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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČENÍ 

 

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bvp  výškový systém Balt pro vyrovnání 

TČ  tepelné čerpadlo 

COP  topný faktor tepelného čerpadla 

Q  výkon 

U  součinitel prostupu tepla konstrukcí 

Sb.  sbírka 

PD  projektová dokumentace 

k.ú  katastrální území 

m n.m.  metrů nad mořem 

p.č.  parciální číslo 

NP  nadzemní podlaží 

Kč  Koruna česká 

ŽB  železobeton 

C  pevnostní třída betonu válcová/krychelná 

P+D  péro a drážka 

TI  tepelná izolace 

HI  hydroizolace 

tl.  tloušťka 

SDK  sádrokarton 

Al  hliník 

Un  součinitel prostupu tepla celé konstrukce okna/dveře 

ČOV  čistička odpadních vod 

Edef  zhutnění 

EPS  extrudovaný polystyrén 

NN  nízké napětí 

N  počet stupňů 

Nskut  počet stupňů skutečný 

ČSN  česká norma 

KV  konstrukční výška 

h  hloubka schodišťového stupně 

b  šířka schodišťového stupně 
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Hpr  průchodná výška 

Hp  podchodná výška 

OT  otopné těleso 
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 1. Úvod 

 Zadání diplomové práce bylo řešení Kancelářské budovy, jejího vytápění a chlazení. 

K vypracování byly použity normy a vyhlášky platné na území České republiky. Jak pro 

návrh samotné kancelářské budovy a její obálky, tak k návrhu otopné soustavy, zdroje pro 

chlazení a vytápění.  

 Kancelářská budova leží na území Ostrava – Poruba, na ulici Opavská. Součástí 

kancelářské budovy je také parkovací stání pro 3 automobily a Galerie v nejnižším podlaží. 

Budova je 8mi patrová, s plochou střechou, nepodsklepená.  

 Hlavním tématem diplomové práce bylo řešení úspory energie. A to pro vytápění, 

chlazení celého objektu. Současně bylo požadováno, aby k úspoře energie byly použity 

alternativní zdroje energie. Jelikož není možné použít solární kolektory, protože se na budově 

již nachází malé větrné elektrárny, rozhodla jsem se využít jako zdroj energie na vytápění, 

chlazení tepelné čerpadlo. Přesněji řečeno, tepelné čerpadlo země – voda.  

 Kolem objektu se nachází parkovací stání, které svou rozlohou je dostačující pro 

využití zemních vrtů pro tepelné čerpadlo země – voda.  

 Aby byly splněny všechny nároky kladené na budovu v rámci vytápění a chlazení, ale 

taktéž finanční, bylo právě z tohoto hlediska doporučeno tepelné čerpadlo země – voda. 

Počáteční náklady budou sice vyšší, ale návratnost investic po dobu životnosti tepelného 

čerpadla do budoucna bude velice příznivá.  

 Práci jsem rozdělila na základě sbírky zákonů č.62/2013. A to na 5 velkých podskupin. 

Průvodní zprávu, Souhrnnou technickou zprávu, Situační výkresy, Dokumentaci objektu, 

Technických a technologických zařízení a Dokladovou část.   
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2. Projektová dokumentace obsahuje části: 

   A Průvodní zpráva 

   B Souhrnná technická zpráva 

   C Situační výkresy 

   D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

   E Dokladová část 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

    a) Údaje o stavbě 

 Název stavby:   Projekt kancelářské budovy 

 Místo stavby:   ul. Opavská, Ostrava – Poruba, 708 00 

 Vlastník pozemku:  Statutární město Ostrava 

 Druh pozemku:  zpevněná zastavěná plocha 

 Okres:    Ostrava 

 Kraj:    Moravskoslezský 

  

b) Údaje o stavebníkovi 

 Objednavatel dokumentace: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 

     1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba 

 Účel dokumentace:   dokumentace pro vydání stavebního povolení 

 Stupeň PD:   DSP, příloha č. 6 k vyhlášce č.499/2006 Sb., v novém 

     znění sbírka zákonů č.62/2013  

 Provozovatel stavby:  CONCEPT HOUSE, s.r.o., Spartakovců 6014/3,  

     Ostrava – Poruba, 708 00 

 Investor:   CONCEPT HOUSE, s.r.o., Spartakovců 6014/3,  

     Ostrava – Poruba, 708 00 
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c) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Vypracovala:   Bc. Klára Žilová 

 Adresa:   Bieblova 324/26, Ostrava, 70200 

 Stupeň PD:   DSP 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

Pro vypracování projektu Kancelářské budovy, návrh zdroje tepla a chlazení a návrh 

otopné soustavy byla použita původní projektová dokumentace. Součástí dokumentace jsou 

stávající půdorysy, řezy, pohled na střechu, základy, dokumentace použitého materiálu, 

pohledy, podhledy, situace a charakter stavby.  

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

 Objekt parc. č. 972/2, 972/3, 939/9 k.ú. Poruba se nachází v obci Ostrava – Poruba. 

Stavební parcela je ve vlastnictví investora. Území je rovinné, s mírným klesáním 

k severovýchodu. Nadmořská výška se pohybuje kolem +238,00 m n.m. 

 Majetkoprávní vztahy:  

 p.č. 972/3   vlastní investor 

 p.č. 972/2   vlastní investor 

 p.č. 939/9   vlastní investor 

 b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 V okolí stavby se nenachází žádné chráněné území ani kulturní památka. Sousední 

objekty nejsou v majetku investora.  

c) Údaje o odtokových poměrech 

  Není předmětem diplomové práce. 
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d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Požadavky na výstavbu jsou splněny a provedeny podle vyhlášky MMR č 20/2012Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Jedná se o stavbu určenou k administrativním účelům (kanceláře, galerie).  

Použité stavební materiály a hmoty budou v souladu s projektem stavby. Stavba 

nebude svým provozem a užíváním narušovat životní prostředí.  

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

 Není předmětem diplomové práce.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Objekt je situován na pozemku města Ostravy. Navazuje na stávající objekt bytového 

domu na ulici Opavská, Ostrava – Poruba. Umístění stavby na pozemku je na základě 

územního plánu města Ostravy. Dbalo se na požadavky investora. Stavební pozemek p.č. 

972/2 je ve vlastnictví investora.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zohledněny a zpracovány do 

projektové dokumentace. Požadavky budou respektovány při realizaci.  

 Požadavky územního rozhodnutí, včetně požadavků dotčených orgánů, jsou splněny. 

 h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Není předmětem diplomové práce. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Není předmětem diplomové práce.  
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 Majetkoprávní vztahy jsou sepsány v A.3.a. Dotčené pozemky jsou pouze pozemek, 

na kterém se nachází samotná Kancelářská budova. Charakter stavby je zachován. 

  

A.4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

  Jedná se o částečnou změnu dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba je charakterizována jako Kancelářská budova, součástí stavby je také galerie 

v nejnižším podlaží, a kanceláře ve vyšších patrech. Uvnitř objektu se taktéž nachází 3 

parkovací stání.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

  Jedná se o stavbu trvalou.  

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Nejedná se o kulturní památku.  

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Stavba je řešena jako bezbariérová, pro pohyb v 1.NP je zapotřebí pouze vstupních 

dveří, dostatečné šířky a sklonu. Pro pohyb mezi jednotlivými podlažími je možnost využití 

hydraulického výtahu. Dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

 Není předmětem diplomové práce.  
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Není předmětem diplomové práce. 

h) Navrhované kapacity stavby 

 Zastavěná plocha:  46,43 m
2 

 Obestavěný prostor: 6217,9 m
3 

 Užitná plocha:  46, 43 m
2
 

 Počet jednotek: 8 NP (1 NP – 1 jednotka (Galerie), 2-8 NP – 9 x 7 jednotek) 

 Počet pracovníků: 115 osob 

i) Základní bilance stavby 

 Potřeba tepla na vytápění    80601 kWh/a 

 Součinitel tepelné ztráty    84374 W 

 Hospodaření s dešťovou vodou:    je svedena do dešťové kanalizace 

 Třída energetické náročnosti budovy:   C (U,em = 0,31 W/m
2
K) 

 Klasifikační ukazatel CI    0,8 

j) Základní předpoklady výstavby 

 V roce 2014 bude na stavbě započata změna vytápění a chlazení a změna zdroje 

dodání energie do objektu (Tepelné čerpadlo, země – voda).  

 Stavba bude dokončena do dvou let od vydání stavebního povolení příslušným 

orgánem.  

 Zahájení výstavby je naplánováno na rok 2014 a ukončení výstavby roku 2016. 
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k) Orientační náklady stavby 

 Náklady na vytápění a chlazení objektu a zdroj tepla jsou vypočteny v závěru práce. 

Viz. Příloha č. E14 Ekonomické zhodnocení.  

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 Stavba je objekt Kancelářské budovy, která je osmi podlažní.  

 Technická a technologická zařízení nejsou předmětem diplomové práce. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

    a) charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek je zatravněn a nachází se na něm vzrostlá zeleň. 

    b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Není předmětem diplomové práce. 

 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Není předmětem diplomové práce.  

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

 Území Ostravy je z velké části poddolováno. Stavby jsou navrhovány s ohledem  

na tuto skutečnost. Stavba na k.ú. Poruba není poddolována. 

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

na odtokové poměry v území 

 Stavba nijak negativně neovlivňuje okolní území. Byla navržena tak, aby sloužila 

široké veřejnosti.  

   f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Není předmětem diplomové práce.  

    g) požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Nejsou.  
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 h) územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 Stavba je napojená na stávající dopravní i technickou infrastrukturu a její napojení 

v rámci řešení nového návrhu vytápění / chlazení nebude pozměněno.  

 Vybudování vrtů je na přilehlém území na severní straně pozemku.  
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C Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 Je součástí bodu E Dokladová část – výkres č. 1 (měřítko 1:350) 

C.2 Celkový situační výkres a Koordinační situační výkres 

 Je součástí bodu E Dokladová část – výkres č. 2 a 3 (měřítko 1:350) 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního a inženýrského objektu 

a) Architektonicko – stavební řešení 

- Účel objektu, funkční náplň: 

 Jedná se o osmipodlažní budovu. Stavba je nepodsklepená s plochou střechou. Objekt 

navazuje na okolní zástavbu. Výškově mírně okolní zástavbu převyšuje.  Objekt je řešen jako 

kancelářská budova (4 kancelářské jednotky na patře). Od 2.NP  jsou podlaží shodná.  

- Údaje o pozemku, chráněné území, vliv na životní prostředí: 

 Jedná se o novostavbu. Území je rovinaté, s mírným klesáním k severovýchodu. 

Nadmořská výška se pohybuje kolem +238,00 m n.m. V okolí stavby se nenachází žádné 

chráněné území ani kulturní památka. Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň. Stavba nemá 

negativní vliv na životní prostředí.  

- Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby: 

 1NP slouží pro širokou veřejnost. Nachází se zde parkovací zastřešená plocha, galerie, 

terasa, WC muži, ženy, invalidi, sklady a TZB. 2NP – 8NP slouží pro administrativní účely. 

Nachází se zde hala, WC, sklady, kanceláře, zasedací místnosti. Technologie výroby není 

řešena. 

- Bezbariérové užívání stavby: 

 Stavba je navržená jako bezbariérová. Bezbariérový přístup v rámci jednotlivých 

podlaží je vyřešen výtahem.  Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

- Bezpečnost při užívání stavby: 

 Stavba je řešena pro běžný kancelářský provoz. 

- Požární bezpečnost: 

 Z hlediska požární ochrany stavba splňuje požadavky dané stavebním zákonem. 
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- Osvětlení, akustika, oslunění, vibrace: 

 Není předmětem diplomové práce. Je zohledněn korekční činitel clonění při výpočtu 

v programu Energie 2013.  

- Výkresová část: 

 Půdorysy jednotlivých podlaží, pohledy, řez a situace jsou součástí bodu E Dokladová 

část v příloze č. 1. 
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b) Stavebně konstrukční řešení 

Výkopy: 

 Nejsou řešeny.  

Základy: 

 Základy jsou základové dvoustupňové patky ŽB monolitické (výztuž R 10 505) 

hloubky 580 mm a základové pásy ŽB monolitické (výztuž R 10 505) hloubky 890 mm. Dále 

je objekt založen na pilotech.  

Obvodové svislé nosné konstrukce: 

 Stavba je řešena jako monolitický ŽB sloupový systém. Sloupy jsou z betonu 

monolitického železového C30/37 XC1, výztuž R 10 505.  Obvodovou stěnu S30 tvoří 

obvodové zdivo z keramických tvarovek Porotherm 24 P+D, P10, zděné na maltu M5. 

Zateplení fasády objektu – systém ETICS, TI RockWool Fasrock, celková tl. 200 mm. 

K podkladu je TI lepena a mechanicky kotvena.  Je použit armovací tmel a tkanina. Omítka 

vápenná a JUB bavalit. 

 Dále je stavba řešena železobetonovou stěnou tl. 200 mm. Původní stav S38 byl bez 

zateplení. Pro lepší tepelně technické vlastnosti dané stavby je nová stěna S38 zateplena TI tl. 

200 mm. 
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Příčky a vnitřní stěny: 

 Pro vnitřní příčky byl použit SDK na systémových FeZn profilech, tl. 130 mm. Tato 

SDK je tvořena 1x SDK, vyplnění minerální vlnou 100 mm a poté opět 1x SDK. Spoje jsou 

přetmeleny, bandážovány a přebroušeny.  

Vodorovné konstrukce: 

 Strop objektu tvoří monolitická jednostranně nebo křížově vyztužená deska třídy 

betonu C 30/37 XC1 s betonářskou výztuží R 10 505. Beton je řešen jako pohledový. 

Povrchová úprava bezbarvou akrylátovou impregnací pohledových ŽB povrchů. Deska je 

navržena o tloušťce 200 mm. Na desce je izolace kročejová Rockwool Floorrock tl. 3 cm. 

  V místě garážového stání je strop zateplen Rockwool Floorrock tl. 3 cm a Rockwool 

Domrock tl. 100 mm. Překlady otvorů jsou z Porotherm překlad 70 x 238 x 1250 mm. 

Výškové osazení objektu ± 0,000 = 238, 440 m n.m. 

 Střešní konstrukce: 

 Střecha je jednoplášťová plochá. Nosnou konstrukcí střechy je železobetonová deska 

C30/37 XC1, výztuž R 10 505 tl. 150 mm. Střešní konstrukce je ukončena atikou.  

 Odvodnění ploché střechy je řešeno střešními vpusti. Přístup na střechu je umožněn. 

Střecha není pochozí.  
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 Na nosnou konstrukci byly provedeny jednotlivé vrstvy střešního pláště: 

Separace/parozábrana: Elastek 50 Special mineral, celoplošně natavená, penetrace 

Beton hutný (spádová vrstva) tl. 100 mm 

Al fólie 2x tl. 0,4 mm 

TI Isover Tango tl. 250 mm 

Pojistná HI: Elastek 50 Special mineral (mechanicky kotveno přes TI do stropní desky),  

spoje přelepeny další vrstvou HI 

Hydroizolace: Elastek 50 Special Dekor, celoplošně natavená 

Schodiště: 

Schodiště spojující 1NP až 8NP je provedeno jako jednoramenné. Jedná se o profily L 

(60x60x6) napojené na podstupnice a stupně schodiště z pororoštu. Podstupnice schodiště 

pororošt 900x145x40 a stupeň schodiště pororošt 900x310x40. Schodnice je z profilu U220 + 

zavíčkování, která je přivařená ke stropnímu nosníku.  

Povrch je ošetřen, naimpregnován bezbarvou a UV stabilní akrylátovou impregnací – 

vytvrzující, těsnící, ošetřující a protiskluzový přípravek na betonový povrch.  

Šířka schodišťového ramene je 1 200 mm. Je opatřeno z jedné strany zábradlím 

z ocelových profilů Jackel 50x3. Výška zábradlí je 900 mm.  

 Výplně otvorů: 

 Okna jsou hliníková, zasklená izolačním trojsklem tl. 12 mm, vyplněna argonem. 

Součinitel prostupu tepla je Un = 0,7 W/m
2
.K. Rám oken v barvě černé RAL 9011. 

 Vstupní dveře jsou s hliníkovým rámem, vyplněny izolačním dvojsklem tl. 8 mm, 

uvnitř s argonem. Součinitel prostupu tepla je Un = 1,1 W/m
2
.K. Rám dveří v barvě černé 

RAL 9011. 

 Garážová vrata výklopná, zateplená jsou ocelová. Dálkově ovládána. Součinitel 

prostupu tepla Un = 1,6 W/m
2
K. Barva vrat je RAL 6018. 
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 Vnitřní dveře hliníkové, prosklené, nesymetrické, otvíravé s požární odolností.  

Zasklení izolačním dvojsklem s argonem, součinitel prostupu tepla je Un=1,4 W/m2K. Rám 

barvy černé RAL 9011. 

Úpravy vnitřních povrchů: 

Podlahy: 

- Prostory s mokrým provozem: keramická dlažba (černá) do tmelu (tl.6 mm) 

- Prostor galerie, terasa: prkenná podlaha modřín evropský cca 146 x 28 mm (tl. 30 

mm) 

- Výtahová šachta: ŽB základová deska (vodostavební beton) opatřena z interiéru HI 

sylox. uzavírací stěrkou a protipožárním nátěrem na beton (Soudal)  (tl.200 mm) 

- Kanceláře, příslušenství, haly a ostatní prostory: koberec (tl.5 mm) 

Podhledy: 

- SDK, celistvý: zavěšené SDK (tl. 12,5 mm) 

- Pohledový beton: povrch ošetřen bezbarvou a UV stabilní akrylátovou impregnací 

Stěny:  

- Omítka vápenná a JUB Bavalit (tl. 15 mm) 

- Pohledový beton ošetřen bezbarvou a UV stabilní akrylátovou impregnací 

Skladby: 

S1 – podlaha mokrý provoz 1NP 

 Keramická dlažba černá do tmelu    6 mm 

 Anhydritová směs       50 mm 

 TI vrstva Isover Orsil N     300 mm 

 HI 2xGlastek 40 Special mineral, penetrace   5 mm 

 Podkladní beton C30/37 XC2, výztuž R 10 505  200 mm 

 Zhutněný násyp/rostlá zemina, zhutněný Edef = 60 
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S2 – podlaha prostory galerie 1NP 

 Prkenná podlaha modřín evropský P+D kolmé hran y 30 mm 

 Podkladní kontralatě po 600 mm, 2x impregnovány  30 mm  

Anhydritová směs       50 mm 

 TI vrstva Isover Orsil N     300 mm 

 HI 2xGlastek 40 Special mineral, penetrace   5 mm 

 Podkladní beton C30/37 XC2, výztuž R 10 505  200 mm 

 Zhutněný násyp/rostlá zemina, zhutněný Edef = 60 

 

S3 – podlaha výtahová šachta 1NP 

 ŽB základová deska       200 mm  

Podkladní beton C30/37 XC2, výztuž R 10 505  150 mm 

 Zhutněný násyp/rostlá zemina, zhutněný Edef = 60 

 

S4 – podlaha prostory s mokrým provozem 2NP – 8NP 

 Keramická dlažba (černá) do tmelu    6 mm 

Anhydritová směs      50 mm 

 Stropní ŽB deska C30/37 XC1, výztuž R 10 505  180 mm 

 Podhled (dle umístění) 
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S5 – podlaha kanceláře, příslušenství, haly a ostatní prostory 2NP – 8NP 

 Povrchová úprava dle investora (koberec)   5 mm 

Anhydritová směs      50 mm 

 Stropní ŽB deska C30/37 XC1, výztuž R 10 505  180 mm 

 Podhled (dle umístění) 

Tepelná izolace: 

Obvodová konstrukce je zateplena ETICS TI RockWool Fasrock, celková tl 200mm. 

V podlaze na terénu je použita TI EPS – S150 v tl. 190 mm. Ve skladbě střešního pláště je 

použita TI Isover Tango tl. 250 mm – spádové klínce 2% tl. 100-250 mm. 

 Zvuková izolace: 

 Je vložena do všech vrstev podlah od 1NP po 8NP z důvodu kročejové 

neprůzvučnosti. Rockwool Floorrock tl. 3 mm zajišťuje zvýšení kročejové neprůzvučnosti od 

10ti do 40ti dB. Požadavek na kročejovou neprůzvučnost je mezi místnostmi v budovách 

L´n,w = 55 dB dle ČSN 73 0532.  

 Požadavek je splněn. 

Klempířské výrobky: 

 Nejsou předmětem diplomové práce.  

Zámečnické výrobky:  

 Nejsou předmětem diplomové práce.  

- Podrobný statický výpočet: 

 Není řešením diplomové práce. V případě nutnosti by byl tento problém přenechán 

statikovi. 

- Požárně bezpečnostní řešení: 

 Z hlediska požární ochrany stavba splňuje požadavky dané stavebním zákonem. 
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c) Technika prostředí staveb 

Vytápění a chlazení objektu: 

 a) technická zpráva: 

Tepelně-technické vlastnosti objektu: 

Tepelný výkon objektu (Fi,HL)      84,374 kW 

Tepelné ztráty prostupem (Fi,T)      21,364 kW 

Tepelné ztráty větráním (Fi,V)      31,999 kW 

Výsledná potřeba tepla na vytápění (Qh)     80 601 kWh/a 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (U,em)   0,31 W/m
2
.K  

Maximální průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (U,em,N) 0,37 W/ m
2
.K 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy    C (vyhovující) 

Klasifikační ukazatel Cl       0,8 

 

Součinitel prostupu tepla stavebních konstrukcí U (W/m2
.K): 

 

Konstrukce U (W/m
2
K) UN (W/m

2
K) Posouzení 

S30 0,23 0,30 Vyhovující 

S38 0,24 0,30 Vyhovující 

Příčka SDK 0,41 2,70 Vyhovující 

Podlaha na zemině 0,14 0,45 Vyhovující 

Strop garáž 0,32 2,20 Vyhovující 

Stropní deska 0,91 2,20 Vyhovující 

Střecha 0,14 0,24 Vyhovující 

    Tabulka č.1 Součinitelé prostupu tepla konstrukcí Kancelářské budovy (dle ČSN 73 0540 – 2 (2011))  

Viz. Příloha č. 3 (Tepelně technické vyhodnocení objektu) 
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Zdroj: 

Zdroj pro vytápění/chlazení objektu a přípravu TUV je Tepelné čerpadlo Země – voda značky 

Stiebel Eltron. 

Viz. Příloha č. 5 (Zdroj tepelné energie – TČ Země – Voda) 

 

Vytápění/chlazení: 

Potřeba tepla na vytápění    80601 kWh/rok 

Otopný systém     Otopná tělesa + podlahové vytápění 

Teplotní spád      Otopná tělesa 55/45 °C 

       Podlahové vytápění cca 36/23 °C 

Otopná tělesa       značka Korado radik 

Podlahové vytápění      firma IVAR.HT 

Potrubí otopných těles     měděné 

Podlahové vytápění potrubí     PE – HD 

Pro chlazení      Podlahové chlazení (TČ Země – Voda) 

Viz. Příloha č. 10 (Návrh potrubní sítě a otopných těles) a příloha č. 7 (Výstup z výpočtového 

programu IVAR HT 2000 – podlahové vytápění), a schéma zapojení TČ – výkres číslo 20. 

 

Oběhová čerpadla: 

Jsou řešena pomocí programu firmy WILO.  

Viz. Příloha č. 8 (Návrh oběhového čerpadla – program WILO) 
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Armatury: 

- Pojišťovací ventil 

- TRV otopných těles (nastavení) 

- Regulační a vyvažovací ventil 

- Třícestný ventil 

- Kulový kohout 

Viz. Příloha č. 9 (Navržené armatury) 

 

Ukazatele energetické náročnosti budovy: 

Obálka budovy Uem (W/m
2
.K)       0,29 

Vytápění (dílčí dodaná energie) kWh/m2
.a     28 

Chlazení (dílčí dodaná energie) kWh/m2
.a     6 

Teplá voda (dílčí dodaná energie) kWh/m2
.a    6 

Osvětlení (dílčí dodaná energie) kWh/m2
.a     44 

Viz. Příloha č. 14 (Průkaz energetické náročnosti budovy a hospodaření s energiemi) 

 

 b) výkresová část: 

Veškerá výkresová dokumentace je v příloze č. 1 (Výkresová část). 

 

 

 

  

 

 



25 

 

d) Úspora energie a ochrana tepla 

 Tepelná izolace použitá na vnější straně obvodové konstrukce tl. 200 mm splňuje 

požadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

a) Připojení na technickou infrastrukturu, inženýrské stavby 

 Napojení staveniště na zdroj vody je provedeno z přípojky pro stavbu Projekt 

kancelářské budovy. Napojení staveniště na elektrickou energii je řešeno z překládaného 

vedení NN. Odkanalizování objektu je řešeno přes ČOV. Zásobování vodou zůstává stávající. 

Elektrická a tepelná energie potřebná pro provoz čerpadel bude použita stávající. Doprava 

bude nadále fungovat jako stávající navržená.  

 

b) Dopravní řešení 

Přístup a příjezd do objektu je umožněn ze stávající místní komunikace ul. Nálepkova 

a také z veřejné komunikace (chodníky) ulice Opavská.  

c) Nevýrobní technologická zařízení 

 Pro bezbariérový pohyb osob a pro pohyb osob mezi podlažími je navržen hydraulický 

výtah. Pro pohyb osob bez bezbariérového využití je navrženo schodiště. 

 

D.3 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Parcela je zastavěna a plochy jsou zpevněny. 
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E Dokladová část 

E.1 Výkresová část – příloha č.1 

VÝKRES Č. 1   Situace širších vztahů (1:350) 

VÝKRES Č. 2  Situace architektonická (1:350) 

VÝKRES Č. 3  Situace koordinační (1:350) 

VÝKRES Č. 4   1 NP půdorys – stavařská část (1:50) 

VÝKRES Č. 4A  1 NP půdorys – stavařská část – původní stav (1:50) 

VÝKRES Č. 4B   1 NP půdorys – stavařská část – bourací práce (1:50) 

VÝKRES Č. 5  2-7 NP půdorys – stavařská část (1:50) 

VÝKRES Č. 5A  2-7 NP půdorys – stavařská část- původní stav (1:50) 

VÝKRES Č. 5B  2-7 NP půdorys – stavařská část – bourací práce (1:50) 

VÝKRES Č. 6  Řez A- A´ (1:50) 

VÝKRES Č. 7  Pohled severozápadní (1:100) 

VÝKRES Č. 8   Pohled jihozápadní (1:100) 

VÝKRES Č. 8A   Pohled jihozápadní – změna zateplení (1:100) 

VÝKRES Č. 9  Pohled jihovýchodní (1:100) 

VÝKRES Č. 9A  Pohled jihovýchodní – změna zateplení (1:100) 

VÝKRES Č. 10  Pohled severovýchodní (1:100) 

VÝKRES Č. 10A  Pohled severovýchodní – změna zateplení (1:100) 

VÝKRES Č. 11  Výkres základů (1:50) 

VÝKRES Č. 12  Výkres sestavy stropních dílců - na úrovni + 2,600 (1:50) 

VÝKRES Č. 13  Výkres pohledu na střechu (1:50) 

VÝKRES Č. 14  Výpis oken a dveří 
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VÝKRES Č. 15  1 NP půdorys – vytápění (1:50) 

VÝKRES Č. 16  2 NP půdorys – vytápění (1:50) 

VÝKRES Č. 17  3-7 NP půdorys – vytápění (1:50) 

VÝKRES Č. 18  8 NP půdorys – vytápění (1.50) 

VÝKRES Č. 19  Rozvinutý řez vytápění 

VÝKRES Č. 20  Schéma zapojení TČ Země – Voda 

VÝKRES Č. 21  Situace vrtů (1:350) 

(přiloženy na zadní straně Diplomové práce)  
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E.2 Výpočet schodiště – příloha č.2 

VÝKRES Č. 19   Výkres schéma schodiště 

Výpočtová část  

E.3 Tepelně technické vyhodnocení objektu (program Teplo 2011) – příloha č. 3 

Podlaha na zemině – původní stav 

Podlaha na zemině 

Obvodová konstrukce S30  

Obvodová konstrukce S38 – původní stav 

Obvodová konstrukce S38 

SDK příčka 130  

Strop garáž  

Stropní deska  

Střešní konstrukce  

E.4. Výpočet tepelných ztrát objektu a návrh snížení energetických ztrát objektu 

(program Ztráty 2011) – příloha č.4 

E.5 Zdroj tepelné energie – TČ Země – Voda – příloha č.5 

E.6 Návrh expanzní nádoby a pojistného ventilu – příloha č. 6 

E.7 Výstup z výpočtového programu IVAR HT 2000 – podlahové vytápění – příloha č.7 

E.8 Návrh oběhového čerpadla – program WILO – příloha č. 8 

E.9 Navržené armatury – příloha č. 9 

E.10 Návrh potrubní sítě a Otopných těles – příloha č. 10 

E.11Průkaz energetické náročnosti budovy a hospodaření s energiemi (program Energie 

2013) – příloha č. 11 

E.12 Návrh akumulační nádoby pro topné a chladící systémy – příloha č.12 
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E.13 Ekonomické zhodnocení – příloha č.13 
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3. Závěr 

 Diplomová práce mi rozšířila znalosti z oblasti stavebně technického řešení staveb, ale 

také z hlediska vytápění a chlazení objektu pomocí otopných těles a podlahového vytápění.  

 Jako zdroj tepla bylo použito tepelné čerpadlo Země – Voda, které je při podlahovém 

vytápění velmi účelné. Návratnost při použití tohoto zdroje tepla/chladu je 10 let.  

Proto se podle mého názoru vyplatí takto velký objekt Kancelářské budovy vytápět či chladit 

právě tepelný čerpadlem Země – Voda.  


