 269 1,95 54,60 

B�ezen 15,70 488 3,31 103 

Duben 21,70 650 4,80 144 

Kv�ten 22,00 683 5,00 155 

�erven 22,10 664 5,70 152 

�ervenec 21,70 673 5,30 156 

Srpen 21,60 669 4,96 154 

Zá�í 16,90 506 3,75 112 

íjen 11,60 361 2,48 76,90 

Listopad 7,18 215 1,46 43,90 

Prosinec 6,10 186 1,20 37,10 
Ro�ní 
pr�m�r  

15,20 463 3,36 102 

Celkem za 
rok 5 550 1 230 
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Obrázek �. 4  Graf pr�m�rné m�sí�ní produkce elektrické energie po m�sících 

 

 

Obrázek �. 5  Graf pr�m�rného m�sí�ního množství intenzity slune�ního zá�ení na m2 
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3.3.3 Vstupní data pro výpo�et dle podklad� �HMÚ 

�

Po vybrání fotovoltaického panelu, dispozi�ní plochy st�echy A a ú�innosti panelu η 

stanovíme výpo�tem p�ibližný instalovaný výkon:  

������� �

Pro naší požadovanou dispozi�ní plochu 44m2 a ú�innosti panelu 14 % se instalovaný výkon 

spo�ítá: 

�

Podle vypo�ítaného výkonu m�žeme ur�it ro�ní výt�žek ze systému. Z obrázku �. 6 ur�íme, 

jaká bude ro�ní hodnota slune�ního svitu v hodinách Kwh/m2. Hodnoty uvedené na obrázku 

platí pro horizontální umíst�ní st�echy. Pro náš daný p�ípad zvolíme 1000 W/m2. 

 

Obrázek �. 6  Pr�m�rné ro�ní hodnoty slune�ního svitu v �eské republice v Kwh/m2 
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Dále pak musíme ur�it optimální orientaci v��i slunci a úhel sklonu. V podmínkách 

�eské republiky je nejvhodn�jší umis�ování panel� na jižní stranu ve sklonu 30° –  40° viz 

obrázek �. 7. V našem p�ípad� budou �ady panel� zapojeny za sebou a m�že nastat situace, 

kdy slunce bude stát nízko nad obzorem a jednotlivé �ady panel� se mohou vzájemn� 

zasti�ovat. Proto volím rozestup �ad panel� 1,5 m od sebe. 

 

Obrázek �. 7 Zm�na ro�ní solární radiace v závislosti na nasm�rování a sklonu 

fotovoltaického panelu 

 

Jak velkou �ást slune�ního zá�ení fotovoltaický panel p�evede na elektrickou energii, 

záleží na kvalit� za�ízení. Výrobcem uvedená maximální ú�innost panel� je dosažena z�ídka. 

Tento maximální výkon snižují mnohé vn�jší faktory jako nap�. prašnost okolního prost�edí, 

pta�í trus, ztráty v rozvodech �i oteplování panel� aj. Koeficient výkonnosti systému nám 

ur�uje tabulka �. 8. Pro naši pot�ebu volíme koeficient 0,75. 
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Tabulka �. 8 Výkonnost panel� 

 

 

3.3.4 Energetická výt�žnost 

�

Pokud vezmeme v úvahu hodnotu slune�ní radiace Hsolar v kWh/m2 patrnou z obrázku 

�. 6, ztráty, které zobrazuje obrázek �. 7 a výkonnost panel� dle tabulky �. 4, lze skute�n� 

vyrobené množství energie u fotovoltaických panel� vypo�ítat dle vzorce: 

 

�

 

Tento popsaný postup výpo�tu výt�žnosti vykazuje ur�itou nep�esnost. Pro zp�esn�ní 

výpo�tu jsme použili na internetu dostupný geografický informa�ní systém PVGIS a výpo�et 

dle výše uvedeného vzorce a ten, který vygeneroval PVGIS se tém�� shodovaly, proto 

m�žeme brát náš výsledek za dostate�n� p�esný. 
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3.4 Ekonomické zhodnocení 
�

V této �ásti bych se cht�l zabývat zhodnocením náklad� a výnos� navrženého 

fotovoltaického systému. Náš systém tvo�í 27 panel�, které pokrývají 44 m2 st�echy a jejich 

celkový výkon je 6,16 kWp���

V dob�, kdy se fotovoltaické systémy za�aly zavád�t v �eské republice k dodávce 

elektrického proudu do sít�, odhadovala se jejich návratnost na 5 – 10 let dle velikosti. 

S p�ihlédnutím k dnešní výkupní cen� elektrické energie stanovené Energetickým regula�ním 

ú�adem, kterou dodávají do sít� fotovoltaické systémy, se návratnost prodlužuje, ba dokonce 

se tyto systémy jeví jako nerentabilní. Už v roce 2009 poklesly výkupní ceny elektrické 

energie na 12,79 K� za kWh a letošním roce je to dokonce již pouze 2,83 K� za kWh. Vývoj 

výkupní ceny elektrické energie uvádím v tabulce �. 9. Základní údaje o návratnosti námi 

navrženého fotovoltaického systému pak shrnuje p�ehledn� tabulka �. 10. 

 

Tabulka �. 9  Vývoj výkupní ceny elektrické energie v letech 2005 – 2013 
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Tabulka �. 10  Základní údaje o návratnosti fotovoltaického systému 

Popis Hodnota Vysv�tlivka 

Výkon (kWp) 5,59 Instalovaný výkon kolektor�  
Cena za 1 Wp 150   
Výroba (kWh/rok) 5 590 Výkon p�evedeny na kWh/rok 
Cena elektrárny na klí� (K�,-) 830 000 Cena solární elektrárny na klí� 
Výkupní cena (K�/rok) 15 820 Výroba vynásobená výkupní cenou (2,83 K� za kWh) 

Úspora (K�/rok) 13 420 
Výroba vynásobená pr�m�rnou cenou elekt�iny 2,4 
K�/kWh 

Ro�ní zisk 2 400 úspora 
Návratnost (v letech) 346 Cena vyd�lená ro�ním ziskem 
 Zisk za 20 let 0 20 x ro�ní zisk mínus po�izovací cena 

 

 

 

4 Solární kolektory 

 

4.1 Úvod 
�

Slune�ní svit dopadající okny do budovy ji oh�ívá a tedy i vytápí. Již dlouho dobu se 

tato energie využívala k vytáp�ní více mén� nev�domky až na p�elomu 19. a 20. století 

vznikly patentované solární termické systémy, které v té dob� ovšem ješt� nebyly tak 

využívány. Znovuobjevení se do�kaly v 70. letech 20. století a dnes je považujeme za jeden 

z významných zp�sob� ekologického zajišt�ní tepla v budovách. V jejich možnostech je 

oh�ev teplé vody �i p�itáp�ní v zimním období. Instalací solárních sestav snížíme pot�ebu 

tepla na p�ípravu teplé vody, �ímž docílíme nižších náklad�. 

Návrh solárních soustav pro budovy musí zohled�ovat místní pot�ebu energie, teplo 

získané kolektory ze st�echy nebo fasády je odvád�no zpravidla do tepelného akumulátoru pro 

využití v dob� pot�eby.  
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4.2 Využití solární energie 
�

Solární systémy využíváme nej�ast�ji oh�evu vody a k výrob� topné vody. V lét� 

dokáže slunce oh�át všechnu teplou užitkovou vodu, v ostatních m�sících roku pokryje 

slune�ní energie v�tšinou okolo 50 %. Úspora je v p�ípad� využití solárního systému na oh�ev 

teplé vody cca 75 – 80 %. 

Do b�žných rodinných dom� se volí nej�ast�ji akumula�ní nádrže dle klí�e: 100 litr� 

objemu na 1 osobu. Dále po�ítáme, že 1 m2 plochy solárních kolektor� oh�eje za jeden den 

v lét� 50 litr� vody, z �ehož tedy m�žeme stanovit, že �ty��lenná rodina by m�la v takovémto 

dom� disponovat s akumula�ní nádrží na 300 – 500 l a plocha kolektoru by m�la být  

5 – 10 m2. I v zimních m�sících s minimem slune�ných dn� je díky takto pokryté ploše 

schopna teplota vody v akumula�ních nádržích dosáhnout i teploty 20°C. 

Do mého rodinného domu jsem navrhl solární soustavu od firmy Quantum. Sestava 

bude umíst�na na obvodovém plášti z jižní strany a bude vytvá�et p�irozený slunolam pro 

st�ední okna v druhém pat�e. 

Technické parametry: 

Navržený kolektor:      Q7�5000�CPC/S1K 

Navržený zásobník:      IZT-U-TTS (650L)  

Navtžený sm�r kolektor�:     JIH 

Sklon konstrukce kotvící kolektor:  50° 

Stanovišt�: Frýdek-Místek   

Teplota odb�ru: 55°C 

Po�et uživatel� RD:  5 

Pot�ebná plocha kolektoru pro oh�ev zásobníku TV 8,4 m2 

Navržený po�et kolektor�: 4 
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4.3 Ekonomické zhodnocení 
�

Tabulka �. 11  Ekonomické zhodnocení provozu solárního systému 

M�síc 

Cena za el. 
oh�ev TV s 
akumulací 

v K� 

Pokrytí % 
Cena za 

dotáp�ní v 
K� 

Leden 1210 15 1028 
Únor 1210 10 1089 
B�ezen 1210 20 968 
Duben 1210 45 665 
Kv�ten 1210 55 544 
�erven 1210 85 181 
�ervenec 1210 95 60 
Srpen 1210 100 0 
Zá�í 1210 85 181 
íjen 1210 50 605 
Listopad 1210 35 786 
Prosinec 1210 15 1028 
Sou�et 14520   7135 
 

Pot�eba doh�evu  7 135 K� 

Provoz �erpadla  760 K� 

Ro�ní pot�eba   7 895 K� 

Rozdílem mezi cenou energie za rok za oh�ev a pot�ebou doh�evu za rok dostaneme 

úsporu. V našem p�ípad� to �iní 6625 K�. 

 

Návratnost: 

Cena díla   140 000 K� 

Ro�ní úspora    6 625 K� 

Návratnost investice   22 let 
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Solární systém je nedílnou sou�ástí výroby a dodávky energie. Je sice možné sledovat 

p�ínos solární soustavy m��ením spot�eby tepla pomocí m��ících za�ízení, je to však obtížn�jší 

než sledování ekonomického p�ínosu fotovoltaického systému. V našich klimatických 

podmínkách je nutné vždy k solárnímu oh�evu p�ipo�íst i energii na doh�ev pomocí 

elektrických patron nebo jiného systému. Dále pak závisí ekonomické zhodnocení na cenách 

energií, �ím vyšší budou ceny energií, tím rychleji se solární systém zaplatí. Pokud budou 

ceny klesat, bude návratnost delší. Také závisí na podp�rných dota�ních programech. 

V letošním roce jsou podporovány v rámci programu Nová zelená úsporám instalace 

solárních kolektor� na rodinné domy �ástkou ve výši:  

• 35 000,- K� systémy pro oh�ev teplé vody; 

• 50 000,- K� systémy pro oh�ev teplé vody a p�itáp�ní. 

 

 

5 Vzduchotechnika 

 

5.1 Úvod  
 

V�trání budov slouží k p�ívodu �erstvého venkovního vzduchu, podle pot�eby vhodn� 

upraveného, do vnit�ních prostor� budovy k zajišt�ní požadované kvality ve vnit�ním 

prost�edí. Zárove� dochází k odvodu znehodnoceného vzduchu škodlivými látkami 

vyprodukovanými osobami, va�ením, prachem a jinými �innostmi. 

Jedním z cíl� mé diplomové práce bylo navrhnout teplovzdušné vytáp�ní vybraného 

rodinného domu. Návrh je proveden na základ� výpo�tu tepelných ztrát jednotlivých 

místností a požadované vým�ny vzduchu v nich dle �SN EN 12 831. Normové požadavky 

u obytných budov na dodávky �erstvého vzduchu jsou od 15 do 25m3/(h/os.), nebo 

doporou�ené intenzity v�trání od 0,3 do 0,5 h-1. V druhé variant� slouží vzduchotechnika 

pouze k zajišt�ní v�trání, rozvod tepla zajiš�ují krbová kamna s vodním vým�níkem, který 

dodává teplo podlahovému vytáp�címu systému.  
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�erstvý vzduch se p�ivádí do obytných místností tak, aby negativn� nep�sobil na osoby 

v místnostech. V�tšinou se vyústky �erstvého vzduchu navrhují do nejvzdálen�jší �ásti 

místnosti pod okna, aby docházelo k plynulé vým�n� vzduchu a zárove� se zamezilo rosení 

oken. Zne�išt�ný vzduch se odvádí z místnosti, kde se vyskytuje zdroj zne�išt�ní, nej�ast�ji 

z kuchyní , koupelen a záchod�. Cirkula�ní vzduch je nasáván z neutrálních místností, jako 

jsou nap�íklad chodby, d�tské pokoje, nebo ložnice. 

V dnešní dob�, kdy mají energeticky úsporné budovy vysoký požadavek na t�snost 

obvodové obálky budovy, nelze uvažovat o infiltraci spárami oken a dve�í za dostate�né 

v�trání. Proto se do t�chto budov navrhuje rovnotlaký systém se zp�tným využitím tepla 

pomocí rekuperátoru, kterých m�že být více druh�.  

 

5.2 Popis objektu 
 

Jedná se o p�ízemní novostavbu rodinného domu pro 5 osob, umíst�ného v obci Staré 

M�sto. Objekt je proveden se zd�ného systému z pálených cihel Heluz Family 2in1 

a zateplený fasádním grafitovým polystyrénem tlouš�ky 10 cm. D�m není podsklepený. 

Obvodové konstrukce jsou navrženy a provedeny v souladu s požadavky �SN 73 0540 – 

Tepelná ochrana budov.  

Podklady pro návrh byl použit výkres p�dorysu podlaží, �ez objektem, výpo�et 

tepelných ztrát jednotlivých místností pomocí softwaru Ztráty 2011, Svoboda software. Návrh 

byl proveden v souladu s požadavky investora.  

 

Konstruk�ní výška podlaží je 3500 mm a sv�tlá výška 2750 mm. D�m je zast�ešen 

plochou st�echou se spádem 1 %. Nosné i nenosné zdivo a nosná konstrukce strop� a st�ech 

bude provedena z prvk� konstruk�ního systému Heluz.  

Vzhledem ke sv�tovým stranám je d�m situován tak, aby obytné �ásti budovy byly 

orientovány na jih, p�ípadn� jihozápad, a mohlo tak být využito v co nejv�tší mí�e tepelných 

zisk�, a aby byly zárove� spln�ny požadavky na denní osv�tlení a proslun�ní budov. 
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Technické zázemí objektu je umíst�no do severní �ásti, hygienická za�ízení a prostory sloužící 

k úklidu a skladování pod schodišt�m. 

Veškerá technická za�ízení budou umíst�na do technické místnosti o rozloze 2,58 m2. 

Budou jimi zejména zásobník TV o objemu 400 l zajiš�ující oh�ev teplé vody pomocí 

solárního systému a tepelného �erpadla p�idruženého k VZT jednotce. Otopná t�lesa umíst�ná 

v obou koupelnách budou elektrická. 

 

5.3 Popis VZT za�ízení a rozvodu vzduchu 
�

Vzduchotechnická jednotka byla navržena na základ� t�chto vstupních parametr�:  

• Celková tepelná ztráta objektu:  2,210 kW 

• Ztráta prostupem:    2,041 kW 

• Ztráta v�tráním:    0,169 kW 

o (ztráty a objemy jednotlivých místností doloženy výpo�tem viz p�íloha) 

• Výpo�et je proveden pro venkovní návrhovou teplotu  -15 °C  

Zvolena byla jednotka DUPLEX Alfa 4V od firmy Atrea. Jedná se o teplovzdušnou 

cirkula�ní a rovnotlakou v�trací jednotku pro teplovzdušné vytáp�ní se zp�tným získáváním 

odpadního tepla pomocí rekuperace. Jednotka je vybavena protiproudým rekupera�ním 

vým�níkem s ú�inností až 91 %. V jednotce o rozm�rech 1140/1720/630 jsou osazeny EC 

ventilátory, teplovodní vým�ník a by-passová klapka. Jednotka má dva výstupy topného 

vzduchu – sm�rem do podlahy a z horní strany. 

Sou�ást jednotky je vestav�né tepelné �erpadlo vzduch voda ve splitovém provedení 

s odd�lenou venkovní jednotkou, a veškerá p�íprava pro výstup na otopnou soustavu. Dále 

pak obsahuje p�íslušenství pro p�ipojení solární soustavy.  

Ostatní napojení – topná voda, chlazení, vzduchotechnická p�ipojení a elektro je 

z horní strany. ízení je digitální pomocí programovatelného regulátoru RG 21 – 2 a ovlada�e 

CP 18 RD. 
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Bližší technické informace jsou uvedeny v p�íloze �. 13.  

 

Obrázek �. 8 Vzduchotechnická jednotka DUPLEX – Alfa 4V 

  

 

 

5.4 Rozvod vzduchu 
�

Rozvod vzduchu byl navržen tak, aby �erstvý p�edeh�átý vzduch byl rozveden do 

obytných místností, kde bude vytvá�et p�etlak a tím bude vytla�ovat znehodnocený vzduch 

sm�rem k odsávacím míst�m. Ty se nacházejí v místnostech na opa�ném konci nebo 

chodb�. Pro ší�ení vzduchu z místností do místnosti musí být zajišt�no bezprahové �ešení 

dve�í. Pokud to nebude možné, musí ve dve�ním k�ídle být umíst�na v�trací m�ížka. 
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5.4.1 P�ívod �erstvého vzduchu 

 

Zásobování �erstvým a cirkula�ním vzduchem je v místnostech zajišt�no 

obdélníkovými p�ívodními kanály o rozm�rech 200 x 50 mm, ty jsou vyrobeny 

z pozinkovaného plechu tl. 6 mm. Jednotlivé rozvody jsou zaúst�ny do podlahových krabic 

typu KKC na nichž je osazena podlahová m�ížka (dle výb�ru investora).   

 

Tabulka �. 12  P�ivád�ný vzduch do místností 

 

Místnosti Osoby 

Odvod 
Hyg. 

minima 
na os.     

15 
[m3/h] 

Cirkulace 
[m3/h] 

P�ivád�ný 
vzduch 
[m3/h] 

101-zádve�í         
102-chodba     -20   
103-Koupelna + WC         
104-technická místnost         
105-Obývací pokoj + 
kuchy� 7 -105 -95 260 
          
          
201- chodba         
202-koupelna         
203-pokoj1 1 -15   25 
204-pokoj2 2 -30 -30 30 
205-pokoj3 2 -30 -40 50 

Sou�et 12 -180 -185 365 
  

 

5.4.2 Rozvod odpadního vzduchu 

�

Odvod znehodnoceného odpadního vzduchu je zajišt�n pomocí talí�ových ventil� 

odtahu vzduchu KOT 100 – 125, které jsou umíst�ny v krabicových sádrokartonových 
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 podhledech koupelen, zádve�í, šatny a kuchyn�. Všechen odpadní vzduch je veden v zimním 

období p�es rekupera�ní vým�ník tepla, v kterém je tímto vzduchem p�edeh�íván �erstvý 

vzduch p�ivád�ný z venkovního prost�edí. V letních m�sících tomuto p�edeh�ívání brání 

�ízená klapka by-passu. 

 

5.4.3 Rozvod cirkula�ního vzduchu 

�

Cirkula�ní vzduch je nasáván z obývacího pokoje v zadní �ásti místnosti, kde bude 

umíst�n krb. To zajistí, že bude teplý vzduch rozveden do zbývajících �ástí domu. V chodb� 

v 1. NP vzduch povedeme sníženým krabicovým sádrokartonovým podhledem pod stropem 

a vyústí talí�ovým ventilem do místnosti. Pro p�ívod do 2. NP nám cirkula�ní vzduch 

vystoupá stoupa�kou do d�tského pokoje, kterým bude procházet po celé délce až do ložnice.  

 

5.4.4 Rozvod venkovního a odpadního vzduchu 

�

Nasávání venkovního �erstvého vzduchu je umíst�no na severní fasádní st�n� objektu 

v technické místnosti. Pr�chod p�es fasádu je �ešen pomocí fasádního p�echodu od firmy 

Atrea o rozm�rech 3500 x 3500 mm s integrovanou protideš�ovou žaluzii viz výkres �. 29.  

Odpadní vzduch odchází p�es západní fasádní st�nu a je �ešen stejným fasádním 

pr�chodem jako p�edešlé nasávání. 

 

5.5 Zásady pro výpo�et 
 

• požadovaná teplota vzduchu v obytných místnostech :   22 °C 

• požadovaná teplota vzduchu v koupelnách :     24 °C 

• návrhová teplota venkovního vzduchu :    -15 °C 

• teplota p�ívodního vzduchu do místnosti :     37 °C 

• hygienické požadavky na vým�nu vzduchu :   viz p�íloha �. 11 
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• množství vzduchu pot�ebné pro pokrytí tep. Ztrát :    220 m3/h 

• celkový pr�tok vzduchu v objektu :     365 m3/h 

• objem �erstvého vzduchu z exteriéru:    180 m3/h 

• objem cirkula�ního vzduchu :     185 m3/h 

• teplota vzduchu za rekuperátorem :     17,8 °C 

• teplota vzduchu po smísení :      19,4 °C 

• teplo pot�ebné k doh�átí vzduchu na pož. teplotu :  2 138 W 

 
 

5.6 Strojovna systému 
�

Technické za�ízení je umíst�no v prostoru technické místnosti rodinného domu. Jedná 

se o VZT jednotku, potrubí pro p�ívod �erstvého venkovního vzduchu ze severní fasády 

domu. Potrubí pro odvod znehodnoceného vzduchu je vyúst�n na západní stranu domu. 

V technické místnosti se nachází tepelné �erpadlo integrované ve VZT jednotce zajiš�ující 

oh�ev teplé vody a topné vody pro VZT jednotku a zásobník TV o objemu 650 l. 

 

5.7 Zásobník IZT-U-TTS se t�emi vým�níky  
�

Integrovaný zásobník tepla slouží pro kombinovanou p�ípravu teplé vody a akumulaci 

tepla. Je vhodný jako zdroj tepla pro veškeré otopné soustavy. Srovnávají velké topné nebo 

okamžité výkony zdroj� v��i malým odb�r�m. Zásobník umož�uje p�ipojení solární soustavy, 

tepelného �erpadla a krbových kamen. Zdroje zajiš�ují oh�ev akumula�ní nápln� zárove� jako 

otopná voda v otopných pr�to�ný vým�ník pro oh�ev teplé vody.  

Jako zálohový zdroj tepla slouží vestav�né topné elektrospirály, které jsou umíst�ny 

po výšce zásobníku ve dvou úrovních. Využívá se i stratifikace teplot, kdy natáp�ní ovliv�uje 

teplotu akumula�ní vody pouze nad elektrospirálami. Standardn� jsou k zásobník�m IZT-U 

dodávány dv� elektrospirály s výkonem každé spirály 4 kW. Horní elektrospirála, osazená 
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pod vým�níkem TV, slouží pro oh�ev letní horní �ásti zásobníku. V dolní, nejnižší �ásti 

zásobník�, je druhá el. spirála pro akumula�ní oh�ev UT v topném (zimním) období. 

 
 

Obrázek �. 9 Zásobník IZT-U-TTS 
 
 

 
 

 

5.8 Zdroj chladu 
�

Jednotka není vybavena chladi�em, chlazení objektu není navrhováno.  

5.9 Zdroj tepelné energie 
 

Jako zdroj tepla pro zajišt�ní p�ípravy teplé vody a topné vody pro místnosti vytáp�né 

otopnými t�lesy bylo zvoleno tepelné �erpadlo integrované do jednotky VZT. Jeho parametry 

jsou popsány v p�íloze �. 13. 

 



 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE� � � Energeticky nulový rodinný d�m  
 
 

73�
�

5.10 Odvodn�ní 
 

V technické místnosti je osazena podlahová vpus�, do které bude napojena VZT 

jednotka. Odvodn�ní není dále projektem �ešeno. 

 

5.11 Rozvody vzduchu 
 

Rozvody �erstvého vzduchu oh�átého na požadovanou teplotu 37°C jsou vedeny 

v tepelné izolaci podlahy a to obdélníkovými p�ívodními kanály o rozm�rech 200 x 50 mm, ty 

jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu tl. 6 mm od firmy Atrea.� Jednotlivé rozvody jsou 

zaúst�ny do podlahových krabic typu KKC na nichž je osazena podlahová m�ížka (dle výb�ru 

investora). M�ížky jsou primárn� umíst�ny pod okenními otvory. Prostupy potrubí skrze 

st�nové konstrukce musí být �ešeny v souladu s technickými požadavky výrobce. Rozvody 

kanál� a kruhových potrubí jsou doloženy ve výkresové dokumentaci p�iložené v p�íloze. 

Rozvody cirkula�ního a odpadního vzduchu jsou vedeny v technické místnosti 

 potrubím SONOFLEX MO, a dále pak v potrubí Semiflex standart, které je dodate�n� 

obaleno tepelnou izolaci tvo�ící minerální vata tlouš�ky 25 mm. Vn�jší obal je z odolného 

vrstveného hliníkového laminátu. 

 

5.11.1  SONOFLEX MO 

 

Ohebná Al laminátová hadice s vnit�ním uspo�ádáním jako Aluflex MI, s tepelnou 

a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tlouš�ky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – 

zpevn�ný Al laminát. Vnit�ní hadice je perforovaná jako tlumi� hluku.� %onstrukce obsahuje 

parot�snou zábranu k zbrán�ní kondenzace v hlukové izolaci. Silné snížení hlu�nosti 

u v�tracích a klimatiza�ních za�ízení a u tepelných �erpadel. 
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Obrázek �. 10  SONOFLEX MO 

 

 

 

5.11.2  SEMIFLEX STANDARD 

 

Polotuhá ohebná hadice z Al folie o síle 0,08 mm, falcování mimo�ádn� pevným 

vícenásobným zámkem „Tripllock“ 

Obrázek �. 11  SEMIFLEX STANDARD 
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5.12 Regulace 
 

Regulace jednotlivých v�tví bude provedena pomocí regula�ních klap na hlavních 

v�tvích soustavy a regulovatelných vyústek montážní firmou neprodlen� po uvedení soustavy 

do provozu.  

ízení je digitální pomocí programovatelného regulátoru RG 21 a ovlada�e CP 18 RD 

(v�. automatických funkcí) s nezávislým �ízením režim� a teploty interiéru obytné �ásti. 

Regulace jednotky umož�uje p�ipojení �idel CO2 do kuchyn� a vlhkostních �idel do 

koupelen. Pokud �idla zaznamenají zvýšené hodnoty m��ených veli�in, vydají signál jednotce 

a ta zvýší objem vzduchu odtahu. 

 

5.13 Protipožární opat�ení 
 

Objekt není �len�n do více požárních úsek�, není tedy nutná požární úprava VZT 

za�ízení. 

 

5.14 Protihluková opat�ení 
 
Vzhledem k charakteru a umíst�ní VZT se nep�edpokládají žádná zvláštní opat�ení. 

Všechny �ástí rozvod� jsou navrženy v souladu s Na�ízením vlády �. 272/2011 Sb. o ochran� 

zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Tyto podmínky nám zajiš�uje jak dispozi�ní 

�ešení stavby, tak i to, že všechny rozvody jsou v celé technické místnosti vedeny v hadici 

Sonoflex MO, která slouží jako tlumi� hluku. 
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5.15 Požadavky pro montáž a následný provoz  
�

Montáž celého systému musí probíhat v souladu s pokyny výrobce, aby byla zajišt�na 

podmínka garance a správná funk�nost systému. Montážní firma musí být proškolena 

a certifikována na montáž tohoto typu výrobku.  

 
Veškeré spoje celé soustavy musí být vzduchot�sn� spojeny a p�elepeny páskou. 

K jednotce VZT musí být p�ivedena voda pro napojení vodního oh�íva�e.  

V technické místnosti bude instalována podlahová vpus� pro p�ípad havarijního stavu 
jednotky VZT. Je také nutno p�ipravit p�ipojení VZT jednotky na elektrickou sí�.  

V rámci stavebních p�íprav je nezbytné po�ítat s uložením a pr�niky jednotlivých 
potrubí v daných stavebních konstrukcích. 

Po celou dobu funk�nosti za�ízení musí být provád�na každoro�n� revizní údržba 
a zkontrolovány veškeré díly a komponenty dle rozsahu servisní prohlídky. 

P�ed p�edáním díla majiteli musí dojít ke zkoušce a kontrole systému zda funguje 
správn�. 

P�i p�edání díla musí být majitel pln� proškolen a obeznámen s chodem a funkcemi 
systému, nebo za�ízením. 

 

 

6    Krbová vložka 

�

P�edm�tem projektu je technický návrh vytáp�ní rodinného domku, v�etn� p�ípravy 

teplé vody pomocí solárních kolektor� a krbové vložky.  

Výpo�et tepelných ztrát byl proveden pro venkovní výpo�tovou teplotu -15°C a krajinu 

s normálními v�try. P�i výpo�tu tepelných ztrát byly respektovány tepeln�izola�ní vlastnosti 

stavebních konstrukcí, vyplývající z projektu stavební �ásti. Veškeré navržené stavební 

konstrukce v�etn� prosklení prokazateln� spl�ují požadavky �SN 73 0540-2:2011 „Tepelná 

ochrana budov – �ást 2: Požadavky“.  
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Dle požadavku investora je vytáp�ní objektu �ešeno jako podlahové s osazením otopného 

t�lesa "žeb�íku" v prostoru koupelny¨ 

 

6.1 Bilance 
�

Teplotní spád - PDL      40/30°C 

Teplotní spád  - OT      50/40°C 

Tepelné ztráty objektu prostupem    2,05 kW 

Výkon krbové vložky      5,50 kW 

Po�et solárních kolektor�     4 ks Q7–5000-CPC/S1K 

Plocha kolektor�      8,76 m2 

Pracovní médium kolektoru      50 % glykol + 50 % vody 

Ú�innost kolektoru      95%  
 

 

6.2 Druhy p�ipojení 
�

Soustava je vytáp�na pomocí dvou zdroj� tepla a také pomocí záložního zdroje, 

elektrické vložky. Prvním zdrojem tepla je krbová vložka o výkonu pro vodní oh�ev 5,5 kW. 

Druhou sou�ástí oh�evu je solární soustava kolektor� o ploše 8,76 m2. Jedná se o kolektory 

firmy Quantum s vysokoselektivní absorb�ní vrstvou. Sou�ástí dodávky je expanzní nádoba 

o objemu 18 l s maximálním provozním tlakem 10 bar. Systém je �ízen ovláda�em Helios Pro 

Standard. Proud�ní kapalin zajiš�uje ob�hové �erpadlo WILO ST 20/6-3. Systém je napojen 

pomocí m�d�ného potrubí 28 x 1,0, potrubí je kompletn� izolováno návlekovou izolací 

tl. 30 mm. 

 

6.3 Zdroj tepla  
 

Pot�ebné množství tepla pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody objektu bude  zajiš�ovat 

krbová vložka Sparterm Prestige o výkonu do vody 5,5 kW, dále zásobník TV o objemu 
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633 l. Zdrojem tepla p�edevším pro letní m�síce jsou solární kolektory. P�i extrémních 

venkovních teplotách bude krbová vložka spolupracovat se zabudovaným elektrickým kotlem 

(do potrubí) o výkonu 4 + 4 kW. V elektrickém p�íkonu je zahrnuto vytáp�ní a oh�ev teplé 

užitkové vody.  

 

Na p�ívodu studené vody do zásobník� TV musí být instalovaná zabezpe�ovací �ada dle 

�SN 06 0830 (pojistný a zp�tný ventil, obslužné armatury) – dodávka zdravotechniky.  

 

Topná voda z krbové vložky bude vedena dále do zásobníkového oh�íva�e. Je 

navržena jedna topná v�tev -podlahové vytáp�ní. Soustava bude �ízena ekvitermní regulací. 

 

6.4 Zabezpe�ovací za�ízení 
�

Tepelná roztažnost média bude eliminována instalací tlakové expanzní nádoby 

o objemu 25 l. Na výstupu z krbové vložky je navržen pojistný ventil DN15 s otevíracím 

p�etlakem 0,25 MPa.  

 

6.5 M��ení a regulace 
 
Požadavky na regulaci: 

• regulace okruhu podlahového vytáp�ní 40/30°C 

• zabezpe�ení max. teploty okruhu podlahového vytáp�ní 55°C 

• teplovodní spád pro otopné t�lesa 50/40°C 

• hlídání havarijních stav� dle �SN 06 0310, �l. 6.4.5   
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6.6 Podlahové vytáp�ní 
�

Podlaha jako topné t�leso, byla navržena dle DIN EN 1264. Topné t�leso tvo�í samotná 

podlaha, p�i�emž trubky Multibeton s kyslíkovou bariérou, odevzdávají teplo  betonové 

vrstv�, ve které jsou uložené. Tento systém se vyzna�uje vysokou kvalitou materiálu, zaru�uje 

dlouhodobou životnost a maximální variabilitu. 

Vzhledem k tepeln�izola�ním vlastnostem p�edm�tných prostor (p�i Te = -15 C), 

s p�ihlédnutím na maximální st�ední povrchové teploty podlah byla zvolena st�ední nominální 

teplota topného media 35°C s tepelným spádem 40/30°C. P�i p�echodu  p�es topná pole 

(dilatace) jsou trubky chrán�ny plastovými hadicemi. Hydraulická rovnováha topného okruhu 

je nastavena na regula�ních ventilech rozd�lova�e. Tepeln�dilata�ní pásy jsou z pás� 

p�n�ného polyetylénu. Betonová podlaha je zhotovena ze speciálního betonu s p�ísadou 

plastifikátoru. Betonová sm�s nesmí být tekoucí, jen zavlhlá! P�i p�íprav� betonové sm�si 

nutno postupovat dle DIN. Plastifikátor dle doporu�ení dodavatele. P�i aplikaci 

samonivela�ních sm�sí se plastifikátor nepoužívá. 

Regulaci podlahové �ásti zajiš�uje ekvitermní elektronický regula�ní systém  

zabudovaný v ochranné soustav�. Proti p�ekro�ení maximální teploty topné vody v podlaze je 

instalován termostat,  který v p�ípad� dosažení teploty 55°C zablokuje ob�hové �erpadlo. 

Topné smy�ky budou navíc ovládány  pokojovými termostaty, které na základ� vyhodnocení 

nastavených požadovaných teplot v jednotlivých místnostech, budou uzavírat, �i otevírat 

elektronické hlavice na sb�ra�i. Elektrické zapojení rozd�lova�e a prostorových termostat� je 

nutno p�edem dohodnout s dodavatelem elektro (kabeláže).  

Tlaková zkouška se provede zvláš�  na �ásti podlahového vytáp�ní. Položené topné 

trubky se tlakují po napojení na rozd�lova� a sb�ra�. Trubky se napustí upravenou vodou 

pomocí napájecího �erpadla. Po napln�ní systému se vyvine p�etlak pomocí tlakovacího 

�erpadla. Velikost p�etlaku a délka jeho trvání se ur�uje individuáln�. Proto tlakovou zkoušku 

musí provést osoba odborn� zp�sobilá. První zátop musí být proveden podle p�edem 

stanovené  teplotní dynamiky. 
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Systém smí být oh�án na provozní teplotu až po dokonalém vytvrdnutí betonové 

podlahy. P�ed položením podlahovin je nutno systém provozovat po dobu 10 dní. Podobn� se 

musí zachovat teplotní dynamika p�i zátopu po uložení podlahovin! 

Upozorn�ní - Ochrana proti difúzi vzdušného kyslíku je zabezpe�ena speciální vrstvou 

na samotných trubkách podlahového vytáp�ní. Pokud by se m�l použít inhibitor na omezení 

koroze kovových rozvod�, musí být neškodný pro trubky, proto je jeho chemické složení 

nutno konzultovat s dodavatelem systému. Nedodržení vyprojektovaných dispozi�ních �ešení, 

jako i použití odlišných stavebních materiál� vede ke zm�nám v m�rných tepelných ztrátách 

budovy, které se pak rozchází s vyprojektovanými hodnotami. Proto materiály uvedené ve 

stavební �ásti jsou závazné, toto platí i pro dodržení navržených skladeb podlah. 

V p�ípad�, že by investor požadoval jako podlahovou krytinu koberec, tento musí být 

od výrobce opat�en znakem, znamenajícím vhodnost pro podlahové vytáp�ní a max. výška 

koberce nesmí p�esáhnout 5 mm. Ve všech místnostech vytáp�ných podlahovým vytáp�ním 

se doporu�uje použití kusového nábytku na nožkách a jako povrch podlahy keramická dlažba, 

p�ípadn� povrchy ozna�ené výrobcem, jako vhodné pro podlahové vytáp�ní. Všechny topné 

smy�ky budou samostatn� oddilatovány po celém obvodu. 

Dodávku a montáž tepelné izolace podlahy je nutno koordinovat s dodavatelem 

stavební �ásti. Je nutno neopomenout kabeláž pod omítkou mezi pokojovými termostaty 

a elektrohlavicemi na sb�ra�i. 

Rozvod potrubí od zdroje k rozd�lova��m je navržen z Cu potrubí spojovaného 

pájením Supersan SF-Cu R250 dle EN 1057. P�i montáži je nutno respektovat technická 

pravidla pro montáž SUPERSAN (vzdálenost pevných bod�, uchycení apod.). Vliv tepelné 

roztažnosti potrubí bude eliminován zm�nami trasy potrubí. Tepelná izolace potrubí je 

navržena termoizola�ními trubicemi o tlouš�ce dle § 5 vyhlášky  �. 193/2007 Sb. 

Odvzdušn�ní systému bude provedeno v nejvyšších místech rozvod�, pomocí  

odvzduš�ovacích ventil� sdružených rozd�lova��. 

V koupelnách budou instalovány ru�níkové radiátory s p�íslušenstvím pro kombinované 

elektrovytáp�ní. 
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6.7 Potrubí 
�

Potrubí solárního sytému bude provedeno jako m�d�né z polotvrdého potrubí 

SUPERSAN. Celá dodávka potrubí bude dodána a provedena dle �SN 130021. Na soustav� 

budou použity armatury PN16. 

Kotvení prvk� bude provedeno do st�n a strop�, vždy zakryto sádrokartonovou 

konstrukcí. V dlouhých úsekách budou osazeny kompenzátory délky. 

Vzdálenost záv�s� m�d�ného potrubí: 

DN15  1,5 m 

DN20  1,8 m 

DN25  2,1 m 

DN32  2,5 m 

 

6.8 Nát�ry 
�

Nosné konstrukce potrubí a záv�sy budou ošet�eny 1x základním nát�rem a 2x vrchním 

finálním syntetickým nát�rem. 

 

6.9 Tepelná izolace 
�

Bude použita tepelná izolace návleková tl. 30 mm. Zásobník teplé vody je izolován již 

od výrobce. 

 

6.10 Montáž 
�

• Montáž potrubí bude provedena ze zem�, pop�ípad� z lehkého p�enositelného lešení 

• Po provedení montáže bude potrubí propláchnuto. 
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• Bude provedena zkouška t�snosti dle �SN 06 0310 

• Po provedení zkoušky t�snosti bude provedena dilata�ní a topná zkouška dle 

�SN 06 0310 

• Bude provedeno ozna�ení dle �SN 13 0072, vždy bude ozna�en typ protékajícího 

média 

• T�snící materiály budou použity dle média, teploty a tlaku 

• Ob�hové �erpadla budou uzemn�na 

• Montáž jednotlivých za�ízení musí vždy odpovídat technickému zapojení jejich 

výrobce 

• Potrubí m�d�né musí být �ádn� uzemn�no 

• Na potrubí budou dle technického schématu osazeny navárky pro teplotní �idla, vše 

dle samostatné projek�ní �ásti m��ení a regulace. 

• P�ípadné prostupy konstrukcemi budou ošet�eny a vyspraveny 

• Tlakom�ry expanzních budov budou barevn� ozna�eny ryskou s nejvyšším 

a nejnižším provozním p�etlakem. 

 

6.11 Bezpe�nost práce na staveništi 

 

Dodávající firma zpracuje dle použitých mechanizm� a postup� plán bezpe�nosti 

a zdraví p�i práci. 
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Záv�r 
 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout rodinný d�m tak, aby se z hlediska energií 

co nejvíce blížil k nule.  

Do rodinného domu jsem navrhl dv� varianty vytáp�ní – pomocí vzduchotechniky 

a tepelného �erpadla, které se stará o tepelnou pohodu v dom� a oh�ev teplé vody, ve druhé 

variant� jsem místo tepelného �erpadla použil krbovou vložku. 

Fotovoltaika, která je pro nulové domy nutností se ukázala jako nerentabilní 

a nenávratná investice. U solárního systému se návratnost ukázala do 20 let dle cen energií. 

Z pohledu dnešních investor� jsou nulové domy lákavé, ale jejich po�izovací cena je 

díky použitým technologiím vysoká. 
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