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ANOTACE 

Gabriela Štrofová. Vytáp�ní budovy Policie �R v pasivním standardu, Diplomová práce, 

VŠB-TUO, Fakulta stavební, 2013. Po�et stran: 68 

P�edm�tem mé diplomové práce je návrh administrativní budovy Policie �eské 

Republiky v pasivním standardu, v�etn� návrhu systému vytáp�ní a v�trání. 

První �ást této práce je v�novaná konstruk�nímu, materiálovému a architektonickému 

�ešení budovy s d�razem na požadavky pro pasivní standard. V další �ásti se zabývám 

vyhodnocením budovy z hlediska stavební tepelné techniky. V �ásti vzduchotechniky je 

uveden komplexní návrh systému pro p�ívod �erstvého a odvod znehodnoceného vzduchu 

s rekuperací tepla a s teplovodním doh�evem p�ívodního vzduchu. V poslední �ásti je �ešen 

návrh nízkoteplotní otopné soustavy s deskovými otopnými t�lesy, jejímž zdrojem tepla je 

tepelné �erpadlo odebírající teplo z geotermálních vertikálních vrt�. Sou�ástí práce je také 

návrh za�ízení pro p�ípravu teplé vody, vyhodnocení energetické náro�nosti objektu a pr�kaz 

energetické náro�nosti budovy. 

ANNOTATION 

Gabriela Štrofová. The Building of the Police of the Czech republic in Passive Standard - The 

Heating , The Diploma Thesis, 

Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2013. Number of pages: 68 

The subject of my diploma thesis is the design of an administrative building of the 

Police of the Czech Republic in Passive standard, including the design of heating and 

ventilation system. 

The first part of this thesis is devoted to structural, material and architectural design of 

the building with an emphasis on the requirements for the passive standard. The next section 

deals the evaluation of the building in terms of building thermal technology. In the air-

conditioning part is provided the complex design of system for fresh air supply and the 

devalued air exhaust with the heat recovery and hot water heater inlet air. The last part I dealt 

the design of the low-temperature rating system with panel radiators, which is heated by the 

heat pump take heat from the geothermal vertical boreholes. This thesis include the design for 

hot water preparing, the evaluating of the energy performance of the building and the 

certificate of the energy performance of the building.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Ozna�ení Veli�ina Jednotka

A Plocha m2

b Ší�ka m 
c M�rná tepelná kapacita vody Wh/kgK 
COP Topný faktor tepelného �erpadla - 
d Pr�m�r m 

EA M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní kWh/m2a 
f,Rsi Teplotní faktor vnit�ního povrchu - 
f,Rsi,cr Kritický teplotní faktor vnit�ního povrchu - 

f,Rsi,N 
Požadovaná nejmenší hodnota teplotního faktoru vnit�ního 
povrchu - 

Fi,T Celková tepelná ztráta prostupem kW 
Fi,V Celková tepelná ztráta v�tráním kW 
FiHL Celková tepelná ztráta objektu kW 

g Tíhové zrychlení m/s2

h Výška m 
H,T Ustálený m�rný tepelný tok prostupem W/K 

h1 Podchodná výška schodišt� m 

h2 Pr�chodná výška schodišt� m 
KV Konstruk�ní výška m 

kV Pr�tokový sou�initel m3/h 
l Délka m 
λiz  Sou�initel tepelné vodivosti izolace W/mK 
λt Sou�initel tepelné vodivosti trubky W/mK 
m Hmotnostní pr�tok kg/h 
n Sou�initel zv�tšení objemu - 

n50 Nepr�vzdušnost obálky budovy p�i tlakovém spádu 50Pa 1/h 
P Elektrický p�íkon W 

pB Barometrický tlak kPa 

pd,A Hydrostatický absolutní tlak kPa 

PEA Pot�eba primární energie z neobnovitelných zdroj� na vytáp�ní kWh/m2a 

ph,dov,A Nejvyšší dovolený absolutní tlak kPa 

pOT Otevírací p�etlak pojistného ventilu kPa 
Q Výkon t�lesa W 

Q1p Teplo dodané oh�íva�em do TV b�hem periody kWh 

Q2p Teplo dodané oh�íva�em do TV b�hem periody kWh 

Q2t Teoretické teplo odebrané z oh�íva�e v dob� periody kWh 

Q2z Teplo ztracené p�i oh�evu a distribuci TV v dob� periody kWh 

QCH Chladící výkon tepelného �erpadla W 
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qKOL M�rný výkon kolektoru W/m2

Qp Jmenovitý výkon zdroje tepla kW 

QT Topný výkon tepelného �erpadla W 
R M�rná tlaková ztráta Pa/m 
Rhe Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu % 
Rhi Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu % 

S Plocha m2

S0 Pr��ez sedla pojistného ventilu mm2

S0,min Minimální pr��ez sedla pojistného ventilu mm2

st Tlouš
ka st�ny m 

Te Návrhová výpo�tová venkovní teplota °C 

Te,m Pr�m�rná ro�ní teplota venkovního vzduchu °C 

Ti Návrhová výpo�tová teplota vnit�ního vzduchu °C 

tp �as periody h 

U Sou�initel prostupu tepla konstrukcí W/m2K 

U0 Sou�initel prostupu tepla izolovaného potrubí W/mK 

Uem Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy W/m2K 

Uem,N,20 Výchozí hodnota pr�m�rného sou�initele prostupu tepla W/m2K 

Upas,20 Sou�initel prostupu tepla - doporu�ená hodnota pro pasivní domy W/m2K 

V Objem m3

V0 Objem vody v otopné soustav� l 

V2p Celková pot�eba teplé vody v dané period� m3

Vexp Objem tlakové expanzní nádoby l 

Vz Objem zásobníku teplé vody m3

w Rychlost m/s 
Z Ztráta místními odpory kPa 

αe Sou�initel p�estupu tepla na vn�jším povrchu W/m2K 

αw Výtokový sou�initel pojistného ventilu - 
�ϑ Teplotní spád °C 

�Qmax Nejv�tší možný rozdíl tepla mez Q1 a Q2 kWh 
��� Pokles dotykové teploty podlahy °C 

��10,N Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy °C 
� Stupe� využití expanzní nádoby - 

�1 Teplota studené vody °C 

��� Teplota teplé vody °C 
� Sou�initel místních odpor� - 

� Hustota kg/m3

�1n Jmenovitý výkon oh�evu teplé vody kW 
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1. ÚVOD 

Zadáním mé diplomové práce bylo navrhnout budovu pro Policii �eské Republiky, 

v�etn� návrhu systému vytáp�ní. Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu užívanou a 

vlastn�nou orgánem ve�ejné moci, bude tato budova navržena v pasivním standardu, aby byla 

minimalizovaná jeho pot�eba energií. 

P�i návrhu budovy budou respektovány technické zásady výstavby pasivních dom�, 

p�edn� tedy už jeho samotné tvarové �ešení, kdy bude optimalizován objemový faktor 

budovy, tak aby nedocházelo k zbyte�nému ochlazování konstrukce. Nutné je také �ádn�

promyslet dispozici domu, tak aby místnosti pro pobyt lidí byly orientovány na jih a místnosti 

vedlejší na severní stranu, od toho se také odvíjí celková orientace budovy ke sv�tovým 

stranám a návrh prosklených výplní oken. Velmi d�ležitým krokem návrhu je výb�r vhodného 

tepelného izolantu a všech ostatních stavebních materiál� s d�razem na jejich tepeln� izola�ní 

vlastnosti. Nemén� d�ležitý je také návrh otopné soustavy a v�tracího za�ízení, které je pro 

tém�� vzduchot�sné domy nezbytností. P�i návrhu budou využity moderní technologie a 

obnovitelné zdroje energií. 

Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou �. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve zn�ní 62/2013 Sb. v rozsahu pro provád�ní staveb. Výpo�ty a výstupy 

z výpo�etních program� jsou uvedeny v p�ílohách.  
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2. STAVEBNÍ �ÁST 

A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) Název stavby 

Novostavba administrativní budovy Policie �R 

b) Místo stavby  

Adresa:   Sabinova 577/94, 721 00 Ostrava – Svinov 

Katastrální území:  Svinov, 715506 

Parcelní �íslo:   599/62 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Policie �eské Republiky 

Krajské �editelství Moravskoslezského kraje 

Adresa:   30. dubna 24, 728 99 Moravská Ostrava a P�ívoz 

I�:    75151502 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno:    Bc. Gabriela Štrofová 

Adresa:   Lu�ina 56, Lu�ina 739 39 
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A.2 Seznam vstupních podklad�

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opat�eních, na jejichž základ� byla stavba 

povolena 

Výchozí podklady: 

• Katastrální mapa, m��ítko 1:2000 

• Výškopisné a polohopisné zam��ení, m��ítko 1:500 

• Inženýrsko-geologický pr�zkum 

• Radonový pr�zkum 

Ostatní podklady: 

• Vlastní pr�zkum a fotodokumentace staveništ�

• Zákon �. 183/2006 Sb., o územním �ízení a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�

• Vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základ�

byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní stavby 

Projektová dokumentace je zpracována podle zákona �. 183/2006 Sb., o územním 

�ízení a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, podle vyhlášky �. 

268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

podle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb a podle vyhlášky �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb se 

zm�nou 62/2013 Sb. 

c) Další podklady 

Požadavky investora. 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah �ešeného území 

Objekt se nachází v �áste�n� zastav�né �ásti katastrálního území Svinov. Rozsah 

�ešeného území je dán vým�rou pozemkové parcely, která �iní 2360 m2.  
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b) Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�  

Území stavby není chrán�no podle jiných právních p�edpis�, nejedná se o památkovou 

rezervaci, památkovou zónu, zvláštn� chrán�né ani záplavové území. 

c) Údaje o odtokových pom�rech 

Navržená stavba bude odvodn�na p�es st�ešní vpust� a zpevn�né plochy p�iléhající 

k objektu budou odvodn�ny p�es liniové odvod�ovací žlaby. Obojí bude napojeno do jednotné 

kanaliza�ní stoky OVaKu.  

d) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas 

Navržený zám�r o využití pozemku s parcelním �íslem 599/62 je v souladu s územn�

plánovací dokumentací Statutárního m�sta Ostrava. 

e) 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 

Územním rozhodnutím stavební ú�ad schvaluje navržený zám�r o umíst�ní stavby na 

pozemek s parcelním �íslem 599/62. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

Nebyly vzneseny požadavky na využití území. 

g) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Projektová dokumentace byla provedena v rozsahu pro provád�ní stavby v souladu 

s platnou legislativou �R. Ze strany dot�ených orgán� nebyly vzneseny žádné požadavky. 

h) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová �ešení. 

i) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Realizace projektu nesouvisí s jinými investicemi, ani jiné investice nepodmi�uje. 
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j) Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby 

Navrženým zám�rem bude dot�en pozemek s parcelním �íslem 599/62 s vým�rou 

2360 m2. Jedná se o stavební pozemek, jehož vlastníkem je �eská Republika – Ministerstvo 

vnitra, Krajské �editelství policie Moravskoslezského kraje. Pozemek nemá žádné omezení 

vlastnického práva. 

A.4 Údaje o stavb�

a) Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

b) Ú�el užívání stavby 

Budova je ur�ena pro útvar kriminální policie a vyšet�ování.  

c) Trvalá nebo do�asná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�

Nejedná se stavbu chrán�nou podle jiných právních p�edpis�. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk� dot�ených orgán� a požadavk�

vyplývajících z jiných právních p�edpis�

Projektová dokumentace byla zpracována podle zákona �. 183/2006 Sb., o územním 

�ízení a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, podle vyhlášky �. 

268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

podle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb a podle vyhlášky �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb se 

zm�nou 62/2013 Sb. 

f) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

Nebyly stanovené žádné výjimky a úlevová �ízení. 
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g) Navrhované kapacity stavby 

Zastav�ná plocha:    282,3m2

Zpevn�ná plocha pozemku:   200 m2

Obestav�ný prostor:    3105,5 m3

Užitná plocha:     846,9m2

Po�et pracovník�:    19 

h) Základní bilance stavby 

Pot�eba energie na vytáp�ní:   7,5 MWh/rok 

Pot�eba energie na v�trání:   4,75 MWh/rok 

Pot�eba energie na p�ípravu teplé vody: 16,17 MWh/rok 

Energetická náro�nost budovy:  A – mimo�ádn� úsporná 

i) Základní p�edpoklady výstavby 

P�edpokládané datum zahájení výstavby: 1. 5. 2014 

P�edpokládané datum ukon�ení výstavby: 30. 6. 2015 
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j) Orienta�ní náklady stavby 

Tabulka �. 1 Stanovení orienta�ních náklad� na stavbu [57]
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A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 

SO01  Novostavba 

SO02  Zpevn�né plochy 

SO03  Oplocení 

SO04  Vodovodní p�ípojka 

SO05  P�ípojka NN 

SO06  Kanaliza�ní p�ípojka 

SO07  Zemní vrty 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází na parcele �. 599/62 na katastrálním území Svinov 

v Moravskoslezském kraji. Pozemek je územním plánem ur�en k zástavb�. Jedná se o rovinný 

pozemek bez vzrostlých strom� a ke��. Z jižní strany je pozemek obklopen zem�d�lskou 

p�dou, z východní strany k pozemku p�iléhá areál garáží. Na severní stran� se nachází 

zahrádká�ská osada. P�íjezd k parcele je umožn�n z ulice Sabinova. Vodovodní, kanaliza�ní 

a sí
 vysokého nap�tí jsou uloženy pod touto komunikací.  

b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor�

P�i inženýrsko-geologickém pr�zkumu bylo zjišt�no, že základovou p�du pozemku 

tvo�í vlhká soudržná zemina. Nejvyšší úrove� hladiny podzemní vody byla nam��ena v úrovni 

-3,100m od výšky ±0,000m (tj. úrove� podlahy 1.NP). Na parcele byl nam��en nízký 

radonový index. 

c) Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

V blízkosti stavebního pozemku se nachází pouze ochranná pásma inženýrské 

infrastruktury (OVaK, �EZ, Telefonica O2), ty však nezasahují na území stavební parcely 

a nebudou výstavbou nijak dot�ena. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek se nenachází na záplavovém ani poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

pom�ry v území 

V okolí stavby se nachází areál garáží, zahrádká�ská osada a zem�d�lská p�da. Stavba 

nemá negativní vliv na tyto okolní stavby a pozemky, ani na odtokové pom�ry v území. 

f) Požadavky asanace, demolice, kácení d�evin 

Na stavebním pozemku se nenachází žádné d�eviny ani objekty ur�ené k demolici. 

Nejsou kladeny požadavky na asanaci. 
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g) Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�

ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné/ trvalé) 

V rámci stavby nedojde k záboru zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�

ur�ených k pln�ní funkce lesa. 

h) Územn� technické podmínky  

V blízkosti stavebního pozemku se pod místní komunikací nachází vedení, OVaKu, 

�EZu a Telefonicy O2. 

K objektu bude vybudována nová vodovodní p�ípojka ze stávajícího vodovodu pro 

ve�ejnou pot�ebu, nová kanaliza�ní p�ípojka a nová p�ípojka NN. Objekt neklade žádné 

nároky na novou dopravní infrastrukturu. 

i) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá žádné v�cné a �asové vazby. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Stavba bude sloužit ú�el�m útvaru kriminální policie a vyšet�ování. Je zde uvažována 

pouze administrativní �innost. V budov� se nachází �ty�i kancelá�e s kapacitou deseti 

zam�stnanc�, p�i�emž je uvažovaný nep�etržitý dvousm�nný provoz. Také je zde navržena 

školící místnost s uvažovanou kapacitou 25 osob. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

Stavební pozemek leží v severní �ásti m�stského obvodu Svinov v blízkosti ulice 

Opavská.  Jak je patrné z výkresové dokumentace, objekt je svou fasádou s hlavním vchodem 

umíst�ný na západní stranu. Fasáda s nejv�tším podílem prosklené plochy je orientovaná 

na jih. Pozemek je oplocený kovovým plotem.  P�íjezd na parkovišt� umíst�né na pozemku je 

umožn�n z ulice Sabinova. Jedná se o zpevn�nou asfaltovou komunikaci. P�ístup pro p�ší je 

zajišt�n díky chodník�m vedených soub�žn� s touto ulicí.  
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b) Architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné �ešení 

Navržená administrativní budova je obdélníkového p�dorysu, má t�i nadzemní podlaží 

a rovnou st�echu. Fasáda objektu bude mít silikátovou omítku sv�tle a tmav� béžové barvy. 

Soklová omítka bude vytvo�ena z tmav� hn�dého st�edn�zrnného marmolitu. Okna budou 

v dekoru Sorento Balsamico. Objekt není podsklepený. Hlavní vstup je orientovaný sm�rem 

k místní komunikaci, navazuje na ni chodníkem se zámkové dlažby. Celkový vzhled domu 

nenarušuje ráz krajiny. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení stavby, technologie výroby 

Jak již bylo zmín�no v bod� B.2.1, stavba bude sloužit ú�el�m útvaru kriminální 

policie a vyšet�ování. Je zde uvažována pouze administrativní �innost, p�i�emž je uvažovaný 

nep�etržitý dvousm�nný provoz. V prvním nadzemním podlaží se nachází vrátnice a sklad 

zbraní, které budou nep�etržit� hlídané. V budov� se nenachází žádný druh výroby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích 

zabezpe�ujících bezbariérové užívání stavby. V budov� se nachází výtah a v každém pat�e 

jsou k dispozici odd�lené bezbariérové toalety pro muže a ženy. P�ístup do budovy je 

umožn�n pomocí zpevn�ného dlážd�ného chodníku bez výrazných výškových rozdíl�. 

Na parkovišti budovy se nachází jedno parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Stavba svým návrhem spl�uje všechny p�edpoklady bezpe�ného užívání a je 

provedena tak, aby p�i jejím provozu nedocházelo k nebezpe�í typu: úraz elektrickým 

proudem, popálení, uklouznutí apod.  

B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) Stavební �ešení 

Objekt je navržený v pasivním standardu, od toho se odvíjí i jeho stavební �ešení. 

Stavba byla navržena tak, aby byl její objemový faktor co nejp�ízniv�jší. Proto je výsledkem 

t�ípodlažní objekt obdélníkového p�dorysu. Fasády objekty jsou rovné bez zbyte�ných 

vý�n�lk�. Byla navržena rovná st�echa, aby byl ochlazovaný povrch objektu co nejmenší. 

Nemén� d�ležitá byla také orientace objektu ke sv�tovým stranám, proto fasáda s nejv�tším 
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podílem prosklené plochy je orientovaná na jih. Na tuto stranu jsou v objektu situovány 

kancelá�e, školící místnost, fotoateliér a šatny. Na severní stranu jsou umíst�ny vedlejší 

a hygienické místnosti, tím se snížil i po�et oken na severní fasád� na minimum.  

b) Konstruk�ní a materiálové �ešení  

Konstruk�ní systém stavby je zd�ný z vápenopískového zdiva Sendwix s kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS. Jako tepelná izolace byl zvolen polystyren modifikovaný 

grafitem Isover EPS GreyWall. Okenní otvory a vstupní dve�e jsou vypln�ny plastovými okny 

Geneo, které spl�ují tepeln� izola�ní schopnosti vhodné pro pasivní standard. Vodorovné 

nosné prvky byly navrženy z železobetonových dutinových panel� Spiroll. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba byla navržena v souladu s normovými hodnotami, ovšem mechanická odolnost 

a stabilita bude posouzena stavebním statikem. Posudek bude vyhotoven v samostatné 

dokumentaci. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) Technické �ešení 

Objekt bude napojený pomocí nov� z�ízené kanaliza�ní p�ípojky na vedení jednotné 

kanalizace, díky nové vodovodní p�ípojky na vodovodní �ád a bude vybudovaná o nová 

p�ípojka na distribu�ní rozvodnou sí
 NN. Vedení technické infrastruktury je umíst�no pod 

komunikací v bezprost�ední blízkosti pozemku. Více v bod� B.3. 

V objektu je �ešen systém nuceného v�trání. Jedná se o decentralizovaný rovnotlaký 

systém, který zajiš
uje p�ísun �erstvého a odvod znehodnoceného vzduchu pomocí t�í 

vzduchotechnických jednotek Atrea Duplex-S Flexi. Podrobn�ji je toto téma �ešeno v bod�

D.3. 

Vytáp�ní objektu a p�íprava teplé vody jsou �ešeny pomocí tepelného �erpadla, které 

jímá tepelnou energii z geotermálních vrt� umíst�ných na pozemku. Distribuce tepla do 

objektu je zajišt�na teplovodním systémem s otopnými t�lesy. Více je uvedeno v bod� D.4.  
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b) Vý�et technických a technologických za�ízení 

V technické místnosti 1. NP se nachází tepelné �erpadlo zem�-voda IVT Premiumline 

EQ E17 o výkonu 15,2kW, akumula�ní nádoba Regulus PS 1000N o objemu 1000 l 

a zásobník na p�ípravu teplé vody Regulus RBC 400 o objemu 400 l. Dále se v 1. NP nachází 

vzduchotechnická jednotka Duplex 1600 Flexi RD4 od firmy Atrea. Do 2. a 3. NP byly do 

technických místností umíst�ny vzduchotechnické jednotky Duplex 1100 Flexi RD4. 

Technické listy vyjmenovaných technologií jsou p�ílohou �. 21. 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby 

Bude �ešeno požárním specialistou, posudek není sou�ástí této dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) Kritéria tepeln� technického hodnocení 

Stavebn� technické �ešení stavby je navrženo tak, aby spl�ovalo podmínky dané 

�SN 730540-2(2011)[1]. Vyhodnocením podmínek se zabývá bod D.2. Objekt byl za�azen do 

klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálkou budovy ,,A – velmi úsporná“. 

b) Energetická náro�nost stavby 

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy je v p�íloze �. 9. Budova byla klasifikovaná 

jako ,,mimo	ádn� úsporná“. 

c) Posouzení využití alternativních zdroj� energií 

Zdrojem tepla objektu je tepelné �erpadlo, jehož primárním zdrojem je energie z dvou 

geotermálních vertikálních vrt�, viz bod D.4 l)). 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost�edí 

V objektu je navrženo nucené v�trání se zp�tným získáváním tepla, viz bod D.3. 

Vytáp�ní je zajišt�no teplovodním systémem s otopnými t�lesy, viz bod D.4. Denní osv�tlení 

a proslun�ní zajiš
ují okenní otvory, um�lé osv�tlení bude navrženo podle výb�ru investora. 

V budov� se nachází vzduchotechnické jednotky a tepelné �erpadlo, ty jsou zdrojem hluku a 

vibrací. Jejich technickým �ešením jsou však minimalizovány natolik, že neohrožují zdraví a 

pohodu osob užívajících budovu.  

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu, jedná se o areál garáží 

a na severní stran� zahrádká�skou osadu. Budova není zdrojem vibrací, hluku ani prachu. 
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B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) Ochrana p�ed pronikáním radonu do podloží 

Na pozemku byl inženýrsko-geologickým pr�zkumem nam��en nízký radonový index. 

Zvláštní opat�ení není nutné. 

b) Ochrana p�ed bludnými proudy 

Na pozemku nebyly zjišt�ny ú�inky bludných proud�. 

c) Ochrana p�ed technickou seizmicitou 

S namáháním stavby technickou seizmicitou se nep�epokládá. Objekt neleží 

v blízkosti objekt� s pr�myslovou výrobou, není zde hustý dopravní provoz apod. 

d) Protipovod�ová opat�ení 

Objekt se nenachází v povod�ové oblasti. 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) Zásobování vodou 

Pro zásobení objektu pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní p�ípojka 

z materiálu HDPE 100 SDR 11. Vodovodní p�ípojka bude napojena na vodovodní �ád 

v majetku OVaK, který je uložený pod místní komunikací, ulice Sabinova. Vodovodní 

p�ípojka bude kon�it hlavním uzáv�rem vody umíst�ným v 1.NP objektu, tj. v technické 

místnosti. Vodovodní p�ípojka bude vedena kolmo v co nejkratším sm�ru k vodovodnímu 

�ádu v nezámrzné hloubce 1,2m pod upraveným terénem bez zbyte�ných lom�. Potrubí 

vodovodní p�ípojky bude v konstantním sklonu 0,3%, bude stoupat sm�rem k vnit�nímu 

vodovodu. Napojení potrubí vodovodní p�ípojky na vodovodní �ád bude provedeno pomocí 

navrtávacího pasu. Ochranné pásmo vodovodní p�ípojky bude 1,5m od vn�jšího líce st�ny 

potrubí na ob� strany. Ochranné pásmo nesmí být zastav�né a musí být p�ístupné pro p�ípadné 

opravy. P�i návrhu inženýrských sítí byly respektovány minimální vzdálenosti podle 

�SN 73 6005 (2003)[8]. 
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b) Zneškod�ování odpadních vod a odvodn�ní území 

Bude vybudována nová PE kanaliza�ní p�ípojka, která zajistí odvod splaškových a 

deš
ových vod z budovy. Kanaliza�ní p�ípojka bude vedena kolmo na jednotnou kanalizaci 

OVaKu v nezámrzné hloubce pod upraveným terénem, tak aby byla co nejkratší a vedena 

kolmo na p�ipojovaný objekt. Potrubí kanaliza�ní p�ípojky bude ve sklonu 2%, bude stoupat 

sm�rem k vnit�ní kanalizaci. Spojení deš
ové a splaškové kanalizace se provede v revizní 

šacht� o pr�m�ru 1000mm, na pozemku objektu. Ochranné pásmo kanaliza�ní p�ípojky je 

0,75m od osy potrubí na ob� strany. Ochranné pásmo nesmí být zastav�no ani osázeno 

stromy. P�i soub�hu a k�ížení inženýrských sítí byly respektovány minimální vzdálenosti 

podle �SN 73 6005 (2003)[8]. 

c) Zásobování elektrickou energií 

Objekt bude napojen na distribu�ní rozvodnou sí
 NN od spole�nosti �EZ s.r.o. 

Budova bude napojena na napájecí soustavu 3+N+PE ∼ 50Hz, 400V TN-S kabelem vedeným 

pod zemí od rozvodného za�ízení dodavatele do p�ípojkové kabelové sk�ín� umíst�né na 

obvodovém zdivu objektu ve výšce 0,6m nad upraveným terénem. Kabel bude uložen 

v hloubce 0,7m.  

B.4 Dopravní �ešení 

a) Popis dopravního �ešení 

Stavební pozemek je dob�e dopravn� obslužný. Pozemek je napojený na ulici 

Sabinova a p�ibližn� 1km od ulice Opavská. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pozemek bude napojený na stávající komunikaci pomocí nov� vybudované p�íjezdové 

cesty spojující ulici s plánovaným parkovišt�m. 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku je navrženo zpevn�né parkovišt� s kapacitou 20 stání a jedno bezbariérové 

stání. P�íjezd na parkovišt� je z ulice Sabinova. 
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d) P�ší a cyklistické stezky 

Podél komunikace Sabinova vedou po obou stranách soub�žn� dva chodníky pro p�ší. 

V blízkosti se nachází sí
 cyklostezek, tudíž je p�íjezd k plánované stavb� na kole 

bezproblémový. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Na pozemku je navrženo p�ibližn� 200m2 zpevn�ných ploch, jedná se o plochu 

parkovišt�, p�ístupových chodník� a o okapový chodník. Parkovišt� bude mít asfaltový 

povrch, chodníky budou vytvo�eny se zámkové dlažby. Ostatní plocha pozemku bude po 

ukon�ení stavebních prací vyrovnána a zatravn�na, p�ípadn� osázena stromy. 

b) Použité vegeta�ní prvky 

Architektonické �ešení venkovních ploch pozemku bude �ešeno samostatn�. 

c) Biotechnická opat�ení 

Nejsou navržena žádná biotechnická opat�ení. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p�da 

Navrhovanou stavbou je administrativní budova, proto se nep�edpokládá, že svým 

provozem bude mít vliv na životní prost�edí.  

b) Vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 

ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�

Stavba nemá vliv na p�írodu a krajinu, na pozemku se nenachází žádné stromy ani 

ke�e. Nebyli zde nelezeni chrán�ní živo�ichové ani rostliny. 

c) Vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000, v okolí stavby se 

nenachází významné lokality a pta�í oblasti chrán�né Naturou 2000. 

d) Návrh zohledn�ní podmínek ze záv�r� zjiš	ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 

Zjiš
ovací �ízení ani proces EIA nejsou u navrhované stavby požadovány. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah a omezení podmínky ochrany 

podle jiných právních p�edpis�

Nebyly stanoveny ochranná ani bezpe�nostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Výstavba administrativní budovy je v souladu s územním a regula�ním plánem 

Statutárního m�sta Ostrava. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

Na staveništ� bude zajišt�na dodávka vody z vodovodního �ádu OVaKu, vedoucí pod 

ulicí Sabinova a dodávka elektrického proudu z vedení NN, ve vlastnictví �EZu. 

b) Odvodn�ní staveništ�

Staveništ� bude napojeno na stoku jednotné kanalizace pomocí nové kanaliza�ní 

p�ípojky, která bude vybudována pro budoucí objekt. Napojení bude v revizní šacht�

o polom�ru 1m vybudované na pozemku.  

c) Napojení staveništ� na stávající dopravní infrastrukturu 

P�íjezd na staveništ� bude z ulice Sabinova. Tato komunikace bude sloužit p�íjezdu 

nákladních automobil� pro zásobování stavby a stavebním mechanizm�m. V p�ípad� vjezdu 

na staveništ� v�tšími stroji, m�že být doprava na komunikaci na pár minut obousm�rn�

pozastavena. 

d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. V p�ípad� porušení p�ších 

komunikací, budou tyto škody po ukon�ení stavby opraveny do p�vodního stavu. 

e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení d�evin 

Staveništ� nevyžaduje asanace, demolice ani kácení d�evin.  

f) Maximální zábory staveništ� (do�asné/trvalé)  

P�í výstavb� bude dot�ena �ást stávajícího chodníku pro p�ší, kv�li do�asnému vjezdu 

mechanizm� na staveništ�. V pr�b�hu stavby budou chodci odklon�ni na prot�jší chodník. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 

likvidace 

Množství odpad� bude minimalizováno. Všechny vznikající odpady budou náležit�

vyt�ízeny a likvidovány podle se zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky 

�. 381/2001 Sb. [23]. Odpady je možné ukládat pouze na skládky, které jsou k t�mto ú�el�m 

ur�eny.  

h) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

Zemina vyt�žená z výkop� pro základy stavby bude p�esunuta na deponii umíst�nou 

v okrajové �ásti pozemku. Tato zemina bude použita na zásypy a pozd�jší terénní úpravy. 

i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

Na pozemku nejsou žádné vzrostlé stromy ani ke�e, které by bylo pot�eba ochránit. 

Pozemek je pouze �áste�n� zatravn�ný. Po dokon�ení stavebních prací bude pozemek uveden 

do p�vodního stavu a bude celý zatravn�n, p�ípadn� osázen stromy. 

j) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních p�edpis�

Práce na staveništi bude probíhat podle požadavk� stanovených zákonem 

309/2006 Sb. [24], ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, vyhlášky 137/1998 Sb. [18], ve zn�ní 

vyhlášky 491/2006 Sb. Podmínky ochrany zdraví p�i práci jsou stanoveny na�ízením vlády 

�. 361/2007 Sb. [20]. P�i stavebních a montážních pracích je doporu�eno dodržovat platné 

technologické p�edpisy dané normami. Všichni pracovníci, pohybující se na stavb�, musí být 

proškoleni a mít dostate�né zkušenosti s prací tohoto druhu. Za školení pracovníku je 

zodpov�dný dodavatel stavby. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

P�i výstavb� nebudou dot�eny žádné stavby. 

l) Zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

P�íjezd na staveništ� je umožn�n z ulice Sabinova. Na staveništi bude z�ízená do�asná 

komunikace pro pohyb nákladních automobil� a mechanizm�. Tato komunikace bude 

vytvo�ena z prefabrikovaných betonových panel�, které budou uloženy na št�rkopískovém 
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podsypu. P�i vjezdu na staveništ� bude umíst�na dopravní zna�ka s omezením rychlosti 

a u výjezdu bude zna�ka stop. Po dokon�ení stavby bude tato komunikace odstran�na.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za provozu, 

opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

Nebyly stanoveny žádné speciální podmínky pro provád�ní stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

P�edpokládané datum zahájení výstavby:   1. 5. 2014 

P�edpokládané datum ukon�ení stavebních prací:  30. 6. 2015 

P�edpokládané uvedení stavby do provozu :  1. 10. 2015 

C. SITUA�NÍ VÝKRES 

C.1 Situa�ní výkres širších vztah�

Není sou�ástí této projektové dokumentace. 

C.2 Celkový situa�ní výkres 

Není sou�ástí této projektové dokumentace. 

C.3 Koordina�ní situa�ní výkres 

Sou�ástí dokumentace je koordina�ní situace v m��ítku 1:200. V situaci jsou 

vyzna�eny stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, hranice pozemk� s parcelními 

�ísly, hranice �ešeného území, stávající výškopis a polohopis. Je zde znázorn�no napojení na 

technickou a dopravní infrastrukturu, umíst�ní stavby na pozemek, umíst�ní zemního vrtu a 

odstupové vzdálenosti.   
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D. DOKUMENTACE OBJEKT� TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZA�ÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení  

a) Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje 

Stavba bude sloužit ú�el�m útvaru kriminální policie a vyšet�ování. Je zde uvažována 

pouze administrativní �innost. V budov� se nachází �ty�i kancelá�e s kapacitou deseti 

zam�stnanc�, p�i�emž je uvažovaný nep�etržitý dvousm�nný provoz. Také je zde navržena 

školící místnost s uvažovanou kapacitou 25 osob. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

vrátnice a sklad zbraní, které budou nep�etržit� hlídané. V budov� se nenachází žádný druh 

výroby. 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �ešení 

Objekt je navržený v pasivním standardu, od toho se odvíjí i jeho stavební �ešení. 

Stavba byla navržena tak, aby byl její objemový faktor co nejp�ízniv�jší. Proto je výsledkem 

t�ípodlažní objekt obdélníkového p�dorysu. Fasády objekty jsou rovné bez zbyte�ných 

vý�n�lk�. Byla navržena rovná st�echa, aby byl ochlazovaný povrch objektu co nejmenší. 

Nemén� d�ležitá byla také orientace objektu ke sv�tovým stranám, proto fasáda s nejv�tším 

podílem prosklené plochy je orientovaná na jih. Na tuto stranu jsou v objektu situovány 

kancelá�e, školící místnost, fotoateliér a šatny. Na severní stranu jsou umíst�ny vedlejší 

a hygienické místnosti, tím se snížil i po�et oken na severní fasád� na minimum.  

Konstruk�ní systém stavby je zd�ný z vápenopískového zdiva Sendwix s kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS. Jako tepelná izolace byl zvolen polystyren modifikovaný 

grafitem Isover EPS GreyWall. Okenní otvory a vstupní dve�e jsou vypln�ny plastovými okny 

Geneo, které spl�ují tepeln� izola�ní schopnosti vhodné pro pasivní standard. Vodorovné 

nosné prvky byly navrženy z železobetonových dutinových panel� Spiroll. Všechny 

konstrukce spl�ují požadavky normy �SN 73 0540-2(2011) [1]. 
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c) Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných požadavcích 

zabezpe�ujících bezbariérové užívání stavby. V budov� se nachází výtah o rozm�ru kabiny 

1100 x 1500mm s ší�kou vstupu 900mm. Výtahová kabina je vybavena sedátkem, zrcadlem a 

madly. V každém pat�e jsou k dispozici odd�lené bezbariérové toalety pro muže a ženy. 

Záchodové kabiny pro ženy mají rozm�ry 2770 x 2000mm a záchodové kabiny pro muže mají 

rozm�ry 1800 x 2500mm. Vybavení kabiny je dáno vyhláškou �. 398/2009 Sb. [21]. P�ístup 

do budovy je umožn�n pomocí zpevn�ného dlážd�ného chodníku bez výrazných výškových 

rozdíl�. Na parkovišti budovy se nachází jedno parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

d) Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

V objektu se nenachází výrobní provoz. 

e) Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby 

Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení stavby je rozebráno v bod� D.1.2. 

f) Bezpe�nost p�i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí 

Bezpe�nost p�i užívání bude zajišt�na provedením stavy podle projektové 

dokumentace. P�i užívání musí být dodrženy požadavky na hygienu pracovního prost�edí 

podle zákona �. 309/2006 Sb. [24], na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. [20]. A musí být zajišt�na 

bezpe�nost práce podle vyhlášky �. 48/1982 Sb. [25], v platném zn�ní.  Sou�asn� musí být 

spln�ny podmínky dány zákonem �. 262/2006 Sb. [26] a na�ízením vlády �. 272/2011 Sb. 

[27]. 

g) Stavební fyzika – tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika/ hluk, vibrace – 

popis �ešení, zásady hospoda�ení s energiemi 

Viz bod B.2.10. Tepelná technika je podrobn� �ešena v bod� D.2. 

h) Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

Všechny navržené konstrukce spl�ují požadavky zákona �. 183/2006 Sb. [15] a 

vyhlášky 268/2009 Sb. [17]. Ochranu proti hluku z vn�jšího prost�edí zajiš
ují obvodové 

konstrukce, které spl�ují požadavky �SN 73 0532 (2010)[11]. 
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i) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požární ochrana bude �ešena požárním specialistou. 

j) Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a o požadované jakosti provedení 

Pro provedení stavby budou použity materiály odpovídající projektové dokumentaci, 

aby byly zajišt�ny navržené tepeln� technické vlastnosti budovy. Stavba musí být provedena 

s pe�livostí, aby bylo zabrán�no výskytu teplených most�.  

k) Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních požadavk� na provád�ní a 

jakost navržených konstrukcí 

Zvláštní požadavek je kladen na montáž oken. Výpln� otvor� obvodového plášt�

budou p�edsazeny do tepelné izolace tak, že vnit�ní hrana okenního rámu bude zarovnaná 

s vn�jší hranou zdi. Okolo rámu bude osazen pruh teplené izolace Kooltherm K5 o tlouš
ce 

100mm s vynikajícími tepeln� izola�ními vlastnostmi, p�i�emž tepeln� izola�ní deska bude 

p�esahovat p�es rám výpln� otvor� o 30mm. Spáry budou p�elepené vzduchot�snou lepicí 

páskou. Krom� oken osazených na severní fasád�, budou všechna okna opat�ena vn�jšími 

žaluziemi Isotra Cetta 65. Schránka žaluzie bude kotvena podle montážních návod� výrobce. 

Schránka bude z vn�jší strany obalena tepelnou izolací o tlouš
ce 80mm.  

l) Požadavky na vypracování dokumentace zajiš	ované zhotovitelem stavby – obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Dodavatelé stavebních prací zajistí zpracovaní dílenské a výrobní dokumentace, která 

je pot�ebná pro provedení díla, pokud není sou�ástí projektové dokumentace. 

m) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných kontrolních 

m��ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 

p�íslušnými technologickými p�edpisy a normami 

Pro stavbu pasivní budovy je d�ležitá správnost a preciznost p�i provád�ní stavby, aby 

bylo zamezeno následným komplikacím. U všech stavebních díl� bude provedena kontrola, 

zda odpovídá projektové dokumentaci. Bude provedena kontrola provedení tepelné izolace, 

jestli odpovídá projektu, výskyt spár nebo mezer a provedení osazení a preciznost provedení 

detail�.  V pr�b�hu stavby bude provedena tlaková zkouška vzduchot�snoti obálky budovy. 

P�ípadné chyby budou ihned opraveny. 
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D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení 

a) Technická zpráva 

Zemní práce

P�ed zahájením výkopových prací bude objekt vyty�en lavi�kami. Následn� se 

provede skrývka ornice minimáln� 20cm po celé ploše pod budoucím objektem. Sejmutá p�da 

bude uložena na skládce v okrajové �ásti pozemku a po dokon�ení stavebních prací použita na 

terénní úpravy. Výkopové rýhy budou provedeny strojn� s ru�ním do�išt�ním, ší�ka výkop�

se odvíjí od rozm�r� základových pás� do hloubky -1,300m od výšky ±0,000m (tj. úrove�

podlahy 1.NP). Nam��ená úrove� podzemní vody je -3,100m, takže hladina podzemní vody 

nebude výkopovými pracemi zasažena. Dále bude vykopána rýha pro uložení horizontálního 

vedení potrubí k zemním vrt�m, které bude uloženo v hloubce -1,300m od výšky ±0,000m 

v délce 40m. Uložení potrubí a samotné vrty provede odborná firma. 

Základové konstrukce

Navržený základ je tvo�ený základovými pásy o ší�ce 550mm z vyztuženého betonu 

C25/30 – XC2- CI 0,2 na št�rkopískovém podkladu tlouš
ky 150mm. Základová spára se 

bude nacházet v hloubce -1,150m pod úrovní ±0,000m (tj. horní úrove� podlahy 1.NP). P�ed 

betonáží základu bude provedeno svodné potrubí splaškové kanalizace a vedení primárního 

okruhu pro tepelné �erpadlo. Na vn�jší stranu základového pásu bude p�ipevn�na asfaltová 

hydroizolace IPA 400H PE S35 a tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu o tlouš
ce 

150mm. Jako ochrana tepelné izolace na ni bude uložena nopová folie. P�ed zásypem bude po 

celém obvodu objektu vedle základových pásu uložen zemnící pásek FeZn 30x4mm a ve 

dvou protilehlých rozích bude ukotven vývod z FnZn ø10mm.  

Podlaha na zemin�

Na zeminu v hloubce -0,650m od výšky ±0,000m bude uložen zhutn�ný št�rkový 

podsyp o tlouš
ce 150mm, na který se položí geotextilie, která bude chránit následující vrstvu 

tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu o tlouš
ce 200mm. Tepelná izolace bude 

separovaná PE fólií od podkladní desky z betonu C20/25 – XC2 – CI 0,2. Na podkladní desku 

bude natavena hydroizolace IPA 400H PE S35 a na ni položena tepelná izolace Isover EPS G 

o tlouš
ce 100mm a PE folie, na které bude betonová mazanina tlouš
ky 50mm s vloženou 

kari sítí ø6mm – 100/100mm. 
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Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce budou vyzd�ny z vápenopískových zdících prvk� Sendwix 

spole�nosti KM Beta a.s., které mají výborné tepeln� technické, akustické a mechanické 

vlastnosti. Kvádry Sendwix jsou opat�eny perem a drážkou, �ímž je umožn�no vytvo�it 

sty�nou spáru zcela bez promaltování. Zdivo bude ukládáno na lepidlo Flex SX-L o tlouš
ce 

2mm. Pro vnit�ní a vn�jší nosné zdivo byly navrženy kvádry Sendwix 16DF-LD o ší�ce 

240mm, délce 498mm a výšce 248mm. Obvodové nosné zdivo bude opat�eno vn�jším 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tepelná izolace Isover EPS GreyWall o tlouš
ce 

2 x 150mm (kladena tak, aby sty�né a ložné spáry nebyly nad a vedle sebe) bude k nosné zdi 

p�ilepena lepící maltou ETICS o tlouš
ce 4mm. Tepelná izolace bude kotvena speciálními 

hmoždinkami Baumit Helix Hilti. Na tepelnou izolaci bude nanesena výztužná vrstva ETICS 

o tlouš
ce 3mm a silikátová omítka Baumit s maximální zrnitostí 2mm. 

Vnit�ní p�í�ky budou vyzd�ny z vnit�ního nenosného zdiva Sendwix 4DF-D o ší�ce 

115mm, délce 248mm a výšce 248mm. Kvádry jsou opat�eny perem a drážkou a budou 

kladeny na lepidlo Flex SX-L o tlouš
ce 2mm. P�í�ky budou k nosné zdi kotveny pomocí 

ocelových spojek každou t�etí ložnou spáru, tak že 1/3 délky kotvy bude uložena do nosné 

zdi. 

V n�kterých prostorech byly navrženy sádrokartonové p�edst�ny a obložení pro vedení 

vnit�ních instalací (vodovod, kanalizace, topení, vzduchotechnika, elektroinstalace). 

Sádrokartony budou kotveny na vodorovné UD profily a svislé CD profily. Maximální 

vzdálenost mezi profily bude 800mm. Do prostoru mezi profily bude vložena minerální 

izolace. Poté se na rošt ukotví sádrokartonové desky Knauf green, ur�ené do vlhkého 

prost�edí, o tlouš
ce 12,5mm pomocí TN šroub�. 

P�eklady

Pro nadpraží okenních a dve�ních otvor� budou použity p�eklady Sendwix 2DF ší�ky 

175mm z vápenopískových U-profil� 115/240  2DF s vloženou betoná�skou výztuží z oceli 

t�ídy 10505 s parametry podle délky p�ekladu. Specifikace p�eklad� je uvedena ve výkresu �. 

B-01, B-02 a B-03, v�etn� minimální délky uložení.  
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Výpln� otvor�

Okenní otvory budou vypln�ny okny Rehau Geneo s izola�ním trojsklem a 

sou�initelem prostupu tepla celým oknem 0,73W/m2K (výpo�et v p�íloze �. 9). Byla navržena 

okna v�tšinou neoteviratelná, ale alespo� jedno okno v místnosti je možné otev�ít. Vstupní 

dve�e jsou plastové Rehau Brillant-Design se sou�initelem prostupu tepla celým prvkem 

0,8W/m2K. Prospekty oken a dve�í jsou uvedeny v p�íloze �. 21. 

Výpln� otvor� obvodového plášt� budou p�edsazeny do tepelné izolace tak, že vnit�ní 

hrana okenního rámu bude zarovnaná s vn�jší hranou zdi. Okolo rámu bude osazen pruh 

teplené izolace Kooltherm K5 o tlouš
ce 100mm s vynikajícími tepeln� izola�ními 

vlastnostmi, p�i�emž tepeln� izola�ní deska bude p�esahovat p�es rám výpln� otvor� o 30mm. 

Spáry budou p�elepené vzduchot�snou lepicí páskou. Krom� oken osazených na severní 

fasád�, budou všechna okna opat�ena vn�jšími žaluziemi Isotra Cetta 65. Schránka žaluzie 

bude kotvena podle montážních návod� výrobce. Schránka bude z vn�jší strany obalena 

tepelnou izolací o tlouš
ce 80mm.  

  Vnit�ní dve�e jsou d�ev�né od firmy Sapeli s obložkovými d�ev�nými zárubn�mi. 

Dve�e musí být osazeny v�trací m�ížkou ve spodní �ásti dve�í.  

Stropní konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z p�edpjatých stropních panel� Spiroll o 

tlouš
ce 200mm. Panely budou uloženiny do lože z cementové malty, uložení panelu je 

specifikováno ve výkresu �. B-6Navržené prostupy konstrukcí budou vyrobeny na míru 

výrobce panel�, v p�ípad� pot�eby lze provést drobné prostupy pro�ežáním nebo provrtáním 

horní a spodní klenby vyleh�ovací dutiny, ale sekání nebo prorážení betonu je zakázáno [49].  

Ztužující v�nce jsou navrženy z vyztuženého betonu C25/30 – XC4 – CI0,2. Pro 

vyztužení v�nce budou použity p�ímé pruty z oceli 10 216 - ø10 a t�mínky z oceli 10 216 - 

ø10 à 200mm. Železobetonový v�nec bude osazen po celém obvodu objektu a na vnit�ních 

nosných zdech v úrovních strop� všech podlaží.  
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Schodišt�

Bylo navrženo železobetonové dvouramenné schodišt� s jedenácti stupni v jednom 

rameni. Ší�ka schodišt� je 1200mm. Schodišt� bude opat�eno zábradlím o výšce minimáln�

900mm s p�esahem 150mm prvního a posledního stupn�. Madlo bude osazeno ve vzdálenosti 

60mm od svislé konstrukce. Schodišt� bude vybetonováno z vyztuženého betonu 

C20/25 – XC1 – CI0,2. Schodišt� bude založeno na samostatném základu, viz základové 

konstrukce. Výpo�et schodišt� je v p�íloze �. 1. 

St�ešní konstrukce

Je navržená rovná st�echa se spádem ke dv�ma st�ešním vtok�m. Odvodn�ní st�echy je 

dovnit� dispozice. Nosnou konstrukcí st�echy jsou prefabrikované p�edpjaté stropní panely 

Spiroll. Parozábrana je tvo�ena samolepícími oxidovanými asfaltovými pásy. Na nich je 

položená tepelná izolace tvo�ena ze 2x200mm tlustých EPS desek Isover Greywall. Izolace je 

pokryta PE folií a zatížena spádovým betonem C20/25 – XC4 – CI0,2. St�ešní krytinu tvo�í 

hydroizola�ní fólie Alkorplan z m�k�eného PVC. 

Úprava vnit�ních povrch�

Povrch vnit�ních st�n a strop� (v p�ípad�, že není podhled) bude tvo�en 

vápenocementovou omítkou o tlouš
ce 5mm. V hygienických místnostech a kuchy�kách byl 

navržen keramický obklad podle výb�ru investora. Ostatní st�ny budou opat�eny malbou.  

Podlahy

Na horizontální nosnou konstrukci stropu bude položena kro�ejová izolace podlahy 

Isover RigiFloor o tlouš
ce 60mm. Na izolaci bude položena separa�ní vrstva z PE folie a na 

ni bude provedena betonová mazanina s kari sítí ø6mm – 100/100mm. Nášlapné vrstvy 

podlahy byly navrženy podle funkce místnosti. V hygienických místnostech je to keramická 

dlažba a v ostatních je navrženo podlahové linoleum. Podlahy vyhovují požadavku  

�SN 73 0540-2 (2011) [1] na pokles dotykové teploty podlahy, viz bod D.2 f). 

Podhledy

V místnostech, do kterých je p�ivád�n nebo odvád�n vzduch pomocí vzduchovod�, 

jsou navrženy zav�šené podhledy Rigips na kovové konstrukci. Podhledy jsou tvo�eny 

velkoformátovými deskami Rigiton RL 6/18. 
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Klempí�ské výrobky

Pro odvodn�ní st�echy byly zvoleny dva st�ešní vtoky Gullydek DN 100. Na 

oplechování atiky a parapety bude použit plech TiZn tlouš
ky 7mm v hn�dé barv�. 

b) Podrobný statický výpo�et 

Bude �ešeno statikem, posudek není sou�ástí této dokumentace. 

c) Výkresová �ást 

Viz kapitola 5 výkresová dokumentace. 

D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Bude �ešeno požárním specialistou, posudek není sou�ástí této dokumentace. 
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D.2 Stavební tepelná technika 

a) Okrajové podmínky výpo�t� (podle �SN 730540-3 [2]) 

Místo stavby          Ostrava 

nadmo�ská výška h          310 m n.m. 

zatížení v�trem v krajin�        normální 

návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období      θθθθe = - 15 °C 

návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimním období    ϕϕϕϕe =84% 

pr�m�rná vnit�ní teplota v zimním období       θθθθ im=19,1 °C 

návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu b�žných pobyt. místností   ϕϕϕϕi=50 % 

b) Posouzení z hlediska nejnižší vnit�ní povrchové teploty konstrukce 

Požadavek �SN 73 0540-2 (2011) [1] na nejnižší teplotní faktor vnit�ního povrchu  

���� je spln�ní podmínky ���� � ������, kde fRsi,N je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního 

faktoru vnit�ního povrchu. Vyhodnocení níže uvedených charakteristických detail� bylo 

provedeno výpo�tovým programem Area 2011, Svoboda Software[61]. Podrobný p�ehled 

vstupních a výstupních údaj� je uveden v p�íloze �. 2.  

Pro vyhodnocení teplotního faktoru vnit�ního povrchu byly zvoleny tyto detaily: 

•  Styk obvodových st�n •  Styk st�ny a podlahy na zemin�

Obrázek �. 1 Detail st�na-st�na
 Obrázek �. 2 Detail st�na-podlaha

I I 

Hodnocený 

bod 
Hodnocený 

bod 

E 

E 
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•  Styk st�ny a stropní konstrukce •  Styk st�ny a st�ešní konstrukce 

Obrázek �. 3 Detail st�na-strop

Obrázek �. 4 Detail st�na-st	echa

•  Nadpraží okna 

Obrázek �. 5 Detail nadpraží okna

I E 

Hodnocený 

bod 

I 

I E 

E 

I 

E

Hodnocený 

bod 

Hodnocený 

bod 
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Tabulka �. 2 Hodnocení teplotního faktoru vnit	ního povrchu podle [1]

Detail
Vnit�ní 

povrchová 
teplota θSi [°C]

Teplotní faktor 
vnit�ního 

povrchu fRsi[-]

Požad. teplotní 
faktor vnit�ního 
povrchu fRsi,N[-]

Vyhodnocení

St�na - st�na 17.74 0.935 0.744 VYHOVUJE

St�na - podlaha 16.40 0.897 0.744 VYHOVUJE

St�na - strop 18.93 0.969 0.744 VYHOVUJE

St�na - st�echa 17.27 0.922 0.744 VYHOVUJE

Nadpraží okna 17.79 0.937 0.649 VYHOVUJE

c) Posouzení sou�initele prostupu tepla stavebních konstrukcí 

Požadavek �SN 73 0540-2(2011) [1] na sou�initel prostupu tepla � je spln�ní 

podmínky � � ��, kde UN je požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla [1����]. 

Vyhodnocení stavebních konstrukcí bylo provedeno výpo�tovým programem Teplo 2011, 

Svoboda Software[58]. Podrobný p�ehled vstupních a výstupních údaj� je uveden 

v p�íloze �. 3.  

Tabulka �. 3 Hodnocení sou�initele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí podle [1]

KONSTRUKCE

Sou�initel prostupu tepla U [W/m2K] 

VYHODNOCENÍHodnota stanovená 
výpo�tem

Požadovaná 
hodnota

Doporu�ená pro 
pasivní domy

Obvodová st�na - šatny 0.10 0.30 0,18-0,12 VYHOVUJE

Obvodová st�na - sprchy 0.10 0.24 0,18-0,12 VYHOVUJE

Obvodová st�na - vedl.místnosti 0.10 0.30 0,18-0,12 VYHOVUJE

Obvodová st�na - kancelá�e 0.10 0.30 0,18-0,12 VYHOVUJE

Obvodová st�na - školící místn. 0.10 0.30 0,18-0,12 VYHOVUJE

Podlaha - sprchy 0.11 0.45 0,22-0,15 VYHOVUJE

Podlaha - vedlejší místnosti 0.11 0.45 0,22-0,15 VYHOVUJE

Podlaha - vedlejší místnosti 2 0.10 0.45 0,22-0,15 VYHOVUJE

Podlaha 0.10 0.45 0,22-0,15 VYHOVUJE

Podlaha - šatny 0.10 0.45 0,22-0,15 VYHOVUJE

St�ešní konstrukce 0.08 0.24 0,15-0,10 VYHOVUJE

St�ešní konstrukce - vedl. místn. 0.08 0.24 0,15-0,10 VYHOVUJE

Okna 0.73 1.50 0,80-0,60 VYHOVUJE

Vstupní dve�e 0.80 1.70 0.90 VYHOVUJE
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d) Posouzení pr�m�rného sou�initele prostupu tepla budovy 

Požadavek �SN 73 0540-2 (2011) [1] na pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovou 

�	
 je spln�ní podmínky �	
 � �	
��, kde Uem,N je požadovaná hodnota pr�m�rného 

sou�initele prostupu tepla [1����]. Vyhodnocení pr�m�rného sou�initele bylo provedeno 

výpo�tovým programem Ztráty 2011, Svoboda Software[59]. Podrobný p�ehled vstupních a 

výstupních údaj� je uveden v p�íloze �. 3.  

Tabulka �. 4 Hodnocení pr�m�rného sou�initele prostupu tepla podle [1]

Ozna�ení Jednotka Budova

Objemový faktor tvaru budovy A/V m2/m3 0.46

Požadovaný pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem,N.rq W/m2K 0.36

Vypo�ítaný pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem W/m2K 0.15
Vyhodnocení VYHOVUJE

Klasifika�ní ukazatel CI - 0.4

Díky klasifika�nímu ukazateli byla budova zat�ízena do klasifika�ní t�ídy prostupu 

tepla obálkou budovy ,,A – velmi úsporná“. 

e) Posouzení tepelných vazeb stavebních konstrukcí 

Požadavek �SN 73 0540-2 (2011) [1] na lineární �initel prostupu tepla �� je spln�ní 

podmínky �� � ��, kde �� je požadovaná hodnota lineárního �initele prostupu tepla 

[1���]. Vyhodnocení níže uvedených charakteristických detail� bylo provedeno výpo�tovým 

programem Area 2011, Svoboda Software[61]. Podrobný p�ehled vstupních a výstupních 

údaj� je uveden v p�íloze �. 4.  

Tabulka �. 5 Posouzení lineárního �initele prostupu tepla detail� podle [1]

�23456�
�572897:�;575326�
<9=>3?<?�32<64�

@A�B1���C�

�=D4E=F478�
G=E7=34��

@��B1���C�

�=<=9?;27H�G=E7=3I�<9=�
<4>5F7:�)?E=FI��

@<4>B1���C�
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�3K74�L�>3K74� L���!��"� ����� ���!� 	'&�	����

�3K74�L�<=E64G4� L���#�((� ����� ���!� 	'&�	����
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39 

f) Posouzení poklesu dotykové teploty podlahy 

Pro zat�íd�ní podlahy do požadované kategorie je pot�eba splnit podmínku poklesu 

dotykové teploty podlahy ��� � ����� podle �SN 73 0540-2 (2011) [1], kde ����� je 

požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy BN�C. Vyhodnocení stavebních 

konstrukcí bylo provedeno výpo�tovým programem Teplo 2011, Svoboda Software[58]. 

Podrobný p�ehled vstupních a výstupních údaj� je uveden v p�íloze �. 3.  

Tabulka �. 6 Posouzení podlahy na pokles dotykové teploty podle [1]

�=E64G4� �8O64<78�F9>3F4�
�432P=952�
<=E64GI�

�=A62>�
E=3IA=FH�

32<6=3I�QRBN�C�

�=9�=F8�
G=E7=34��
QR��S�BN�C�

	IG=E7=J27:�

�=E64G4�L�><9JGI� �294�5JA8�E64D)4� ����� "���� T"S�� 	'&�	����
�=E64G4�L�F2E62UO:��:>37�� �294�5JA8�E64D)4� �	�� #�#"� V"S�� 	'&�	����
�=E64G4�L�F2E62UO:��:>37���� �57=62?�� ����� ���*� T"S�� 	'&�	����
�=E64G4� �57=62?�� ���� ���*� T!S!� 	'&�	����
�=E64G4�L�O437I� �57=62?�� ���� ���*� T!S!� 	'&�	����

g) Posouzení z hlediska ší�ení vlhkosti konstrukcí 

Požadavek �SN 73 0540-2 (2011) [1] na množství zkondenzované páry uvnit�

konstrukce je spln�ní podmínek �� � ���� a �� � �	�, kde Mc,N je limitní množství 

zkondenzované vodní páry uvnit� konstrukce [AP���4] a Mev je množství odpa�itelné vodní 

páry za rok [AP���4]. Vyhodnocení stavebních konstrukcí bylo provedeno výpo�tovým 

programem Teplo 2011, Svoboda Software[58]. Podrobný p�ehled vstupních a výstupních 

údaj� je uveden v p�íloze �. 3.  

Tabulka �. 7 Hodnocení sou�initele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí podle [1]

Konstrukce
Ro�ní množství 
zkondenzované 

vodní páry
Mc [kg/m2rok]

Maximální ro�ní 
množství 

kondenzátu
Mc,N [kg/m2rok]

Ro�ní množství 
odpa�itelné vodní 

páry 
Mev [kg/m2rok]

Hodnocení

Obvodová st�na - šatny 0.0038 0.1 1.4281 VYHOVUJE
Obvodová st�na - sprchy 0.0039 0.1 1.4468 VYHOVUJE
Obvodová st�na - vedl.místnosti 0.0008 0.1 1.4503 VYHOVUJE
Obvodová st�na - kancelá�e 0.0038 0.1 1.4281 VYHOVUJE
Obvodová st�na - školící místn. 0.0063 0.1 1.4167 VYHOVUJE
St�ešní konstrukce 0.0013 0.1 0.0068 VYHOVUJE
St�ešní konstrukce - vedl. místn. 0.0005 0.1 0.0085 VYHOVUJE
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h) Tepelná stabilita místnosti v letním období 

Pro vyhodnocení tepelné stability byla zvolena kritická místnost na jižní stran� objektu 

– školící místnost ve 3. NP. Požadavek �SN 73 0540-2 (2011) [1] na nejvyšší denní teplotu 

vzduchu v místnosti v letním období ����
�� je spln�ní podmínky ����
�� � ����
����, kde 

����
���� je požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období 

[°C]. Vyhodnocení bylo provedeno výpo�tovým programem Simulace 2011, Svoboda 

Software [62]. Podrobný p�ehled vstupních a výstupních údaj� je uveden v p�íloze �. 6.  

����
�� � �������� � ����
���� � ���� VYHOVUJE 

i) Energetická náro�nost objektu 

Vyhodnocení energetické náro�nosti objektu bylo provedeno výpo�tovým programem 

Energie 2013, Svoboda Software [60] podle �SN EN ISO 13 790 (2009) [6]. Pr�kaz 

energetické náro�nosti budovy byl zpracován podle vyhlášky �.78/2013 Sb. [19], viz 

p�íloha �. 7. Podrobný p�ehled vstupních, výstupních údaj� a porovnání s referen�ní budovou 

je uvedeno v p�íloze �. 6.  

Tabulka �. 8 Dodané energie do budovy 

Vyp.spot�eba energie na vytáp�ní za rok Q,fuel,H:  23,367 GJ  6,491 MWh  8 kWh/m2

Pomocná energie na vytáp�ní Q,aux,H:  3,665 GJ  1,018 MWh  1 kWh/m2 

Dodaná energie na vytáp�ní za rok EP,H:  27,032 GJ  7,509 MWh  9 kWh/m2 

Vyp.spot�eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 

Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  ---

Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 

Vyp.spot�eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 

Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 

Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 

Vyp.spot�eba energie na nucené v�trání Q,fuel,F:  16,472 GJ  4,576 MWh  5 kWh/m2 

Pomocná energie na nucené v�trání Q,aux,F:  ---  ---  --- 

Dodaná energie na nuc.v�trání za rok EP,F:  16,472 GJ  4,576 MWh  5 kWh/m2 

Vyp.spot�eba energie na p�ípravu TV Q,fuel,W:  54,441 GJ  15,122 MWh  18 kWh/m2 

Pomocná energie na p�ípravu teplé vody Q,aux,W:  3,784 GJ  1,051 MWh  1 kWh/m2 

Dodaná energie na p�ípravu TV za rok EP,W:  58,225 GJ  16,174 MWh  19 kWh/m2 

Vyp.spot�eba energie na osv�tlení a spot�. Q,fuel,L:  70,269 GJ  19,519 MWh  23 kWh/m2 

Dodaná energie na osv�tlení za rok EP,L:  70,269 GJ  19,519 MWh  23 kWh/m2 

Celková ro�ní dodaná energie Q,fuel=EP:  171,998 GJ  47,777 MWh 56 kWh/m2 

Budova byla klasifikována do t�ídy energetické náro�nosti ,,A – mimo	ádn� úsporná“. 
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Tabulka �. 9 Vyhodnocení pasivní neobytné budovy podle [1]

��
Vypo�tená 

hodnota
Požadavek 

normy
Vyhodnocení

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem

[W/(m2K)] �S�!� T��S�!� 	'&�	����
M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní 
[kWh/(m2a)] "� T��!� 	'&�	����
M�rná pot�eba tepla na chlazení 
[kWh/(m2a)] �� T��!� 	'&�	����
M�rná pot�eba primární energie 
[kWh/(m2a)] ���� T����� 	'&�	����
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D.3 Technická zpráva vzduchotechniky 

a) Soupis výchozích podklad�

Cílem bylo navrhnout systém nuceného v�trání s rekuperací tepla budovy Policie �R 

v pasivním standardu. Návrh odpovídá zadávacím podmínkám investora a vyhovuje platným 

p�edpis�m, zvlášt�: zákonu �. 183/2006 Sb., o územním �ízení a stavebním �ádu (stavební 

zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákonu �. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákonu 

�. 309/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innostech nebo 

poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy a na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci. 

b) Klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky 

Objekt se nachází na území Statutárního m�sta Ostravy v Moravskoslezském kraji. 

Návrhová výpo�tová venkovní teplota � ���!�"�#.  Pr�m�rná ro�ní teplota venkovního 

vzduchu � �$���%�&�#. Zatížení v�trem v krajin� je normální. P�evládající sm�r v�tru je 

jihozápadní s rychlostí 4m/s.  Návrhové hodnoty veli�in jsou dány �SN 73 0540-3 (2005)[2]. 

Je navržen systém s teplovodním vytáp�ním a nuceným v�tráním se zp�tným 

využíváním tepla. Hodnoty vnit�ních výpo�tových teplot vzduchu a množství p�ivád�ného 

a odvád�ného vzduchu jsou uvedeny v bodu d) této kapitoly. Teplota p�ivád�ného vzduchu do 

místností je 22°C.�

c) Požadované parametry vnit�ního mikroklimatu 

P�edm�tem návrhu je �ešení nuceného v�trání, které zajistí požadovanou hygienickou 

vým�nu vzduchu v objektu a tím kvalitu vnit�ního mikroklimatu. Za�ízení neslouží pro 

vytáp�ní ani k chlazení objektu. Za�ízení pro vytáp�ní je dále �ešeno v bod� D.4. 

d) Popis základní koncepce vzduchotechnického za�ízení 

Bylo navrženo rovnotlaké nucené v�trání s rekuperací tepla. Zvolila jsem 

decentralizovaný systém, tedy každé podlaží bude v�tráno samostatnou vzduchotechnickou 

jednotkou, která zajistí p�ívod a filtraci �erstvého vzduchu a odvod znehodnoceného. Pomocí 

vysoce ú�inného zp�tného získávání tepla a p�idaného teplovodního oh�íva�e bude p�ívodní 

vzduch oh�íván, aby teplota p�ivád�ného vzduchu do místnosti byla 22°C. 
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e) Vý�et typ� prostor� v�traných p�irozen� nebo nucen�, zajišt�ní p�edepsané 

hygienické vým�ny vzduchu v jednotlivých prostorech 

Tabulka �. 10 Popis parametr� jednotlivých místností

O
zn

a�
en

í 

Místnost
O

bj
em

 v
zd

uc
hu

 [
m

3 ] 

Po
ža

do
va

ná
 v

ni
t�

ní
 te

pl
ot

a 
[° C

]

R
el

at
iv

ní
 v

lh
ko

st
 v

ni
t�

ní
ho

 
vz

du
ch

u 
[%

]

M
in

im
ál

ní
 in

te
nz

it
a 

v�
tr

án
í 

[-
/h

]

M
in

im
ál

ní
 p
�í

vo
d 

vz
du

ch
u[

m
3 /h

]

M
in

im
ál

ní
 o

dv
od

 v
zd

uc
hu

 
[m

3 /h
]

N
av

rž
en

é 
m

no
žs

tv
í 

p�
iv

ád
�n

éh
o 

vz
du

ch
u 

[m
3 /h

]

N
av

rž
en

é 
m

no
žs

tv
í 

O
dv

ád
�n

éh
o 

vz
du

ch
u 

[m
3 /h

]

101 Zádve�í 15.3 15 50

102 Vrátnice 50.6 20 50 3 151.8 155

103 Sklad zbraní 36.6 20 50 155

104 Šatna muži 183.9 20 50 2 367.8 370 370

105 Šatna ženy 104 21 50 2 208 210 210

106 P�edsí� 25.6 21 50

107 WC ženy 10.9 18 50 50 50

108 Sprchy ženy 47.3 24 70 135 140

109 Sprchy muži 58.1 24 70 170 200

110 WC muži 68.3 18 50 230 240

111 WC ženy bezb. 19.2 18 50 80 80

115 TM1 34.1 15 50

114 Chodba �. 1 44.3 18 50 1 44.3 155

116 Chodba �. 2 83.5 18 50 1 83.5 555

Celkové množství p�ivedeného a odvedeného vzduchu 1445 1445

201 Komora 5.4 15 50

202 Kancelá� 30.4 20 50 3 91.2 100 100

203 Kancelá� 30.9 20 50 3 92.7 100 100

204 Kancelá� 35.2 20 50 3 105.6 110 110

205 Kancelá� 36.9 20 50 3 110.7 115 115

206 Odpo�ívárna 28.4 20 50 1 28.4 30

207 Kuchy�ka 20.6 20 50 1 20.6 50 50

208 WC muži 24.3 18 50 230 230

209 WC ženy 6.8 18 50 80 80

210 Výtahová šachta 6.1 15 50

211 Schodišt� 16.4 18 50

212 Chodba 46.2 18 50 1 46.2 280

213 TM2 12.1 15 50

Celkové množství p�ivedeného a odvedeného vzduchu 785 785
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Tabulka �. 10 (Pokra�ování)
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301 Komora 5.4 15 50

302 Fotoateliér 59 20 50 3 177 180 180

303 Školící místnost 72.8 20 50 4 291.2 300 300

304 Archiv 28.4 18 50 1 28.4 30

305 Kuchy�ka 20.6 20 50 1 20.6 50 50

306 WC muži 24.3 18 50 230 230

307 WC ženy 6.8 18 50 80 80

310 Chodba 46.2 18 50 1 46.2 280

311 TM3 12.1 15 50

Celkové množství p�ivedeného a odvedeného vzduchu 840 840

f) Umíst�ní nasávání venkovního vzduchu pro za�ízení, odvod vzduchu odpadního 

Nasávání �erstvého vzduchu do jednotlivých vzduchotechnických jednotek bude 

umíst�no v každém podlaží na severní fasád�, v 1.NP to bude na vn�jší stran� obvodové zdi 

sprch pro ženy (místnost �. 108) a v 2. a 3.NP na vn�jší st�n� technických místností. Vyúst�ní 

odpadního vzduchu ze vzduchotechnických jednotek budou umíst�né v každém podlaží na 

1.NP na východní fasád�, na vn�jší stran� obvodové zdi místnosti �. 106. V 2. a 3.NP to bude 

na západní fasád�, na vn�jší stran� obvodové zdi technických místností. Všechna vyúst�ní 

budou zakon�ena protideš
ovou žaluzií PZ o pr�m�ru 355mm a 250mm podle pr�m�ru 

potrubí. Vzdálenost vyúst�ní je patrná z výkresové dokumentace. 

g) Po�et a umíst�ní centrál úpravy vzduchu 

Pro každé podlaží byla navržena jedna vzduchotechnická jednotka od firmy ATREA. 

Pro 1.NP byla zvolena jednotka Duplex 1600 Flexi RD4, za�ízení je umíst�no v místnosti �. 

106. Pro 2. a 3.NP byly nevržené stejné jednotky Duplex 1100 Flexi RD4, které budou 

umíst�ny v technických místnostech �. 213 a 311. Jedná se o podstropní jednotky, budou tedy 

zav�šené na nosné konstrukci stropu. 
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h) Zadání tepelných ztrát a zát�ží klimatizovaných prostor�, požadované parametry 

Navržené vzduchotechnická soustava slouží jen pro v�trání. Pro pokrytí tepelných 

ztrát objektu byla navržena teplovodní soustava s topnými t�lesy, viz bod D.4.  

i) Požadavky na p�ívod �erstvého vzduchu a odv�trání místností 

Použité hodnoty p�i návrhu systému nuceného v�trání jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

 Tabulka �. 11 Doporu�ená násobnost vým�ny vzduchu a minnimální dávky �erstvého vzduchu 

v ob�anských stavbách [39] 

Místnost Vým�na vzduchu Min. dávka Teplota ti

Min. [-/h] Max. [-/h] [m3/h] [°C]

Obytné místnosti 1 6 20-60 20-22

Kancelá�e 3 15 30-60 18-22

Posluchárny 4 20 20-50 20-22

Chodby, haly 1 10 20-30 15-20

Šatny, p�evlékárny 2 8 20-30 18-23

Tabulka �. 12 Množství odvád�ného vzduchu pro hygienická za	ízení [39] 

Místnost Množství odvedeného vzduchu

Umývárny 30m3/h/1 umyvadlo

Sprchy 35-110m3/h/1 sprchu

WC
50m3/h/1 mísu

25m3/h/1 pisoár
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j) Vzduchové výkony v jednotlivých typech místností 

Tabulka �. 13 Výpis talí	ových ventil� Multivac 

I<� �   W X:�
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�=;23�

���������!� �M:F=E� �"� #�
�����"����� �M:F=E� �"� ��
�����"����� �M:F=E� ��� (�
�6���"����� �M:F=E� �!� ��
�6���"����� �M:F=E� �#� ��
�6���"����� �M:F=E� ��� ��
��������"� �M:F=E� (�� ��
����#��"� �M:F=E� (�� ��
���������!� �EF=E� �#� ��
��Z��"���!� �EF=E� �#� ��
�����"���!� �EF=E� (!� ��
��Z��"���!� �EF=E� �!� ��
������!���� �EF=E� !�� (�
��Z�������� �EF=E� (�� �!�

k) Údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace 

Jedná se o administrativní budovu, nep�edpokládá se tedy se zne�išt�ním vzduchu 

škodlivinami. Proto není nutné navrhovat zvláštní opat�ení. 

l) Popis zp�sobu v�trání a klimatizace jednotlivých prostor� a provoz�

Vzduchotechnické rozvody jsou navrženy z pozinkovaného, plechového, kruhového 

potrubí Spiro a typových tvarovek Spiro. Rozvody p�ívodního i odpadního vzduchu budou 

vedeny v sádrokartonovém podhledu a vyúst�ní budou opat�eny stropními talí�ovými ventily, 

viz tabulka �. 13. Potrubí bude izolováno aby nedocházelo k p�enosu hluku. 

• 1.NP 

V�trání 1.NP je zajišt�no VZT jednotkou Duplex 1600 Flexi RD4. P�ívod �erstvého 

vzduchu bude p�iveden do prostoru vrátnice a chodeb. Odpadní vzduch bude nasáván 

z hygienických místností, tj. sprchy muž� a žen, WC muž� a žen. Do prostoru šaten bude 

p�ivád�no i odvád�no stejné množství p�ívodního i odpadního vzduchu. Rozmíst�ní vyústek 

je �ešeno tak, aby došlo k prov�trání celé místnosti.  
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• 2.NP 

V�trání 2.NP je zajišt�no VZT jednotkou Duplex 1100 Flexi RD4. P�ívod �erstvého 

vzduchu bude p�iveden do prostoru chodby a odpo�ívárny. Odpadní vzduch bude nasáván 

z hygienických místností, tj. WC muž� a žen. Do prostoru kancelá�í a kuchy�ky bude 

p�ivád�no i odvád�no stejné množství p�ívodního i odpadního vzduchu. Rozmíst�ní vyústek 

je �ešeno tak, aby došlo k prov�trání celé místnosti.  

• 3.NP 

V�trání 3.NP je zajišt�no VZT jednotkou Duplex 1100 Flexi RD4. P�ívod �erstvého 

vzduchu bude p�iveden do prostoru chodby a archivu. Odpadní vzduch bude nasáván 

z hygienických místností, tj. WC muž� a žen. Do prostoru fotoateliéru, školící místnosti a 

kuchy�ky bude p�ivád�no i odvád�no stejné množství p�ívodního i odpadního vzduchu. 

Rozmíst�ní vyústek je �ešeno tak, aby došlo k prov�trání celé místnosti.  

m) Seznam za�ízení s uvedením výkonových parametr�

• 1.NP - Duplex 1600 Flexi RD4  

Množství p�ivád�ného a odvád�ného vzduchu V = 1445 m3/h

Obrázek �. 6 Schéma vzduchotechnické jednotky pro 1.NP 
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• 2.NP - Duplex 1100 Flexi RD4 

Množství p�ivád�ného a odvád�ného vzduchu V = 785 m3/h 

Obrázek �. 7 Schéma vzduchotechnické jednotky pro 2.NP 

• 3.NP - Duplex 1100 Flexi RD4 

Množství p�ivád�ného a odvád�ného vzduchu V = 840 m3/h 

Obrázek �. 8 Schéma vzduchotechnické jednotky pro 3.NP 
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n) Za�ízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu 

• 1.NP - Duplex 1600 Flexi RD4  

Obrázek �. 9 H-X diagram vzduchotechnické jednotky 1.NP 

• 2.NP - Duplex 1100 Flexi RD4 

Obrázek �. 10 H-X diagram vzduchotechnické jednotky 2.NP 
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• 3.NP - Duplex 1100 Flexi RD4 

Obrázek �. 11 H-X diagram vzduchotechnické jednotky 3.NP 

• Filtrace 

Do jednotek jsou osazeny kazetové filtry s t�ídou filtrace M5. Doporu�ený interval 

kontroly �istoty filtr� je 12 m�síc�. 

o) Popis jednotlivých vzduchotechnických za�ízení 

Pro p�ívod �erstvého vzduchu a odvod znehodnoceného byly navrženy v�trací 

jednotky Duplex – S Flexi. Jsou to kompaktní v�trací jednotky s vysoce ú�inným 

rekuperátorem vzduchu. Ú�innost rekuperátoru se pohybuje okolo 87%. Výkony a parametry 

navržených jednotek jsou uvedeny v bod� m). Tyto vzduchotechnické jednotky se vyráb�jí 

v kompaktním provedení, kdy v jedné spole�né sk�íni jsou osazeny dva nezávislé ventilátory 

EC, protiproudý rekupera�ní vým�ník tepla s velkou teplosm�nnou plochou, by-passová 

klapka rekuperátoru se servopohonem, výsuvné kazetové filtry pro p�ívodní i odvád�ný 

vzduch t�ídy M5 a odvod�ovací vany. St�ny sk�ín� jednotky jsou obaleny izolací 

z polyuretanu (U = 0,82W/m2K) a motory ventilátor� jsou v jednotce pružn� uložené, díky 

�emuž je docíleno nízké hlu�nosti. Byly zvoleny jednotky v podstropním provedení, které 

nemají vysoké prostorové nároky. Jednotky spl�ují p�ísné požadavky na ú�innost a efektivitu 

a jsou certifikovány prestižním Pasive house institutem (SRN) [44]
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p) Umíst�ní za�ízení 

Jednotka v 1.NP je zav�šena pod stropem místnosti �. 106, v�trací jednotky v 2.NP 

a 3.NP jsou umíst�ny pod stropem technické místnosti �. 213 a �. 311. Pro osazení jednotek se 

použijí t�emeny, podle doporu�ení výrobce [44]. Je nutné dodržet manipula�ní prostor pro 

otevírání �elních dve�í, vým�nu filtr� a servisní a montážní p�ístup. Jednotky jsou opat�eny 

vývody pro odvod kondenzátu, tyto vývody musí být zapojeny do kanalizace. Dimenze 

potrubí a množství vytvo�eného kondenzátu jsou uvedeny pro každou jednotku v p�íloze 

�. 16.  

q) Požadavky za�ízení na tepelné a chladicí p�íkony a elektrické p�íkony 

Pro zajišt�ní požadované teploty p�ívodního vzduchu do místnosti 22°C jsou ke 

vzduchotechnickým jednotkám na p�ívodní potrubí p�ipojeny teplovodní oh�íva�e, viz 

specifikace v tabulce �. 14. Každý oh�íva� bude p�ipojen samostatným okruhem 

k rozd�lova�i/sb�ra�i, umíst�ném v technické místnosti v 1.NP, který je dále napojený na 

akumula�ní nádobu Regulus PS 1000 N, jejíž oh�ev je zajišt�n tepelným �erpadlem IVT 

Premiumline EQ E17. Potrubí topné vody k oh�íva��m je navrženo z m�di o dimenzi 15x1. 

Potrubí bude izolováno tepelnou izolací Rockwool Flexorock o tlouš
ce 25mm (p�íloha 

�. 13). Jednotlivé okruhy jsou opat�eny regula�ními uzly, které slouží k regulaci topného 

výkonu vodních oh�íva��. Tyto uzly obsahují �erpadlo Wilo Yonos Pico 25/1-4, dva kulové 

ventily a trojcestnou sm�šovací armaturu se servopohonem RE-HW.3. Uzly musí být 

umíst�ny maximáln� 3m od oh�íva�e. 

Tabulka �. 14 Specifikace za	ízení pro oh	ev vzduchu 

Umíst�ní 1.NP 2.NP 3.NP

Typ HW.2-C HW.2-C HW.2-C

Výkon [kW] 1.6 1.17 1.06

Teplotní spád [°C] 50/26 50/25 50/23

Pr�tok média [l/h] 57 41 34
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r) Popis zp�sobu provozu, regulace, protihluková a protipožární opat�ení 

Jednotky Duplex Flexi jsou opat�eny standartní vestav�nou regulací ,,RD4“, která 

ovládá otá�ky ventilátor�, polohu klapek, vyhodnocuje a zamezuje havarijním stav�m podle 

nam��ených hodnot, obsahuje �idla koncentrace CO2 a relativní vlhkosti vzduchu [44]. 

 Sk�ín� jednotek jsou obaleny polyuretanovou výplní a motory ventilátor� jsou pružn�

uloženy, tím je zajišt�ná nízká hlu�nost. Proti p�enosu hluku vzduchovodem jsou navrženy 

tlumi�e hluku, které budou umíst�né za výstupem z VZT jednotky, viz výkresová 

dokumentace. Ve vzduchotechnických jednotkách budou osazeny uzavírací klapky na hrdle 

E1 s havarijní funkcí. 

s) Popis zp�sobu zav�šení potrubí, uložení 

Potrubí p�ívodního i odpadního vzduchu je vedeno v sádrokartonovém podhledu. 

Montáž vzduchotechnických rozvod� bude provedena odbornou firmou. Potrubí bude 

kotveno pomocí objímek a záv�s� do nosné konstrukce stropu. Rozte� záv�s� je minimáln�

2m.  Dlouhé kusy potrubí se nesmí spojovat na zemi a následn� zvedat a v�šet.  

t) Pokyny pro montáž 

Montáž vzduchotechnických rozvod� bude provedena odbornou firmou. Díly potrubí 

se rozloží na stavb� a podle projektové dokumentace se p�ekontroluje, zda souhlasí rozm�ry, 

délky a travy díl�. P�ímé trouby Spiro se upraví do pot�ebných délek. Po montáži musí být 

zajišt�na požadovaná vzduchot�snost.  

u) Požadavky na uvád�ní do provozu 

Do provozu se uvádí celé vzduchotechnické za�ízení jako celek. P�ed jeho 

zprovozn�ním je nutné soustavu vyregulovat a se�ídit výustky podle projektové dokumentace. 

Provede se zkouška t�snosti vzduchovod�, m��ení a kontrola mikroklimatických parametr�. 

Následn� bude vyhotoven protokol o provedených zkouškách v�etn� nam��ených výsledk�.  
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D.4 Technická zpráva vytáp�ní 

a) Zdroj tepla 

Zdrojem tepla navrhovaného objektu je tepelné �erpadlo zem�-voda IVT Premiumline 

EQ E17. Výkon tepelného �erpadla, p�i podmínkách +55°C na výstupu z tepelného �erpadla a 

0°C na vstupu do tepelného �erpadla, je 15,2kW a elektrický p�íkon je 5,43kW p�i stejných 

podmínkách. Topný faktor tepelného �erpadla je 2,8. Maximální výstupní teplota topné vody 

je 62°C a rozsah teplot primárního okruhu je -5 až 20°C. 

Sou�ástí vnit�ního vybavení jednotky je kompresor Scroll Copeland, trojcestný ventil 

pro p�ipojení externího zásobníku teplé vody, elektrický kotel o výkonu 9kW, ekvitermní 

regulátor REGO1000, elektronicky �ízená ob�hová �erpadla WILO primárního a 

sekundárního okruhu, pružné hadice pro tlumení chv�ní tepelného �erpadla a tlumící kryt 

kompresoru. V p�íslušenství tepelného �erpadla je také expanzní nádoba a pojistný ventil 

primárního okruhu, filtry pro primární i sekundární okruh, plnící sestava, venkovní �idlo pro 

ekvitermní regulátor a �idlo pro oh�ev teplé vody. 

K akumulaci a následnou distribuci tepla od tepelného �erpadla byla navržena 

akumula�ní nádrž Regulus PS 1000 N o objemu 1000l. Nádrž má pr�m�r 800mm, bez tepelné 

izolace a výšku 2070mm. Na míst� instalace bude nádrž opat�ena tepelnou izolací o tlouš
ce 

100mm s koženkovým povrchem. Do nádrže bude nainstalováno elektrické topné t�leso o 

výkonu 3kW. Výpo�et akumula�ní nádoby je uveden v p�íloze � 18. 

b) Klimatické a provozní podmínky 

Objekt se nachází na území Statutárního m�sta Ostravy v Moravskoslezském kraji. 

Návrhová výpo�tová venkovní teplota � ���!�"�#.  Pr�m�rná ro�ní teplota venkovního 

vzduchu � �$���%�&�#. Po�et otopných dní v roce je p�ibližn� 229. St�ední venkovní teplota za 

otopné období je 4°C. Zatížení v�trem v krajin� je normální. P�evládající sm�r v�tru je 

jihozápadní s rychlostí 4m/s.  Návrhové hodnoty veli�in jsou dány �SN 73 0540-3 (2005)[2]. 

Je navržen systém s teplovodním vytáp�ním a nuceným v�tráním se zp�tným 

využíváním tepla. Hodnoty vnit�ních výpo�tových teplot vzduchu a množství p�ivád�ného 

a odvád�ného vzduchu jsou uvedeny v bod� D.3 e)). Teplota p�ivád�ného vzduchu do 

místností je 22°C. Pr�m�rná vnit�ní výpo�tová teplota objektu je 19,1°C. Je uvažováno 

s nep�etržitým provozem v budov�, proto i typ vytáp�ní je nep�erušovaný, kde p�evažuje 

p�irozená konvekce.  
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c) Tepelné ztráty objektu 

Výpo�et tepelných ztrát objektu byl proveden ve výpo�etním programu Ztráty 2011, 

Svoboda Software [59], pro návrhovou venkovní teplotu -15°C. Výpo�et byl proveden podle 

�SN EN 12831 (2005)[12] a �SN 73 0540-2 (2011)[1]. Podrobné výsledky výpo�tu jsou 

uvedeny v p�íloze �. 5. 

Tabulka �. 15 P	ehled tepelných ztrát jednotlivých místností 

Ozna�.  Název  Teplota Vytáp�ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 

p./�.m.  místnosti    plocha  vzduchu ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te)

�� �� Ti Af[m2] V [m3] FiHL[W] FiHL [W/K]    

 1/ 101   Zádve�í      15 5.4 15.3 64 1.20% 2.14

 1/ 102   Vrátnice     20 18 50.6 139 2.60% 3.98

 1/ 103   Sklad zbran  20 13 36.6 223 4.20% 6.38

 1/ 104   Šatna muži   21 65.3 183.9 669 12.40% 18.59

 1/ 105   Šatna ženy   21 36.9 104 424 7.90% 11.77

 1/ 106   P�edsí�      21 9.1 25.6 191 3.60% 5.32

 1/ 107   WC ženy      15 3.9 10.9 -291 -5.40% -9.69

 1/ 108   Sprchy ženy  24 16.8 47.3 557 10.30% 14.29

 1/ 109   Sprchy muži  24 20.6 58.1 599 11.10% 15.35

 1/ 110   wc muži      18 24.3 68.3 -186 -3.50% -5.65

 1/ 111   WC ženy bez 18 6.8 19.2 9 0.20% 0.26

 1/ 115   TM1          15 12.1 34.1 10 0.20% 0.34

 1/ 114   Chodba 1     18 15.8 44.3 20 0.40% 0.62

 1/ 116   Chodba 2     18 29.6 83.5 -942 -17.50% -28.55

 2/ 201   Komora       15 5.4 15.3 -58 -1.10% -1.92

 2/ 202   Kancelá� 20  20 30.4 85.6 306 5.70% 8.73

 2/ 203   Kancelá� 20  20 30.9 90 217 4.00% 6.21

 2/ 204   Kancelá� 20  20 35.2 99 227 4.20% 6.49

 2/ 205   Kancelá� 20  20 36.9 104 298 5.50% 8.51

 2/ 206   Odpo�ívárna  20 28.4 80 307 5.70% 8.77

 2/ 207   Kuchy�ka     20 20.6 58.1 305 5.70% 8.72

 2/ 208   WC muži      18 24.3 68.7 -34 -0.60% -1.02

 2/ 209   WC ženy      18 6.8 19.2 0 0.00% 0

 2/ 210  N - Výtahová  10 6.1 50 -82 -1.50% -3.29

 2/ 211   schodišt�    18 16.4 144.5 522 9.70% 15.83

 2/ 212   Chodba       18 46.2 130.2 -282 -5.20% -8.54

 2/ 213   TM2          15 12.1 34.1 0 0.00% -0.01

 3/ 301   Komora2      15 5.4 15.3 -42 -0.80% -1.39

 3/ 302   fotoatelier  20 59 166.2 816 15.20% 23.32

 3/ 303   školící mís  20 72.8 205.2 804 14.90% 22.99

 3/ 304   Archiv       18 28.4 80 143 2.70% 4.33

 3/ 305   Kuchy�ka     20 20.6 58.1 369 6.80% 10.53

 3/ 306   WC muži      18 24.3 68.3 46 0.90% 1.41
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Tabulka �. 15 (pokra�ování)

 3/ 307   WC ženy      18 6.8 19.2 0 0.00% 0

 3/ 310   chodba       18 46.2 130.2 -2 0.00% -0.05

 3/ 311   TM3          15 12.1 34.1 36 0.70% 1.2

Sou�et: �� �� 853.2 2536.9 5384 100.00% 145.92

�

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 

Sou�et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     5.384 kW 100.0 % 

 Sou�et tep. ztrát prostupem Fi,T     7.109 kW  132.0 % 

 Sou�et tep. ztrát v�tráním Fi,V    -1.725 kW  -32.0 %

d) Stanovení pot�ebného výkonu na oh�ev teplé vody 

Jmenovitý tepelný výkon pro oh�ev teplé vody je 3.89kW. Výpo�et byl proveden 

podle �SN 06 0320 (2006)[13] na základ� stanovení denní pot�eby teplé vody. Výpo�et 

je uveden v p�íloze �. 10. 

e) P�ehled vzduchotechnických za�ízení napojených na rozvody tepla 

K rozd�lova�i/sb�ra�i topného systému budou napojené t�i samostatné okruhy pro 

teplovodní oh�íva�e vzduchotechnických jednotek. Popis okruh� je uveden v bod� D.3 q).  

f) Stanovení pot�ebného výkonu zdroje tepla 

Pot�ebný výkon zdroje tepla byl stanoven sou�tem díl�ích pot�ebných výkon�

na jednotlivé topné okruhy a pot�ebného výkonu na oh�ev teplé vody. Podrobn�ji je návrh 

�ešen v p�íloze �. 18. 

Pot�ebný výkon pro jižní topný okruh  � 4,46 kW 

Pot�ebný výkon pro severní topný okruh  � 3,21 kW 

Pot�ebný výkon pro VZT jednotku 1   � 1,60 kW 

Pot�ebný výkon pro VZT jednotku 2    � 1,17 kW 

Pot�ebný výkon pro VZT jednotku 3   � 1,06 kW 

Pot�ebný výkon na oh�ev TV    � 3,89 kW

Pot�ebný celkový výkon    � 15,39 kW 
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g) Ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní, vzduchotechniku a oh�ev teplé vody 

Tabulka �. 16 Energie dodané do budovy 

Vyp.spot�eba energie na vytáp�ní za rok Q,fuel,H:  23,367 GJ  6,491 MWh  8 kWh/m2

Pomocná energie na vytáp�ní Q,aux,H:  3,665 GJ  1,018 MWh  1 kWh/m2 

Dodaná energie na vytáp�ní za rok EP,H:  27,032 GJ  7,509 MWh  9 kWh/m2 

Vyp.spot�eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 

Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  ---

Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 

Vyp.spot�eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 

Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 

Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 

Vyp.spot�eba energie na nucené v�trání Q,fuel,F:  16,472 GJ  4,576 MWh  5 kWh/m2 

Pomocná energie na nucené v�trání Q,aux,F:  ---  ---  --- 

Dodaná energie na nuc.v�trání za rok EP,F:  16,472 GJ  4,576 MWh  5 kWh/m2 

Vyp.spot�eba energie na p�ípravu TV Q,fuel,W:  54,441 GJ  15,122 MWh  18 kWh/m2 

Pomocná energie na p�ípravu teplé vody Q,aux,W:  3,784 GJ  1,051 MWh  1 kWh/m2 

Dodaná energie na p�ípravu TV za rok EP,W:  58,225 GJ  16,174 MWh  19 kWh/m2 

Vyp.spot�eba energie na osv�tlení a spot�. Q,fuel,L:  70,269 GJ  19,519 MWh  23 kWh/m2 

Dodaná energie na osv�tlení za rok EP,L:  70,269 GJ  19,519 MWh  23 kWh/m2 

Celková ro�ní dodaná energie Q,fuel=EP:  171,998 GJ  47,777 MWh 56 kWh/m2 

h) Bivalentní zdroj tepla 

V p�ípad� nedostate�ného výkonu tepelného �erpadla, je jeho sou�ástí vestav�ný 

elektrický kotel s výkonem 9 kW, s plynulým �ízením výkonu a možností soub�žného 

provozu. Dále je v akumula�ní nádrži navržená elektrická topná spirála o výkonu 3kW 

a v zásobníku na oh�ev teplé vody je p�idaná elektrická spirála o výkonu 4kW. Celkový 

výkon elektrických zdroj� je 16kW. Bivalentní zdroje za�nou, díky automatické regulaci 

spínat p�i teplot� nižší než -11°C, viz p�íloha �. 18.  

i) Popis p�ípojky primárního média 

Objekt je napojen na distribu�ní rozvodnou sí
 NN od spole�nosti �EZ s.r.o. Budova 

je napojena na napájecí soustavu 3+N+PE ∼ 50Hz, 400V TN-S zemním kabelem 

od rozvodného za�ízení dodavatele do p�ípojkové kabelové sk�ín� umíst�né na obvodovém 

zdivu objektu ve výšce 0,6m nad upraveným terénem. Kabel bude uložen v hloubce 0,7m. 

Tepelné �erpadlo bude napojeno na samostatný jisti� 32A – t�ípólový 400V kabelem CYKY 

G5x2,5. 
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j) Umíst�ní zdroje tepla 

Tepelné �erpadlo bude umíst�no do technické místnosti v 1.NP (místnost �. 115). 

Rozm�ry tepelného �erpadla jsou 600 x 645 x 1520mm. Je nutné respektovat minimální 

vzdálenosti pro umíst�ní tepelného �erpadla, které jsou od bo�ních zdí 100mm, od zadní st�ny 

20mm a minimální vzdálenost od stropu je 300mm. Hmotnost tepelného �erpadla je 200kg. 

Tepelné �erpadlo musí být umíst�no na rovném a stabilním povrchu, který odolá hmotnosti 

nejmén� 500kg. 

k) Popis otopného systému 

Do objektu byl použit dvoutrubkový uzav�ený teplovodní protiproudý systém vytáp�ní 

s nuceným ob�hem vody s teplotním spádem topného systému je 50/40°C. 

Topný systém je rozd�lený na primární a sekundární �ást odd�lenou zdrojem tepla. 

Primární �ást zajiš
uje jímání tepelné energie z hlubinných vrt� s uvažovaným m�rným 

výkonem 50W/m. Sekundární �ást zprost�edkovává rozvod tepla do budovy. Byly navrženy 

dva topné okruhy, severní a jižní, které jsou osazeny otopnými t�lesy a t�i samostatné okruhy, 

které dodávají teplo vodním oh�íva��m vzduchotechnických jednotek. Všechny okruhy jsou 

svedené do rozd�lova�e/sb�ra�e umíst�ného v technické místnosti, který je dále napojen 

do akumula�ní nádrže. Návrh a výpo�et teplovodního vytáp�ní je uveden v p�íloze �. 11. 

Rozd�lení okruh� otopného systému je patrné z výkresu D.4-04. 

l) Popis primárního okruhu 

Primárním zdrojem tepelného �erpadla budou geotermální vertikální vrty. V p�íloze 

�. 18 byl proveden návrh hloubky vrtu p�i p�edpokladu normálního pevného horninového 

podloží. Byly navrženy dva vrty o hloubce 98m, v minimální vzdálenosti 10m od sebe, které 

budou dovedeny do rozd�lova�e/sb�ra�e GE-TRA pro dv� v�tve v technické místnosti 1.NP. 

Aby byl návrh vrt� co nejp�esn�jší, je nutný hydrogeologický pr�zkum podloží. 

Na p�ívodním potrubí studeného okruhu bude osazena plnící sestava a filtrem ne�istot. 

Ob�hové �erpadlo studeného okruhu je sou�ástí tepelného �erpadla. Pro studený okruh byla 

podle doporu�ení výrobce zvolena tlaková expanzní nádoba s membránou Regulus MB18. 

Chladící médium studeného okruhu je bezfreonové chladivo R407 C. 
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m) Tlaková ztráta, regulace a ob�hová �erpadla sekundárního okruhu 

Tlakové ztráty a hmotnostní pr�toky jednotlivých okruh� jsou uvedeny v tabulce �. 17. 

Podrobný výpo�et tlakových ztrát je uveden v p�íloze �. 11 a 16. 

Tabulka �. 17 Tlakové ztráty a hmotnostní pr�toky okruh�

Okruh Tlaková ztráta Hmotnostní pr�tok

Jižní topný okruh 11.23kPa 384 kg/m3

Severní topný okruh 9.58kPa 276 kg/m3

Okruh pro VZT1 19.25kPa 57 kg/m3

Okruh pro VZT2 33.99kPa 41 kg/m3

Okruh pro VZT3 33.99kPa 35 kg/m3

Sou�ástí tepelného �erpadla je ekvitermní regulace REGO 1000. �ídící jednotka �ídí 

produkci tepla a teplé vody po signálech z teplotních �idel (�idlo teploty teplonosné látky –

 výstup, �idlo teploty teplonosné látky – zpáte�ka, �idlo teploty okruhu solanky – zpáte�ka, 

�idlo teploty okruhu solanky – výstup). Každé otopné t�leso je opat�eno termoregula�ním 

ventilem. 

Na základ� tlakových ztrát a hmotnostních pr�tok� byla navržena mokrob�žná 

ob�hová �erpadla Wilo Yonos Pico 25/1-4. Pro okruhy VZT byla �erpadla vybrána na základ�

výpo�tového softwaru firmy Atrea. Návrh a posouzení ob�hových �erpadel je uveden 

v p�íloze �. 14. 

n) Rozvodné potrubí sekundárního okruhu 

P�ívodní potrubí je navrženo z m�di spojované pájením, ozna�ení Dxl. Na topné a vzt 

okruhy bude použito potrubí o dimenzi 15x1, 18x1 a 22x1. V technické místnosti pak bude 

použito i potrubí o dimenzi 28x1,5. 

Páte�ní rozvod je veden v technické místnosti pod stopem od tepelného �erpadla 

k akumula�ní nádrži a od ní dále do rozd�lova�e/sb�ra�e HV 70/125-5. Potrubí jednotlivých 

okruh� je v technické místnosti svedeno do podlahy p�ípadn� vedeno podél zdi ke 

stoupa�kám do dalších podlaží. Stoupací potrubí bude umíst�né za sádrokartonovým 

obložením. 
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o) Zabezpe�ovací soustavy 

Pro vyrovnávání zm�n objemu kapaliny a udržení p�etlaku sekundární �ásti byla 

navržena tlaková expanzní nádoba s membránou Regulus MB 80, model skirt. Provozní 

teplota nádoby je od 5 až do 100°C. Hmotnost expanzní nádoby je 14 kg, rozm�ry nádoby 

jsou: pr�m�r 450mm a výška 608mm. Expanzní nádoba bude umíst�na na podlaze 

v technické místnosti 1.NP. Expanzní nádoba bude k topné soustav� p�ipojena k vratnému 

potrubí soustavy potrubím o dimenzi 22x1. Návrh expanzní nádoby je uveden v p�íloze �. 20.  

Pro zásobník teplé vody byla navržena expanzní nádoba Regulus HYB 24, 

v provedení in line. Provozní teplota nádoby je od -10 až do 99°C. Hmotnost expanzní 

nádoby je 5 kg, rozm�ry nádoby jsou: pr�m�r 300mm a výška 440mm. Expanzní nádoba bude 

umíst�na na podlaze v technické místnosti 1.NP. Expanzní nádoba bude k zásobníku potrubím 

o dimenzi 22x1. Návrh expanzní nádoby je uveden v p�íloze �. 20. 

Byl navržen pojistný ventil DUCO MEIBES ½“ KD s otevíracím p�etlakem 250 kPa. 

Který bude osazen na expanzním potrubí spole�n� s tlakom�rem. Návrh pojistného ventilu je 

uveden v p�íloze �. 19. 

p) Otopná t�lesa 

Do objektu byly navržena nízkoteplotní desková otopná t�lesa Korado Radik 

v provedení Ventil kompakt s pravým spodním p�ipojením na otopnou soustavu. Spodní 

hrana t�les je osazena 150mm od podlahy. T�lesa budou p�ipevn�na ke st�n� pomocí 

p�iva�ených p�íchytek. Rozte� p�ipojení je 50mm. T�lesa budou k otopné soustav� p�ipojena 

p�ímým šroubením Vekolux. Pro vyrovnání tlak� jsou na otopných t�lesech Radik VK 

instalovány termoregula�ní ventily. Armatura je provedena s p�ímým šroubením DN 15. 

Stupe� p�ednastavení TRV ventilu je znázorn�no v p�íloze �. 12. Výkony a typy t�les byly 

stanoveny na základ� výpo�tu tepelných ztrát po místnostech, viz p�íloha �. 5.  
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Tabulka �. 18 Návrh otopných t�les 
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E. DOKLADOVÁ �ÁST 

Bylo vypracováno posouzení energetické náro�nosti budovy podle �SN EN 

ISO 13 790 (2009) [6]. Pr�kaz energetické náro�nosti budovy byl zpracován podle vyhlášky 

�.78/2013 Sb.[19], viz p�íloha �. 8.  
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3. ZÁV
R 

Cílem mé práce bylo navrhnout administrativní budovu Policie �eské Republiky 

v pasivním standardu, v�etn� za�ízení vzduchotechniky, vytáp�ní a za�ízení pro oh�ev teplé 

vody. Výsledkem je t�ípodlažní nepodsklepený objekt s rovnou st�echou a výbornými tepeln�

izola�ními vlastnostmi, který je navržen s ohledem na funk�ní dispozi�ní �ešení, které pln�

odpovídá požadavk�m daného provozu budovy.  

V projektu byl �ešen návrh v�tracího systému, bez kterého by se tento tém��

vzduchot�sný d�m neobešel. Byl zvolen decentralizovaný systém pro p�ísun �erstvého a 

odvod znehodnoceného vzduchu s rekuperací tepla a teplovodním doh�evem, který v p�ípad�

pot�eby nah�ívá vzduch proudící do místnosti, tak aby byla zajišt�ná pohoda �lov�ka. Pro 

každé podlaží byla zvolena jedna jednotka, tím bylo dosaženo nižších nárok� na jednotku, 

z hlediska výkonu, menších vzduchotechnických rozvod� a variabilnost systému v oblasti 

regulace.  

Pro vytáp�ní objektu byl navržen nízkoteplotní teplovodní systém s otopnými t�lesy. 

Jako zdroj tepla jsem zvolila tepelné �erpadlo ,,zem� – voda“, které je podle mého názoru 

jedním z nejefektivn�jších zp�sob� využití obnovitelných zdroj� energie. Abych zajistila co 

nejstabiln�jší dodávku tepelné energie, zvolila jsem zp�sob jímání tepla z vertikálních 

geotermálních vrt�, které budou umíst�ny na pozemku objektu.  

Budova byla vyhodnocena také z hlediska stavební tepelné techniky a energetické 

náro�nosti budovy. Navržený objekt spl�uje kritéria pasivní neobytné budovy a byl zat�ízen 

do klasifika�ní t�ídy energetické náro�nosti budovy ,,A – mimo	ádn� úsporná“. 
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