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ANOTACE 

Tomáš Dan�k, VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, školní rok 2012/2013: 

Nízkoenergetický rodinný d�m – 62 stran 

P�edm�tem mojí diplomové práce je zpracování provád�cí dokumentace 

nízkoenergetického rodinného domu. 

Nízkoenergetického standardu chci dosáhnout konstruk�ním systémem VELOX. Ten 

zajiš�uje dobré tepeln� technické vlastnosti konstrukcí, požadovanou vzduchot�snost a 

eliminaci tepelných most�. K tomu pak bude dále p�ispívat i systém �ízeného v�trání 

s teplovzdušným vytáp�ním a zp�tnou rekuperací tepla. 

Cílem pak je dosáhnout nízkoenergetického standardu objektu nejen dle požadavk� norem, 

ale i co se tý�e užití obnovitelných zdroj� na jeho provoz. Proto jsem použil k oh�evu teplé 

vody i vytáp�ní budovy tepelné �erpadlo a solární kolektory. Pro zvýšení efektivity se pak 

získané teplo bude shromaž�ovat v akumula�ním zásobníku s vno�enou nádobou na teplou 

vodu.  

 

 

ABSTRACT 

Tomáš Dan�k, VŠB TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Year 2012/2013: Low-

energy house – 62 pages 

The theme of this thesis is processing executive documentation of a low-energy house. 

The low-energy standard will be achieved by using the constructive system VELOX. This 

system provides good thermal technical charecteristics of constructions, required air-

proofness and elimination of thermal bridges. To this will further contribute the controlled 

ventilation system with hot air heating and heat recovery ventilation. 

The aim is to achieve a low-energy building standard, not only according to the standards, 

but also concerning the use of renewable resources for its functioning. Therefore I used a heat 

pump and solar collectors for hot water and heating of the building. To increase the 

efficiency, the obtained heat will be collected in the storage container with a nested container 

for hot water. 
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Seznam použitých zkratek a použitého zna�ení: 

TUV – teplá užitková voda 

V  - pr�m�rná  pot�eba vody na osibu za den [m3] 

n  - po�et osob [-] 

dk - sou�initel denní nerovnosti [-] 

hk - sou�initel hodinivé nerovnosti [-] 

pd  po�et provozních hodin ob�ktu  [-] 

pV2  - celková pot�eba teplé vody [m3] 

jV - pot�eba teplé vody pro mytí nádobí [m3] 

oV - pot�eba teplé vody pro mytí osob [m3]  

uV - pot�eba teplé vody pro úklid a mytí podlah [m3] 

in  - po�et osob [-](dle projektové dokumentace) 

dn  - po�et dávek [-] (dle tab3) 

dV - objem dávky [m3]  

0U - objemový pr�tok [m3] (dle tab1 t3=55°C) 

d� - doba dávky [s] (dle tab2 t3=55°C) 

s  - plocha podlahy [m2] (dle projektové dokumentace) 

dp - sou�initel prodloužení doby dodávky (jelikož se jedná o �istý provoz, je dp  rovno 1) 

pE2 - pot�eba tepla pro oh�ev teplé vody [kWh] 

tE2 - teoretická pot�eba tepla pro oh�ev teplé vody [kWh] 

zE2  - ztracené teplo p�i oh�evu a distribuci teplé vody [kWh] 

c – m�rná tepelná kapacita vody (1,163 KmW 2/ ) [W/m2k]  
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2t  - teplota oh�áté vody (55°C) [°C] 

1t  - teplota studené vody (10°C) [°C] 

tq - délková tepelná ztráta posuzovaného úseku p�ívodního potrubí (W/m) 

l  - délka posuzovaného úseku p�ívodního potrubí (vm) 

c  - m�rná tepelná kapacita teplé vody (kJ/kgK) 

�  - hustota teplé vody p�i st�ední teplot� vody v posuzovaném úseku v p�ívodním potrubí 

(kg/m3) 

t�  - rozdíl teplot mezi teplotou vody na za�átku a konci posuzovaného úseku p�ívodního 

potrubí (K) 

m - po�et posuzovaných úsek� p�ívodního potrubí 

Q  - výpo�tový pr�tok v p�ívodním nebo cirkula�ním potrubí (l/s) 

v  - pr�to�ná rychlost (m/s) 

rfp�  - tlakové ztráty vlivem t�ení a místních odpor� v potrubí (kPa)  

�  - hustota vody (kg/m3) 

g  - tíhové zrychlení (m/s2) 

l  - délka posuzovaného úseku potrubí (m) 

R  - délková tlaková ztráta t�ením (kPa/m) 

Fp�  - tlaková ztráta vlivem místních odpor� (kPa) 

n  - po�et posuzovaných úsek� 

�  - sou�initel místního odporu 

v  - pr�to�ná rychlost (m/s) 

�  - hustota vody (kg/m3) 

m  - po�et místních odpor� 

stžt  - st�ední teplota vody v posuzovaném úseku potrubí (°C) 

vzdt  - teplota vzduchu v okolí tepelné izolace potrubí (°C) 
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e�  - sou�initel tepelné vodivosti materiálu trubky, nebo její tepelné izolace (W/mK) 

zd  - vn�jší pr�m�r vrstvy (vm) 

vd  - vnit�ní pr�m�r vrstvy (vm) 

e�  - sou�initel p�estupu tepla na vn�jším povrchu tepelné izolace trubky (W/m2K) 

ed	  - vn�jší pr�m�r tepelné izolace trubky (vm) 

m	  - po�et vrstev 

za�t  - teplota vody na za�átku posuzovaného úseku potrubí (°C) 

konct  - teplota vody na konci posuzovaného úseku potrubí (°C) 

disp   - dispozi�ní p�etlak na za�átku posuzovaného potrubí (kPa) 

Fipmin
  - minimální požadovaný hydrodynamický p�etlak p�ed výtokovou armaturou na konci 

posuzovaného potrubí (kPa) 

ep�   - tlaková ztráta zp�sobená výškovým rozdílem mezi geodetickými úrovn�mi za�átku a 

konce posuzovaného úseku potrubí (kPa) 

WMp�
 - tlakové ztráty vodom�ru (kPa) 

App�
 - tlakové ztráty napojených za�ízení (kPa) 

RFp�  - tlakové ztráty vlivem t�ení a místních odpor� v potrubí (kPa) 

h  - svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovn�mi za�átku a konce posuzovaného potrubí 

(vm) 

�  - hustota vody (kg/m3) 

g  - tíhové zrychlení (vm/s2) 

K  - sou�initel odtoku (l/s) 

DU  - sou�et výpo�tových odtok� (l/s) 

wwQ  - pr�tok splaškových vod (l/s) 

cQ  - trvalý pr�tok trvající déle než 5 min (l/s) 
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pQ  - �erpaný pr�tok (l/s) 

rq  - vydatnost dešt� (l/sm2) 


  - sou�initel odtoku 

S  - p�dorysný pr�m�t odvod�ované plochy (m2) 
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Úvod 

Dle zadání jsem m�l vypracovat projekt v�tšího rodinného domu v nizkoenergetickém 

standardu. Moje p�edstava byla navrhnout rodinný d�m pro bydlení dvou 4 �lenných rodin, 

který by byl funk�ní a vzhledov� se hodil do nov� vznikající zástavby rodinných domk�. 

Jelikož je d�m celkem velký, rozhodl jsem se v n�m vytvo�it ješt� bezbariérovou garsoniéru 

se samostatným vchodem. 

Pro napln�ní požadavku nízkoenergetického standardu jsem zvolil konstruk�ní systém 

VELOX. Tento konstruk�ní systém jsem zvolil pro výborné tepeln� izola�ní vlastnosti p�i 

standardních tlouš�kách zdí (p�i sou�initeli prostupu tepla U=0,14, tl. obvodové zdi 450mm). 

Další výhodou je lepší eliminace tepelných most�, jelikož je izolace sou�ástí konstrukce a 

není nutné tento systém dodate�n� izolovat a kotvit. Také nosná �ást konstrukce (betonové 

jádro) je homogenní. Také zaru�uje požadovanou vzduchot�snost. Další nespornou výhodou 

jsou akumula�ní vlastnosti betonového jádra. Tento systém jsem zvolil i pro snadnou a 

rychlou výstavbu. 

Dále bylo nutné, k docílení nízkoenergetického standardu, zbudovat nucené v�trání 

s rekuperací vzduchu. Vytáp�ní jsem navrhl teplovzdušné, protože mn� to p�išlo ekonomicky 

efektivní, protože nebude nutné budovat rozvody otopné soustavy. 

Dalším p�edm�tem byl návrh zdravotechnických instalací – vodovodu a kanalizace. Pro 

vedení rozvod� jsem využil další výhodu stavebního systému VELOX k umíst�ní rozvod� 

vodovodu a kanalizace v nosných obvodových st�nách a nosných p�í�kách. Odpadá tak 

budování p�edst�n a dodate�né sekání drážek ve st�nách. Volbu za�izovacích p�edm�t� jsem 

ud�lal s d�razem na moderní design a komfort užívání. 

Dále jsem v tomto objektu zbudoval bezbariérovou garsoniéru s bezbariérovou koupelnou. 

Zde jsem dbal p�edevším na funk�nost a možnost užívání i osobami upoutanými na vozík. I 

zde jsem se snažil o moderní pojetí a esteti�nost. Jelikož je tento rodinný d�m je 

nadstandardní a bude modern� vybaven, bude tomu odpovídat i jeho cena. Nadstandardem 

tohoto domu bude i poch�zí zelená st�echa. Na jihovýchodní stran� je pak možné se na 

st�echu dostat po venkovním to�itém schodišti. 
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A. Technická zpráva pro projektovou dokumentaci 
pro provedení stavby – Pr�vodní zpráva 

1. Identifikace stavby:  

Jedná se o novostavbu rodinného domu v Novém M�st� na Morav�, ulice Nad m�stem, 

parcelní �íslo 3394/59. 

Stavebník: Adam a Eva �echovi, bytem Petrovice 117, 592 31 Nové M�sto na Morav�. 

Projektant: Bc. Tomáš Dan�k, Pavlovova 1507, 592 31 Nové M�sto na Morav�. 

Základní charakteristika: Jedná se o samostatný stavební objekt rodinného domu 

obdélníkového tvaru. Stavba je nepodsklepená a má dv� nadzemní podlaží. Rodinný d�m je 

zast�ešen plochou zelenou st�echou.  

Ú�el stavby: Jde o více genera�ní rodinný d�m, který bude sloužit k trvalému bydlení 

minimáln� 2 �ty��lenných rodin, a to �ty� dosp�lých a �ty� d�tí. V rodinném dom� je ješt� 

bezbariérový byt s vlastním vchodem, pro 1-2 starší osoby, nebo jednu osobu na invalidním 

vozíku.  

2. Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o 
stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích: 

Pozemek má parcelní �íslo 3394/59 o ploše 1601 m2. Parcela se nachází v okrajové �ásti 

obce, v novém, �áste�n� zastav�ném území. Na tomto míst� asi p�ed t�emi roky vzniklo na 

zelené louce velikosti p�es 100 000 m2 zasí�ováním 69 nových stavebních parcel. Jižní a 

východní hranice pozemku je spole�ná se sousedícími stavebními parcelami. P�i severní a 

západní hranici parcely je zpevn�ná komunikace. V komunikaci na severní stran� je uložen 

plynovodní, vodovodní a kanaliza�ní �ád. 

Stavebníci Adam a Eva �echovi z Petrovic jsou zárove� vlastníky pozemku, který je veden 

na katastrálním území v Novém M�st� na Morav� jako stavební parcela. 

3. Pr�zkum a infrastruktura: 

P�i zpracování projektu bylo použito geodetických podklad�: 
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- geometrický plán pro rozd�lení parcel 

- výsledek radonového pr�zkumu 

Na pozemku byl proveden geologický vrt pro zjišt�ní geologických a hydrogeologických 

podmínek pro založení objektu. Bylo zjišt�no, že zemina je dostate�n� únosná (jednoduché 

základové podmínky) a hladina podzemní vody je dostate�n� hluboko pod konstrukcí 

základ�, takže ani p�i jarním tání sn�hu nedosahuje k základovým konstrukcím. Z toho 

vyplývá, že na pozemku není pot�eba d�lat drenáž a ani chránit základové konstrukce proti 

podzemní vod�. 

Napojení na infrastrukturu: P�íjezdová cesta je napojena na již zmín�nou zpevn�nou 

komunikaci na severní stran� pozemku. V ní jsou vedeny veškeré inženýrské sít�, na které se 

bude novostavba napojovat. Tato komunikace navazuje na hlavní silni�ní tah do centra m�sta. 

Kolem zpevn�né komunikace je provedeno pouli�ní osv�tlení. Také svoz komunálního 

odpadu je vy�ešen nákladními auty technických služeb. 

4. Spln�ní požadavk� dot�ených orgán�: 

Zmín�ná stavba nijak neomezuje vlastníky okolních pozemk�. Všechna vyjád�ení 

dot�ených vlastník� jsou kladná. Vyjád�ení ostatních dot�ených orgán� (vlastníci sítí, hasi�i, 

odbor životního prost�edí) jsou též kladná. 

5. Dodržení obecných požadavk� na výstavbu: 

Všechny obecné požadavky na výstavbu jsou spln�ny. 

6. Spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí 
dle § 104 odst. 1 stavebního zákona: 

Tento pozemek, dle územního plánu, je ur�en pro výstavbu rodinného objektu. Objekt tedy 

spl�uje podmínky regula�ního plánu. 

7. V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi	ující 
stavby a jiná opat
ení v dot�eném území: 

Stavba nijak neomezuje d�ní v okolí stavby, veškeré za�ízení staveništ� a sklad materiálu 

bude na parcele stavebníka. Dovoz materiálu na stavbu bude po zpevn�né komunikaci až na 
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stavební parcelu, takže nebude omezen provoz na této spole�né komunikaci p�i skládání 

materiálu. Protože se stavba nachází v obytné zón�, budou v dob� no�ního klidu (22.00-6.00 

hod.) p�erušeny všechny hlu�né stavební práce. 

8. P
edpokládaná lh�ta v�etn� popisu postupu výstavby: 

- Stavba bude zahájena v polovin� kv�tna 2013. 

- Nejprve bude upravena p�íjezdová cesta na pozemku, která bude sloužit k zásobování 

materiálem. 

- Vybudování základ� a položení základové desky bude uskute�n�no do konce kv�tna 

2013. 

- Po technologické pauze na vytvrdnutí základového betonu se b�hem 5 dn� sestaví 

z desek VELOX a montážních sponek obvodové zdivo a nosné p�í�ky až po výšku stropu. 

- B�hem dalších 3 dn� se sestaví a podep�e strop z vložek z desek VELOX.  

- Provede se betonáž strop� a nosných st�n a bude následovat další technologická pauza. 

- Po technologické pauze se bude pokra�ovat obvodovým zdivem druhého nadzemního 

podlaží. 

- V dalším týdnu se provede montáž vnit�ních p�í�ek. 

- B�hem dalšího m�síce bude vybudována konstrukce ploché zelené st�echy.  

- Další týden budou osazeny výpln� otvor�. 

- Nejpozd�ji do �ervna 2013 bude dokon�ena hrubá stavba s osazením výplní otvor�. 

- V období od �ervence do p�lky srpna se pak provede zbudování p�edst�n pro technická 

za�ízení budov. Pak se zbudují rozvody vodovodu, kanalizace, elekt�iny a topení. 

- V m�síci zá�í se pak provedou vnit�ní omítky a položí se podlahy. Potom se nechají 

vnit�ní omítky vyschnout. Poté se provede osazení za�izovacích p�edm�t�, otopných t�les a 

nainstaluje se technické za�ízení kotelny (technická místnost). 

- B�hem �íjna se provede nahození omítek a fasádního nát�ru. 

- Posledních 14 dní se provedou poslední stavební úpravy, jako osazení vypína�� a sv�tel a 

provede se úklid. Nakonec se provedou hrubé terénní úpravy kolem domu.  
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- P�edpokládané dokon�ení stavby a kolaudace je konec roku 2013. Poté se již majitelé 

budou moci nast�hovat. 

9. Základní údaje stavby: 

Náklady na výstavbu rodinného domu byly odhadnuty na 6 430 000 K�. 

Obestav�ný prostor �iní 2556 m3. 

Podlahová plocha jednotlivých místností v 1. N. P.: 

1.01 pracovna 22,57 m2 

1.02 koupelna   8,64 m2 

1.03 ložnice   8,72 m2 

1.04 spíž   3,70 m2 

1.05 obývací pokoj s jídelnou + kk 60,51 m2 

1.06 bezbariérová garsoniéra 24,72 m2 

1.07 zádve�í   6,18 m2 

1.08 koupelna 10,61 m2 

1.09 garáž 32,80 m2 

1.10 technická místnost   7,41 m2 

1.11 zádve�í   9,42 m2 

1.12 komora   1,48 m2 

1.13 WC   1,42 m2 

1.14 chodba 17,77 m2 

1.15 šatna   2,15 m2 

Celková podlahová plocha 1. N.P.: 218,10 m2  

Podlahová plocha jednotlivých místností v 2. N. P.: 

2.01 pokoj pro hosty 24,45 m2 

2.02 koupelna 8,64 m2 

2.03 ložnice 25.45 m2 

2.04 spíž 3,52 m2 

2.05 obývací pokoj s jídelnou + kk 60,59 m2  

2.06 d�tský pokoj 24,76 m2 

2.07 koupelna 11,03 m2 

2.08 d�tský pokoj 24,76 m2 
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2.09 pokoj - posilovna 26,22 m2 

2.10 šatna 3,43 m2 

2.11 WC 1,44 m2 

2.12 chodba 26,59 m2 

Celková podlahová plocha 240,88 m2             

Celková podlahová plocha RD 458,98 m2 

  



 

18 
 

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické 
ešení 

1.1 Zhodnocení staveništ�: 

Pozemek parcelní �íslo 3394/59 o ploše 1601 m2 byl vytvo�en ze zelené louky 

zasí�ováním, spolu s dalšími 68 novými parcelami. P�ístup na pozemek navrhovaný 

k zástavb� je ze zpevn�né komunikace p�i severní hranici parcely.  

Pozemek je suchý, rovinatý.  

1.2 Urbanistické a architektonické 
ešení stavby: 

Jedná se o samostatný nepodsklepený rodinný d�m obdélníkového tvaru. Objekt má dv� 

podlaží – p�ízemí a 1. patro. Je zast�ešen plochou zelenou st�echou, která bude provedena 

pochozí a bude zde vytvo�ena terasa. Z jihovýchodní strany budovy je umíst�no to�ité 

schodišt�, po kterém se lze dostat až na st�echu. 

 Venkovní omítka bude hladká ze systému Profi therm s fasádním nát�rem žluté barvy. 

Okna budou plastová, bílé barvy. Vchodové dve�e jsou navrženy z d�ev�ného masivu 

tmavohn�dé barvy, opat�eny bezpe�nostním zámkem a kováním. 

V severozápadní st�n� je hlavní vchod do domu. Dispozi�n� je d�m �ešen jako 10 + 2 kk. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází chodba s dvouramenným, �áste�n� zato�eným 

schodišt�m, zádve�í, šatna, prostorný obývací pokoj s kuchy�ským koutem, koupelna se 

záchodem, jeden samostatný záchod, pracovna, technická místnost, komora a garáž pro dv� 

osobní vozidla. Ze západní strany je samostatný vchod do bezbariérové garsoniéry, jejíž 

sou�ástí je chodba, pokoj a koupelna se záchodem. V druhém nadzemním podlaží je umíst�no 

p�t pokoj�, a to obývací pokoj + kk, ložnice, 2x d�tský pokoj, pokoj pro hosty, pokoj 

(posilovna), koupelna se záchodem, samostatný záchod a šatna.  

1.3 Technické 
ešení s popisem pozemních staveb, 
inženýrských staveb a 
ešení vn�jších ploch: 

Nosné zdivo o celkové tlouš�ce st�ny 450 mm, je tvo�eno systémem VELOX, který se 

skládá z p�ední desky VELOX wp tl 35 mm s nalepenou izolací z pps tlouš�ky 200mm. 

Nosné jádro konstrukce zajiš�uje 150 mm vrstva vyztuženého betonu a z vnit�ní strany 
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konstrukci ohrani�uje znovu deska VELOX. Konstrukce je oboustrann� omítnutá omítkou 

Baumit tl.15 mm. Nosné p�í�ky o celkové tlouš�ce st�ny 250 mm, jsou tvo�eny deskami 

VELOX tl 35 mm, které ohrani�ují vnit�ní betonové jádro tl 150 mm. St�na je pak omítnuta 

oboustrann� omítkou Baumit 15 mm. 

Nenosné p�í�ky o celkové tlouš�ce st�ny 150 mm, jsou op�t tvo�eny deskami VELOX a 

vypln�ny mezi sebou zvukovou izolací Rockwool tl. 70 mm. 

Okna jsou navržena plastová, šestikomorová, s izola�ním trojsklem.  

Podlaha je tvo�ena vyztuženým podkladovým betonem tl. 150 mm na št�rkovém podkladu, 

hydroizolací tl. 5 mm, tepelnou izolací z Extrudovaného polystyrénu tl. 200 mm, separa�ní 

vrstvou polyetylénu tl. 1 mm, cementovým pot�rem vyztuženým sítí tl. 50 mm a vlysy tl. 29 

mm. 

Stropní konstrukce je tvo�ena taktéž systémem ztraceného bedn�ní VELOX pomocí 

vložek, tvo�ených deskami VELOX, zalitých vyztuženým betonem. Skladba konstrukce je 

tvo�ena stropem VELOX tl. 230 mm, omítnut zespod omítkou Baumit tl. 15 mm. Dále je 

tvo�ena izolací ROCKWOOL STEPROCK tl. 50 mm, separa�ní vrstvou polyetylénu tl. 1 mm 

a cementovým pot�rem vyztuženým sítí tl. 50 mm. Na chodb� a v koupeln� je navržena 

keramická dlažba tl. 15 mm, v pokojích vlysy tl. 19 mm. 

St�echa je tvo�ena obdobn� jako strop nad 1. N.P. Je tvo�ena taktéž systémem VELOX, 

systémem ztraceného bedn�ní z vložek, z desek VELOX, zalitých vyztuženým betonem. Pak 

navazuje skladba ploché zelené st�echy, která je složena z drenážní vrstvy tl. 20 mm a na této 

vrstv� je pak nasypána suchá hlína o tl.150 mm. 

Inženýrské sít�, které budou na pozemku �ešeny, jsou p�ípojky vodovodu, kanalizace a 

elekt�iny. Napojení vodovodu a kanalizace bude z hlavního vodovodního a kanaliza�ního 

�ádu, které jsou vedeny ve spole�né zpevn�né komunikaci, na severní stran� pozemku. 

Elektrická p�ípojka je vedena zemním kabelem z elektrického rozvad��e nízkého nap�tí na 

severní hranici parcely, od pilí�e nízkého nap�tí. 

K domu vede zpevn�ná p�íjezdová cesta, která se napojuje na spole�nou zpevn�nou 

asfaltovou komunikaci a bude kon�it u vrat garáže. Na zpevn�nou p�íjezdovou cestu bude 

navazovat chodník ze zámkové dlažby, který bude kon�it u hlavního vchodu do objektu. 

Vchod do garsoniéry bude p�ístupný také po chodníku ze zámkové dlažby, ze západní strany. 

Chodník bude pokra�ovat až k to�itému schodišti.  Okolí domu bude zatravn�no a vzadu za 

domem se vysází ovocné stromy. 
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Oplocení pozemku je z pravé strany již realizováno vlastníkem sousední parcely. Ostatní 

strany budou oploceny kombinací ozdobného d�ev�ného plotu a jehli�natých ke��. Ze 

severozápadní strany od spole�né zpevn�né komunikace budou do oplocení osazena nová 

dvouk�ídlová vrata v kombinaci kovového rámu a d�ev�né výpln�. 

1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavba je napojena na již zmín�nou zpevn�nou asfaltovou komunikaci na severní stran� 

pozemku. V ní jsou vedeny veškeré inženýrské sít�, na které se bude novostavba napojovat. 

Tato komunikace navazuje na hlavní silni�ní tah do centra m�sta. Kolem zpevn�né 

komunikace je provedeno pouli�ní osv�tlení. 

Obec má centrální vodovodní systém, který si bere vodu z Vírské p�ehrady. Vodovodní 

p�ípojka bude napojena navrtávkou z hlavního vodovodního �ádu, umíst�ného ve spole�né 

zpevn�né komunikaci. Vodovodní p�ípojka bude zakon�ena vodom�rem p�i obvodové st�n� 

v chodb�. 

Splaškové vody z WC, koupelen a kuchy�ských d�ez� budou svedeny do jednotné 

kanaliza�ní sít�, která je rovn�ž umíst�na ve spole�né zpevn�né komunikaci. Deš�ové vody ze 

zpevn�ných ploch a st�echy budou taktéž svedeny do jednotné kanalizace. 

Elektrické p�ipojení bude realizováno zemní p�ípojkou z elektrického rozvad��e nízkého 

nap�tí na severní hranici parcely, kde je též instalováno m��ící za�ízení rozvodných závod�. 

Odtud vede zemní kabel k rozvad��i na obvodové st�n� domu. 

P�ipojení zemního plynu nebude realizováno. 

1.5 �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� 
ešení 
dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 
navrhování staveb na poddolovaném a svážném území: 

ešení technické i dopravní infrastruktury je vyhovující pro p�ipojení nového objektu a je 

�ešeno již zmín�nou zpevn�nou spole�nou komunikací, ve které jsou vedeny všechny sít� 

technické infrastruktury. ešení dopravy v klidu není p�edm�tem �ešení tohoto projektu, 

protože parkovací stání je �ešeno jednak zpevn�nou p�íjezdovou komunikací a pak také 

garáží. Podmínky pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území se vzhledem 

k rovinatému a nepoddolovanému pozemku ne�eší. 
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1.6 Vliv stavby na životní prost
edí a 
ešení jeho ochrany: 

Vliv tohoto objektu na životní prost�edí je minimální. 

- Do ovzduší neunikají žádné škodlivé látky.  

- Deš�ové a splaškové vody budou bez technologických vod. 

- Pevné odpady ze stavby budou likvidovány na �ízené skládce. 

1.7 �ešení bezbariérového užívání navazujících ve
ejn� 
p
ístupných ploch a komunikací: 

Bezbariérové �ešení spole�né zpevn�né komunikace je dáno jejím technickým �ešením. 

Stavební pozemek pro budoucí objekt je bezbariérov� p�ístupný, p�ístupu do domu nebrání 

žádné schodišt� ani v�tší terénní p�evýšení. Parcela je tém�� rovinatá. 

1.8 Pr�zkumy a m�
ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich 
výsledk� do projektové dokumentace: 

Na pozemku byl proveden geologický vrt pro zjišt�ní geologických a hydrogeologických 

podmínek pro založení objektu. Bylo zjišt�no, že zemina je dostate�n� únosná (jednoduché 

základové podmínky) a hladina podzemní vody je dostate�n� hluboko pod konstrukcí 

základ�, takže ani p�i jarním tání sn�hu nedosahuje k základovým konstrukcím. Výsledky 

t�chto pr�zkum� byly za�len�ny do projektové dokumentace a vzhledem k únosnosti zeminy 

a jednoduchým základovým pom�r�m bylo zvoleno založení na základové desce. Ochrana 

proti podzemní, agresivní nebo tlakové vod� není nutná. Z d�vodu propustné zeminy není na 

pozemku pot�eba d�lat drenáž. 

Provedený radonový pr�zkum prokázal nízké riziko pronikání radonu do budov, proto není 

nutné provád�t protiradonová opat�ení. 

1.9 Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický 
referen�ní polohový a výškový systém: 

P�i zpracování projektu byl použit geometrický plán pro rozd�lení parcel. 

Umíst�ní stavby je ur�eno hranicemi pozemku, vyty�ení stavby provede geodet. 
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1.10 �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
a technologické provozní soubory: 

Stavebním objektem na parcele je rodinný d�m o zastav�né ploše 304.3 m2. 

Inženýrskými objekty na parcele jsou: 

vodovodní p�ípojka délky 10,3 m  

kanaliza�ní p�ípojka délky 13,1 m 

elektrická p�ípojka délky   8,4 m 

zpevn�ná asfaltová cesta o ploše  75 m2 

chodník ze zámkové dlažby o ploše  70 m2 

 

Venkovní úpravy terénu kolem objektu: 

Na stavb� se nenachází žádná technologie. 

1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí 
stavby p
ed negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím 
dokon�ení, resp. jejich minimalizace: 

P�i provád�ní stavby je použita technologie, která minimalizuje vliv na okolí. V dob� 

no�ního klidu jsou p�erušeny všechny hlu�né stavební práce.  

Stavba po jejím dokon�ení neznamená zvýšení zát�že hlukem ani dalšími negativními 

vlivy pro okolí. P�esah požárn� nebezpe�ného prostoru a vliv stavby na sousedící nemovitosti 

byl s jejími vlastníky projednán a odsouhlasen. 

1.12 Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�: 

P�i stavb� musí být dodržovány zásadní principy ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�. 

Pracovníci musí mít p�i práci na hlavách helmy, pracovní od�v a kvalitní, pevné, uzav�ené 

pracovní boty. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Jedná se o jednoduchou stavbu, jsou navrženy praxí ov��ené konstrukce a stavební prvky, 

statické posouzení stavba svým charakterem nevyžaduje. 
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3. Požární bezpe�nost 

3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu: 

Stavba je navržena v konstruk�ním systému VELOX, kde výrobce udává dostate�nou dobu 

zachování nosnosti a stability konstrukce. 

3.2 Omezení rozvoje a ší
ení ohn� a kou
e ve stavb�: 

Objekt není d�len na požární úseky, ší�ení ohn� po budov� lze zamezit použitím ru�ních 

hasicích p�ístroj�, které jsou umíst�ny v každém pat�e budovy.  

3.3 Omezení ší
ení požáru na sousední stavbu: 

Omezení ší�ení požáru na sousední stavby je zaru�eno dostate�nou vzdáleností okolních 

objekt�. Také nízko posekaný travní porost omezuje ší�ení požáru. 

3.4 Umožn�ní evakuace osob a zví
at: 

Vzhledem k malému rozsahu objektu je zajišt�na dostate�n� rychlá evakuace osob i zví�at. 

3.5 Umožn�ní bezpe�ného zásahu jednotek požární ochrany: 

Tento objekt je dob�e p�ístupný. Zpevn�ná p�íjezdová cesta umož�uje p�íjezd hasi�ských 

voz� do t�sné blízkosti objektu. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost
edí 

Novostavba nemá vliv na zhoršení kvality životního prost�edí. 

5. Bezpe�nost p
i užívání 

Pro bezpe�né užívání objektu je schodišt� opat�eno d�ev�ným zábradlím a na schodech je 

provedena protiskluzová ochrana pomocí p�ipevn�ného koberce. Bezpe�nost v koupelnách je 

zajišt�na výb�rem vhodných za�izovacích p�edm�t� bez ostrých hran. Sprchová vani�ka a dno 

vany je opat�eno protiskluzovou ochranou a p�ed sprchovým koutem a vanou je umíst�na 
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gumová rohož. Dlaždice na chodbách i v koupelnách, pokud jsou suché, jsou dostate�n� 

protiskluzové. 

6. Ochrana proti hluku 

V objektu ani v jeho okolí není zdroj hluku, vyžadující akustické úpravy. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

7.1 Spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a 
spln�ní porovnávacích ukazatel� podle jednotné metody 
výpo�tu energetické náro�nosti budov: 

Požadavky na tepelnou ochranu budovy jsou spln�ny. Navržené stavební konstrukce jsou 

spo�ítány tak, aby vyhov�ly doporu�eným hodnotám sou�initele prostupu tepla. 

7.2 Stanovení celkové energetické spot
eby stavby: 

Výpo�et celkové energetické spot�eby stavby bude uveden v p�íloze. 

8. �ešení p
ístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Objekt je �ešen jako �áste�n� bezbariérový, proto se na stavbu vztahují ustanovení 

vyhlášky �. 369/2001 Sb. a požadavky z ní vyplývající. 

     Do stavby je podle § 1 odst. 1 alespo� jeden vedlejší vstup v úrovni komunikace pro 

p�ší bez vyrovnávacích stup��. 

�����Povrch�chodník��a�podlah�vnit�ních�komunikací�bude�rovný,�pevný�a�upravený�proti�
skluzu.�Chodníky�budou�široké�nejmén��1500�mm�a�nebudou�mít�podélný�ani�p�í�ný�sklon.�
Chodníky�v�místech�p�echod��p�es�komunikace�budou�mít�snížený�obrubník�na�výškový�
rozdíl�20�mm�oproti�vozovce.�

�����P�ed�vstupem�do�budovy�bude�vodorovná�plocha�nejmén��1500�mm�x�1500�mm,�dve�e�se�
budou�otevírat�dovnit�.�

�����Vstupní�dve�e�budou�mít�sv�tlou�ší�ku�900�mm�a�budou�umož�ovat�otev�ení�nejmén��900�
mm.�Dve�e�budou�celod�ev�né, ve�výši�800�až�900�mm�opat�eny�vodorovnými�madly�p�es�
celou�jejich�ší�ku,�umíst�nými�na�stran��opa�né,�než�jsou�záv�ry.�
Budou�umož�ovat�pr�jezd�osoby�na�vozíku�bez�dalších�podmi�ujících�opat�ení.�
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�����Zámek�dve�í�bude�umíst�n�nejvýše�1000�mm�od�podlahy,�klika�nejvýše�1100�mm.�

�����Horní�hrana�zvonkového�panelu�bude�nejvýše�1200�mm�od�úrovn��podlahy.�

�����Vstup�bude�osv�tlen�tak,�aby�nevznikal�náhlý�a�velký�kontrast�mezi�osv�tlením�vn��a�
uvnit��budovy.�

Podlahy�místností�budou�mít�povrch�se�sou�initelem�smykového�t�ení�nejmén��0,6.�
V�pokoji�bude�podlaha�z�d�ev�ných�vlys��a�na�chodb��a�v�koupeln��protiskluzová�dlažba.�
Nejmén��jedno�okno�bude�mít�pákové�uzáv�ry�nejvýše�1100�mm�nad�podlahou.�
Dve�e�budou�mít�sv�tlou�ší�ku�900�mm.��

�����Dve�e�koupelny�se�budou�otevírat�sm�rem�ven�a�budou�opat�eny�z�vnit�ní�strany�
vodorovným�madlem.�Zámek�dve�í�bude�odjistitelný�zvenku.��
Prostor�koupelny�bude�umož�ovat�volný�p�ístup�ke�sprše,�umyvadlu�i�WC,�které�je�
v�koupeln��instalováno.�Horní�hrana�sedátka�klozetové�mísy�bude�ve�výši�500�mm�nad�
podlahou,�ovládání�splachovacího�za�ízení�bude�umíst�no�po�stran��nejvýše�1200�mm�nad�
podlahou,�po�obou�stranách�klozetové�mísy�budou�sklopná�madla�ve�vzájemné�vzdálenosti�
600�mm�a�ve�výši�780�mm�nad�podlahou.�Klozetová�mísa�bude�osazena�tak,�aby�vedle�ní�byl�
prostor�ší�ky�nejmén��800�mm,�mezi�jejím��elem�a�zadní�st�nou�kabiny�WC�aby�bylo�
nejmén��700�mm.� St�ny�koupelny�po�konstruk�ní�stránce�umož�ují�kotvení�pomocných�
madel�v�r�zných�polohách.�Umyvadlo�bude�osazeno�tak,�aby�jeho�p�ední�hrana�byla�vzdálená�
od�zdi�600�mm. Umyvadlo�bude�opat�eno�výtokovou�baterií�s�pákovým�ovládáním.�Vedle�
umyvadla�bude�vodorovné�madlo�umož�ující�op�ení.�Zrcadlo�nad�umyvadlem�bude�mít�
úpravu�umož�ující�jeho�naklopení.�

Sprchový kout bude mít p�dorysné rozm�ry 1500 mm x 1500 mm (minimáln� 900 x 900 

mm). Vedle sprchového prostoru bude volné místo pro odložení vozíku, které bude odd�lené 

od vodního paprsku zást�nou nebo záv�sem. Pro komfortní vjezd vozíku do sprchového koutu 

bude výškový rozdíl podlahy a dna sprchového koutu ve stejné úrovni jako podlaha (rozdíl 

m�že �init nejvýše 20 mm). Podlaha sprchového koutu bude vyspádována ve sklonu 2,0 % do 

podlahového žlabu podél st�ny, zakrytého roštem. Sprchový kout bude vybaven sklopným 

sedátkem o rozm�rech nejmén� 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové 

vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na st�n� kolmé k sedátku a v dosahové 

vzdálenosti maximáln� 750 mm od rohu sprchového koutu bude ru�ní sprcha s pákovým 

ovládáním. 

V míst� ru�ní sprchy bude vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo bude ve 

výši 800 mm nad podlahou, nejmén� 600 mm dlouhé a umíst�no nejvýše 300 mm od rohu 

sprchového koutu. Svislé madlo bude dlouhé nejmén� 500 mm a umíst�no 900 mm od rohu 

sprchového koutu. V prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík bude osazeno 

sklopné madlo , ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou. 
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������Umíst�ní�všech�prvk��ovládaných�rukou,�zejména�vypína�e,�zásuvky,�jisti�e,�dve�ní�kliky,�
držadla�splachova�e,�budou�ve�výšce�600�až�1200�mm.�

Kuchyn��bytu�bude�vybavena�bezbariérovou�linkou�(sestavou),�umož�ující�podjezd�
vozíku�a�dosažitelnost�všech�prvk��pohybov��postiženou�osobou�na�vozíku.�Ovládací�prvky�
na�zadní�st�n��linky�nebudou�umis�ovány.�Bude�zajišt�na�dosažitelnost�a�snadné�ovládání�
horních�sk�ín�k�linky,�ovládacích�prvk��varného�panelu,�pe�ící�trouby,�odv�trání.�

�����Alespo���ást�šatních�sk�íní�bude�opat�ena�kováním�dve�í,�umož�ujícím�jejich�otev�ení�o�
180�st.�a�vykláp�cím�za�ízením�pro�zav�šení�od�v�.�Budou�osazeny�na�ustupujícím�soklu�
výšky�nejmén��300�mm.�

�����Vytáp�ní�obytných�a�pobytových�místností�bytu�zvláštního�ur�ení�pro�t�žce�pohybov��
postižené�osoby�bude�navrženo�na�teplotu�o�dva�stupn��vyšší,�než�stanoví�p�edpisy�pro�
ostatní�byty.�

�����Byt�bude�poskytovat�prostor�pro�manévrování,�skladování�a�pojezdy�vozíku,�nebo�jiných�
podp�rných�za�ízení�a�prost�edk��pro�pohyb�t�žce�pohybov��postižených�osob.�

�����T�žce�pohybov��postižený�uživatel�bytu�bude�mít�zajišt�nu�dostupnost�všech�prostor�
domovní�vybavenosti.�Bude��ešeno�garážování�motorového�vozidla,�jehož�uživatelem�je�
t�žce�pohybov��postižená�osoba.�

9. Ochrana staveb p
ed škodlivými vlivy vn�jšího prost
edí 

Není nutné provád�t protiradonová opat�ení, protože provedený radonový pr�zkum 

prokázal nízké riziko pronikání radonu do budov. 

Stavba není ovlivn�na agresivní spodní vodou, jelikož spodní voda je dostate�n� hluboko 

pod základovou konstrukcí. 

Budova se nachází na tektonicky uklidn�ném podloží, a proto není t�eba �ešit vliv 

seismicity na objekt. 

Objekt se nenachází na poddolovaném území. 

Objekt neleží v žádném bezpe�nostním ani ochranném pásmu. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Objekt spl�uje základní požadavky na situování a stavební �ešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 
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11. Inženýrské stavby (objekty) 

11.1 Odvodn�ní území v�etn� zneškod	ování odpadních vod: 

Srážkové vody ze st�echy a zpevn�ných ploch jsou svedeny do jednotné kanaliza�ní sít�, 

kam jsou napojeny i odpadní vody od za�izovacích p�edm�t�. Objekt je napojen p�ípojkou do 

uli�ního kanaliza�ního �ádu, kterým se odpadní voda p�ivádí na �istírnu odpadních vod. 

11.2 Zásobování vodou: 

Zásobování vodou je zajišt�no z vodovodního �ádu, který je napájen vodou z Vírské 

p�ehrady. 

11.3 Zásobování energiemi: 

Objekt je napojen zemní p�ípojkou z elektrického rozvad��e nízkého nap�tí. 

11.4 �ešení dopravy: 

Objekt bude p�ístupný po zpevn�né p�íjezdové cest�, která navazuje na spole�nou 

zpevn�nou asfaltovou komunikaci a kon�í u vrat garáže. P�íjezdová cesta bude po ukon�ení 

stavby také vyasfaltována. Od zpevn�né cesty povede chodník ze zámkové dlažby až 

k hlavnímu vchodu. Vchod do garsoniéry bude p�ístupný také po chodníku ze zámkové 

dlažby, ze západní strany. 

Spole�ná zpevn�ná asfaltová komunikace je napojena na hlavní silnici do centra m�sta. 

11.5 Povrchové úpravy okolí stavby v�etn� vegeta�ních úprav: 

Pozemek kolem domu bude srovnán do roviny, p�ed garáží bude upravena zpevn�ná 

asfaltová plocha, která bude sloužit pro p�íjezd a stání p�ed garáží. Od zpevn�né cesty bude 

podél domu proveden chodník ze zámkové dlažby, který bude p�iveden k hlavnímu vchodu 

do objektu. Vchod do garsoniéry bude p�ístupný také po chodníku ze zámkové dlažby. 

Ostatní plocha bude zatravn�na a udržována. Za domem budou vysázeny ovocné stromy. 

Oplocení pozemku bude �ešeno kombinací d�ev�ného plotu a živého plotu z jehli�natých 

ke��. 
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11.6 Elektronické komunikace: 

Do domu bude p�iveden optický kabel, který bude sloužit k p�ipojení pevné telefonní 

linky, internetu a kabelové televize. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za
ízení staveb 

Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb se v objektu nenachází. 
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C. Situace stavby 

Koordina�ní situace stavby je �ešena ve výkresové �ásti (výkres �. 1a, 1b), která je uvedena 

v p�íloze. 
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D. Dokladová �ást 

1. Stanoviska, posudky a výsledky jednání uvedených 
v pr�b�hu zpracování projektové dokumentace: 

Vyjád�ení majitel� sousedních pozemk� a dot�ených orgán� jsou kladná. Vyjád�ení jsou 

archivována. 

2. Pr�kaz energetické náro�nosti budovy podle zákona o 
hospoda
ení energií: 

Štítek obálky budovy je v p�íloze. 
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E. Zásady organizace výstavby – Technická zpráva 

1. Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p
edpokládané 
úpravy staveništ�, jeho oplocení, trvalé deponie a 
mezideponie, p
íjezdy a p
ístupy na staveništ�: 

Staveništ� se bude rozkládat pouze na pozemku stavebníka. 

P�edpokládanou úpravou staveništ� bude vytvo�ení provizorní p�íjezdové cesty z panel� na 

staveništ� na míst�, kde bude po dokon�ení stavby vytvo�ena asfaltová cesta. 

Staveništ� bude provizorn� oploceno drát�ným pletivem. 

Mezideponie budou vytvo�eny na jižní stran� pozemku u p�íjezdové cesty pro hlínu 

z výkopu a pro stavební materiál. Hlína z mezideponie bude použita na terénní úpravy kolem 

objektu. Trvalé deponie se na staveništi neplánují. 

P�íjezd a p�ístup na staveništ� bude po již zmín�né provizorní panelové cest�.  

2. Významné sít� technické infrastruktury: 

Významné sít� technické infrastruktury neprocházejí staveništ�m. Jsou pouze vedeny ve 

spole�né zpevn�né komunikaci. 

3. Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt
iny, odvodn�ní 
staveništ� apod.: 

Napojení vody a elekt�iny bude provedeno po zbudování p�ípojek v pr�b�hu stavby ze 

spole�né zpevn�né komunikace. Odvodn�ní staveništ� se ne�eší, protože na pozemku se 

nenachází žádný spodní pramen a hladina spodní vody je hluboko pod základovou konstrukcí. 

P�ipojení kanalizace na staveništi se ne�eší, na pozemku bude umíst�no mobilní chemické 

WC. 

4. Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t
etích 
osob, v�etn� nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace: 

Stavba bude �ešena pouze na soukromém pozemku a nebude omezovat vlastníky okolních 

pozemk�, ani provoz na spole�né komunikaci. P�i vstupu t�etí osoby (stavební dozor, orgány 
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státní správy) se osoby ohlásí a budou dbát pokyn� stavbyvedoucího. Staveništ� není �ešeno 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jelikož nemají na stavbu p�ístup. 

5. Uspo
ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany 
ve
ejných zájm�: 

Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm� nebude �ešeno, 

jelikož se jedná o soukromý pozemek. 

6. �ešení za
ízení staveništ� v�etn� využití nových a 
stávajících objekt�: 

Na staveništi se nenachází žádné stávající objekty. Pro pot�eby výstavby je možno použít 

vznikající novostavbu rodinného domu. Na pozemku bude umíst�na mobilní bu�ka na 

pracovní ná�adí.  

7. Popis staveb za
ízení staveništ� vyžadujících ohlášení: 

Na staveništi se nebudou nacházet žádné stavby vyžadující ohlášení. 

8. Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska 
bezpe�nosti a ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p
i práci na staveništi podle zákona o zajišt�ní 
dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p
i práci: 

Stavbu provádí zkušená stavební firma. Její pracovníci mají školení z bezpe�nosti práce. 

Je�ábnické práce provádí firma s licencí. Stejn� tak práce elektrotechnické, topená�ské a 

montáž hromosvodu. Zvlášt� pracím na st�ešních konstrukcích ve výškách musí být v�nována 

mimo�ádná pozornost s �ádným zabezpe�ením pracovník�. 

9. Podmínky pro ochranu životního prost
edí p
i výstavb�: 

P�i výstavb� nebude dot�eno životní prost�edí. 
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10. Orienta�ní lh�ty výstavby a p
ehled rozhodujících díl�ích 
termín�: 

- Nejprve bude upravená p�íjezdová cesta na pozemku, která bude sloužit k zásobování 

materiálem. 

- Vybudování základ� a položení základové desky bude uskute�n�no do konce kv�tna 

2013. 

- Po technologické pauze na vytvrdnutí základového betonu se b�hem 1. dne provede 

zam��ení jednotlivých místností a smontuje první �ada a zalije betonem. Pak v dalších 4 

dnech se sestaví z desek VELOX a montážních sponek obvodové zdivo a nosné p�í�ky až po 

výšku stropu.  

- B�hem dalších 3 dn� se sestaví a podep�e strop z vložek, z desek VELOX a položí se 

armatura.  

- Provede se betonáž strop� a nosných st�n a bude následovat další technologická pauza. 

- Po technologické pauze se bude pokra�ovat obvodovým zdivem druhého nadzemního 

podlaží. 

- V dalším týdnu se provede montáž vnit�ních p�í�ek z desek a zvukové izolace. 

- B�hem dalšího m�síce bude vybudována konstrukce ploché zelené st�echy.  

- Další týden budou osazeny výpln� otvor�. 

- Nejpozd�ji do �ervna 2013 bude dokon�ena hrubá stavba s osazením výplní otvor�. 

- V období od �ervence do p�lky srpna se pak provede vysekání drážek pro technická 

za�ízení budov. Pak se zbudují rozvody vodovodu, kanalizace, elekt�iny a topení. 

- V m�síci zá�í se pak provedou vnit�ní omítky a položí se podlahy. Potom se nechají 

vnit�ní omítky vyschnout. Poté se provede osazení za�izovacích p�edm�t�, otopných t�les a 

nainstaluje se technické za�ízení kotelny. 

- B�hem �íjna se provede nahození omítek a fasádního nát�ru. 

- Posledních 14 dní se provedou poslední stavební úpravy, jako osazení vypína�� a sv�tel a 

provede se úklid. Nakonec se provedou hrubé terénní úpravy kolem domu.  

- P�edpokládané dokon�ení stavby a kolaudace je konec roku 2013. Poté se již majitelé 

budou moci nast�hovat. 
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F. Dokumentace stavby (objekt�) - Pozemní 
(stavební) objekty - architektonické a stavebn� 
technické 
ešení - Technická zpráva 

1. Ú�el objektu: 

Jde o více genera�ní rodinný d�m, který bude sloužit k trvalému bydlení minimáln� 2 

�ty��lenných rodin, a to �ty� dosp�lých a �ty� d�tí. V rodinném dom� je ješt� bezbariérový byt 

s vlastním vchodem, pro 1-2 starší osoby, nebo jednu osobu na invalidním vozíku. 

2. Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a 
výtvarného 
ešení a 
ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, 
v�etn� 
ešení p
ístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Jedná se o samostatný stavební objekt rodinného domu obdélníkového tvaru. Stavba je 

nepodsklepená a má dv� nadzemní podlaží. Dispozi�n� je �ešen jako více genera�ní (2 – 3 

generace), 10 + 2kk. Je zde ješt� bezbariérový byt s vlastním vchodem. Rodinný d�m je 

zast�ešen plochou zelenou st�echou, na kterou je p�ístup po venkovním to�itém schodišti. 

Venkovní omítka bude hladká ze systému Profi therm s fasádním nát�rem žluté barvy. Okna 

budou plastová, bílé barvy. Oboje vchodové dve�e jsou navrženy z d�ev�ného masivu 

tmavohn�dé barvy, opat�eny bezpe�nostním zámkem a kováním. D�m se bude nacházet v 

�áste�n� zastav�ném území a svým architektonickým a výtvarným �ešením se hodí do okolní, 

podobn� �ešené zástavby. Navržená novostavba respektuje základní požadavky na stavbu 

v CHKO Ž�árské vrchy. 

Hlavními dve�mi domu v severozápadní st�n� objektu vejdeme bíle vylí�eným zádve�ím. 

Po pravé stran� je vchod do menší technické místnosti a za ní do šatny. Šatna je funk�n� 

vybavena po prot�jších stranách lavicemi s botníkem na p�ezouvání a v�šáky. Vše je bíle 

vylí�eno. Ze zádve�í se dostaneme po levé stran� do pracovny, která je vymalovaná na sv�tle 

modro. Z pracovny se dá projít do koupelny. V koupeln� je po pravé stran� záchod a vedle n�j 

sprchový kout. Proti dve�ím je umíst�no dvoj umývadlo a vlevo je vana. Koupelna bude 

obložena do výšky 1,5 m kachli�kami se sv�tlehn�dým vzorem. Zbytek st�ny bude bílý. 

Povrchová úprava podlahy bude z hn�dých dlaždic.   Dále ze zádve�í je po levé stran� komora 

na úklid a za ní samostatný záchod, ob� místnosti jsou také obložené do výšky 1,5 m 

kachli�kami se sv�tlehn�dým vzorem.  



 

35 
 

Když projedeme rovn� zádve�ím, dostaneme se do bíle vylí�ené chodby. Po pravé stran�, 

uprost�ed objektu se nachází dvouramenné to�ité schodišt� do 2. N. P. Rovn� proti dve�ím je 

vchod do hlavního pokoje. Jde o prostorný obývací pokoj s kuchy�ským koutem, kde nalevo 

od vstupu je pod oknem kuchy�ský kout a vedle stojí kuchy�ský st�l. Místnost bude, dle 

p�ání investora, vymalována sv�tle oranžovou barvou. Vlevo se z chodby dostaneme do 

ložnice. St�ny ložnice budou vymalovány sv�tle zelen�. 

Samostatným vchodem z jihozápadu se dostaneme do bezbariérové garsoniéry. 

Z dostate�n� široké, bíle vylí�ené chodby 1 550 mm, se dostaneme vpravo do prostorné 

obytné místnosti, vybavené vhodn� pro vozí�ká�e. Místnost bude vymalována na sv�tle 

modro. Vlevo z chodby se dostaneme do koupelny, která je dostate�n� velká (4 150 x 2 800 

mm) pro vozí�ká�e. V koupeln� je záchod, sprchový kout a umývadlo, vše upravené 

bezbariérov�. Koupelna bude obložena do výšky 1,5 m kachli�kami se sv�tlezeleným vzorem. 

Zbytek st�ny bude bílý. Povrchová úprava podlahy bude ze zelených protiskluzových dlaždic. 

Z chodby je možné projít dve�mi 900 mm do spole�né chodby pod schody. Odtud je možné 

projít i projet na invalidním vozíku do obývacího pokoje. 

 Sou�ástí objektu je garáž pro dva osobní automobily, která má vjezd ze západní strany. 

Zde budou st�ny nat�eny na bílo a podlaha z betonové mazaniny. 

 Když vyjdeme po dvouramenném schodišti do 2. N. P., dostaneme se do chodby vylí�ené 

na bílo. Odtud m�žeme jít dve�mi v prot�jší st�n� do ložnice, nebo doleva p�es menší 

p�edsí�ku na WC, vedle do koupelny, dále do pokoje pro hosty a nakonec do pokoje, 

plánovaného jako posilovna. Vpravo od schod� se dostaneme do obývacího pokoje 

s kuchy�ským koutem a spíží. Za schodišt�m na západní stran� je velká koupelna, kde vpravo 

je záchod s bidetem, vlevo vana a proti dve�ím dvoj umývadlo. V pravém rohu stojí pra�ka. 

Z obou stran koupelny, na jihu a na severu, jsou dva d�tské pokoje. Vlevo na konci chodby je 

vstup do pokoje pro hosty a na pravém konci vstup do koupelny.   

V d�tských pokojích, vymalovaných na sv�tle modro a na r�žovo, se v každém nachází 

postel, šatní sk�í� a po�íta�ový st�l. Ložnice je vybavena manželskou postelí po obou 

stranách s no�ními stolky. Dále zde bude šatní a prádelní sk�í�. St�ny ložnice budou 

vymalovány sv�tle zelen�. V bílém pokoji pro hosty bude jedna postel, šatní sk�í� a stolek.  

Hlavní, obývací pokoj s kuchy�ským koutem, kde nalevo od vstupu je pod oknem kuchy�ský 

kout a vedle kuchy�ský st�l, bude, vymalován sv�tle oranžovou barvou.  Pokoj, plánovaný 

jako posilovna, bude vylí�en na bílo. Koupelny budou obloženy do výšky 1,5 m kachli�kami 
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se sv�tle modrým vzorem. Zbytek st�ny bude bílý. Povrchová úprava podlahy bude 

z modrých dlaždic. Povrchová úprava podlah na chodbách bude ze šedých dlaždic. Obytné 

místnosti budou mít plovoucí podlahy s vlysy. 

Objekt je zast�ešen plochou zelenou st�echou, která bude provedena pochozí a bude zde 

vytvo�ena terasa. Ze severozápadní strany budovy je umíst�no to�ité schodišt�, po kterém se 

lze dostat až na st�echu. 

Pozemek kolem domu bude srovnán do roviny, p�ed garáží bude upravena zpevn�ná 

asfaltová plocha, která bude sloužit pro p�íjezd a stání p�ed garáží. Od zpevn�né cesty bude 

podél domu proveden chodník ze zámkové dlažby, který bude p�iveden k hlavnímu vchodu 

do objektu. Vchod do garsoniéry bude p�ístupný také po chodníku ze zámkové dlažby, ze 

západní strany.  

 Ostatní plocha bude zatravn�na a udržována. Za domem budou vysázeny ovocné stromy. 

Oplocení pozemku bude �ešeno kombinací d�ev�ného plotu a živého plotu z jehli�natých 

ke��. 

Bezbariérové �ešení spole�né zpevn�né komunikace je dáno jejím technickým �ešením. 

Stavební pozemek pro budoucí objekt není ve�ejn� p�ístupný a je na n�m �ešeno bezbariérové 

užívání. 

Také rodinný d�m je �ešen jako �áste�n� bezbariérový pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace, proto se na n�j vztahují ustanovení vyhlášky �. 369/2001 Sb. a požadavky 

z ní vyplývající (uvedeno v Souhrnné technické zpráv� v kapitole 9).                                                                 

3. Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né 
plochy, orientace, osv�tlení a oslun�ní: 

Rodinný d�m je více genera�ní a bude sloužit k trvalému bydlení minimáln� 2 

�ty��lenných rodin, a to �ty� dosp�lých a �ty� d�tí. V rodinném dom� je ješt� bezbariérový byt 

s vlastním vchodem, pro 1-2 starší osoby, nebo jednu osobu na invalidním vozíku. 

Užitková plocha domu �iní  418,77 m2 

Obestav�ný prostor �iní  2556 m3 

Podlahová plocha jednotlivých místností v 1. N. P.: 

1.01 pracovna 22,57 m2 

1.02 koupelna   8,64 m2 
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1.03 ložnice   8,72 m2 

1.04 spíž   3,70 m2 

1.05 obývací pokoj s jídelnou + kk 60,51 m2 

1.06 bezbariérová garsoniéra 24,72 m2 

1.07 zádve�í   6,18 m2 

1.08 koupelna 10,61 m2 

1.09 garáž 32,80 m2 

1.10 technická místnost   7,41 m2 

1.11 zádve�í   9,42 m2 

1.12 komora   1,48 m2 

1.13 WC   1,42 m2 

1.14 chodba 17,77 m2 

1.15 šatna   2,15 m2 

Celková podlahová plocha 1. N.P.: 218,10 m2 

Podlahová plocha jednotlivých místností v 2. N. P.: 

2.01 pokoj pro hosty 24,45 m2 

2.02 koupelna   8,64 m2 

2.03 ložnice 25.45 m2 

2.04 spíž   3,52 m2 

2.05 obývací pokoj s jídelnou + kk 60,59 m2 

2.06 d�tský pokoj 24,76 m2 

2.07 koupelna 11,03 m2 

2.08 d�tský pokoj 24,76 m2 

2.09 pokoj 26,22 m2 

2.10 šatna   3,43 m2 

2.11 WC   1,44 m2 

2.12 chodba 26,59 m2 

Celková podlahová plocha 240,88 m2 

Celková podlahová plocha RD 458,98 m2 

  

Hlavní vchod rodinného domu je orientován k severozápadu. Obývací pokoj s kuchy�ským 

koutem sm��uje k jihovýchodu a severovýchodu, ložnice, pracovna a koupelna je na 

severovýchod a garáž a technická místnost je na západ. Vchod do bezbariérové garsoniéry je 



 

38 
 

ze západu, koupelna je také na západ a pokoj garsoniéry je na jihovýchod. Schodišt� se 

nachází uprost�ed domu. V 2. N. P. je obývací pokoj s kuchy�ským koutem orientován také 

k jihovýchodu a severovýchodu, ložnice, koupelna a pokoj pro hosty jsou na severovýchod, 

d�tské pokoje jsou na jihozápad a západ a pokoj na sever. Z jihovýchodní strany budovy je 

umíst�no to�ité schodišt�, po kterém se lze dostat až na st�echu. St�echa bude provedena 

pochozí a bude zde vytvo�ena terasa. 

Skoro všechny obytné místnosti jsou výborn� oslun�ny, protože jsou orientovány bu� na 

jih, východ, nebo na západ.  

4. Technické a konstruk�ní 
ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve 
vazb� na užití objektu a jeho požadovanou životnost: 

Svislé konstrukce: 

Obvodové nosné zdivo o celkové tlouš�ce st�ny 450 mm, je tvo�eno deskami Velox, 

betonovým jádrem a tepelnou izolací z polystyrénu tlouš�ky 200 mm a omítnuto z obou stran 

omítkou Baumit tlouš�ky 2 x 15 mm. Systém je tvo�en z vn�jší strany deskami VELOX tl. 

35mm s p�ilepeným fasádním polystyrénem tl. 200 mm a z vnit�ní strany taky deskou 

VELOX tl.35 mm. Nejprve se sestaví obvodový pláš� z vn�jších a vnit�ních desek, které se 

zajistí pomocí sponek, jež jsou sou�ástí systému. Vloží se ocelová výztuž, která je sou�ástí 

dodávky, dle statického výpo�tu. Po zbudování 1. N.P. až po v�nce, vloží se op�t ocelová 

výztuž v�nce a polystyrén, pro p�erušení tepelných most�. Nakonec se celá konstrukce zalije i 

se stropy betonem t�ídy B20. Po vytvrdnutí betonu je stavba prvního patra pln� únosná a 

obdobn� pokra�ujeme p�i stavb� 2. N.P.  Navržený systém je vhodný pro výstavbu rodinných 

dom�. P�edpokládaná minimální životnost je asi 100 let.  

Nosné p�í�ky, o celkové tlouš�ce st�ny 250 mm, jsou tvo�eny deskami VELOX tl.35 mm  

a betonovým jádrem tl.150 mm, omítnuty taktéž z obou stran omítkou Baumit 2 x 15 mm. 

Stavba je obdobná jako u obvodových st�n, po postavení dvou desek VELOX a rozep�ení 

kovovými sponkami, se p�í�ka p�ed betonáží stropu zalije betonem t�ídy B20, který v tomto 

p�ípad� není nutno vyztužovat. Tyto p�í�ky vyhovují požadavku normy na akustickou 

nepr�zvu�nost. Zárove� vyhovují daným zatížením. Životnost je také asi 100 let. 

Nenosné p�í�ky o celkové tlouš�ce st�ny 150 mm, jsou ze dvou desek VELOX tl.35mm, 

vypln�ny mezi sebou zvukovou izolací Rocwool s omítkou Baumit 2 x 15 mm. Stavba je op�t 

obdobná bez nutnosti betonáže, jen mezi tyto desky tl.35mm nacpeme 70 mm již zmín�né 
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zvukové izolace. Tyto p�í�ky rovn�ž vyhovují požadavku normy na akustickou 

nepr�zvu�nost. Životnost je také asi 100 let. 

Schodišt� bude dvouramenné to�ité, monolitické, op�ené do stropní konstrukce. Bedn�ní 

bude vytvo�eno z desek VELOX. Nášlapná vrstva schodišt� bude tvo�ena dlažbou tl. 15 mm. 

Venkovní to�ité schodišt� bude ocelové, s betonovou nosnou konstrukcí uprost�ed schodišt� 

ve tvaru válce. 

Vodorovné konstrukce: 

Podlaha je tvo�ena vyztuženým podkladovým betonem tl. 150 mm na št�rkovém podkladu, 

hydroizolací tl. 5 mm, tepelnou izolací z Extrudovaného polystyrénu tl. 200 mm, separa�ní 

vrstvou polyetylénu tl. 1 mm, cementovým pot�rem vyztuženým sítí tl. 50 mm a nášlapnou 

vrstvou. Na podlahách chodeb, koupelen a v šatn� jsou položeny dlaždice tl 15 mm, 

v obytných místnostech je povrchová úprava podlah tvo�ena vlysy tl. 19 mm. Podlahy jsou 

navrženy tak, aby vyhov�ly na kro�ejovou nepr�zvu�nost. Životnost podlah je p�ibližn� 50 

let.       

Stropní konstrukce je tvo�ena taktéž systémem VELOX, systémem ztraceného bedn�ní 

z vložek, z desek VELOX, zalitých vyztuženým betonem. Skladba konstrukce je tvo�ena 

stropem VELOX tl. 220 mm, omítnut zespod omítkou Baumit tl. 5 mm. Dále je tvo�ena 

kro�ejovou izolací ROCKWOOL STEPROCK tl. 50 mm, separa�ní vrstvou polyetylénu tl. 1 

mm, cementovým pot�rem vyztuženým sítí tl. 50 mm. Systém je navržen tak, aby p�enesl 

jednak zatížení stálé od konstrukcí, tak zatížení užitné, vyvolané provozem objektu. Životnost 

bude také asi 100 let. 

St�echa je tvo�ena obdobn� jako strop nad 1. N.P. Je tvo�ena taktéž systémem VELOX, 

systémem ztraceného bedn�ní z vložek, z desek VELOX, zalitých vyztuženým betonem. 

Skladba konstrukce je tvo�ena stropem VELOX tl. 220 mm, omítnut zespod omítkou Baumit 

tl. 15 mm. Dále je tvo�ena izolací z extrudovaného polystyrénu tl. 200 mm a na ní je 

p�ikotvena hyroizolace Bytagit , pak navazuje skladba ploché zelené st�echy, která je složena 

z drenážní vrstvy DEKDREN T20 tl. 20 mm a na této vrstv� je pak nasypána suchá hlína o 

tl.150 mm. St�echa je pochozí a je tu možnost zbudovat terasu s posezením. U st�ech je 

po�ítáno s životností asi 100 let. 

Nosná �ást nad okny a dve�mi v obvodové st�n� je tvo�ena p�eklady monoliticky do 

p�ipraveného bedn�ní, které jsou složeny z výztuže, podložené statickým výpo�tem a z 
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d�vodu tepelného jsou dopln�ny p�novým polystyrénem tlouš�ky 90 mm, pro eliminaci 

tepelných most�. Nosná �ást nad nosnými p�í�kami je tvo�ena stejným zp�sobem, nad 

nenosnými p�í�kami není nutné budovat p�eklad. Celá konstrukce se pak monolitní zalitím 

p�eklad� spolu se st�nami a stropy a tím se zajistí minimalizování tepelných most� a 

homogenita konstrukce. Životnost p�eklad� bude také asi 100 let. 

Sou�ástí konstrukce stropu je po obvodu vytvo�ený v�nec, stejným zp�sobem jako 

p�eklady. Je složen z betoná�ské oceli (v�ncová armatura) a betonu t�ídy B20. Kolem v�nce je 

tepelná izolace z polystyrénu a ukon�eno v�ncovkami. Spolup�sobení v�nce a stropu a v�tší 

únosnost zajiš�uje ocelová sí�, která se nakonec zalije betonem. Životnost p�eklad� a v�nc� je 

minimáln� 100 let. 

5. Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 
otvor�: 

Objekt je po tepeln� technické stránce velmi dob�e navržen. Dobré tepelné vlastnosti 

zajiš�ují konstrukce, které byly navrženy tak, aby vyhovovaly doporu�eným sou�initel�m 

prostupu tepla. A blíží se hodnotám požadovaným pro pasivní domy. Velmi dob�e jsou 

vy�ešeny i tepelné mosty, díky kontaktnímu zateplení fasády izolací ROCKWOOL 

FASROCK LL tlouš�ky 200 mm. Sou�initelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí jsou:  

Nosné zdivo o celkové tlouš�ce st�ny 450 mm má sou�initel prostupu tepla U = 0,14 

W/m2.K. 

Nosné p�í�ky o celkové tlouš�ce st�ny 230 mm mají sou�initel prostupu tepla U = 1,06 

W/m2.K. 

Nenosné p�í�ky o celkové tlouš�ce st�ny 150 mm mají sou�initel prostupu tepla U = 0,38 

W/m2.K. 

Okna jsou navržena plastová, šestikomorová, s izola�ním trojsklem se sou�initelem 

prostupu tepla U = 0,8 W/m2.K.  

St�ešní konstrukce má sou�initel prostupu tepla U = 0,120 W/m2.K. 

Podlaha na terénu má sou�initel prostupu tepla U = 0,230 W/m2.K. 

Stropní konstrukce má sou�initel prostupu tepla U = 0,510 W/m2.K. 



 

41 
 

6. Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického pr�zkumu: 

Na pozemku byl proveden geologický vrt pro zjišt�ní geologických a hydrogeologických 

podmínek pro založení objektu. Bylo zjišt�no, že zemina je dostate�n� únosná (jednoduché 

základové podmínky) a hladina podzemní vody je dostate�n� hluboko pod konstrukcí 

základ�, takže ani p�i jarním tání sn�hu nedosahuje k základovým konstrukcím. Výsledky 

t�chto pr�zkum� byly za�len�ny do projektové dokumentace a vzhledem k únosnosti zeminy 

a jednoduchým základovým pom�r�m bylo zvoleno založení objektu na základové desce. 

Ochrana proti podzemní, agresivní nebo tlakové vod� není nutná. Z d�vodu propustné zeminy 

není na pozemku pot�eba d�lat drenáž. Základové pasy pod obvodovým zdivem ze 

železobetonu jsou založeny do nezámrzné hloubky, do hloubky pod úrovní terénu 1,33 metru. 

Základový pas bude do hloubky 1,2 metru, tlouš�ky jako je obvodové zdivo, tj. 450 mm a 

bude zateplen z vn�jší strany izolací z xps tlouš�ky 100 mm, kv�li eliminaci tepelných most�. 

Poté se bude rozši�ovat po obou stranách symetricky o 150 mm. Základové pasy pod nosnými 

p�í�kami a schodišt�m budou do hloubky 900 mm pod úrovní terénu. Pod základovou deskou 

bude zhutn�ný št�rkopískový násyp. 

7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prost
edí a 
ešení 
p
ípadných negativních ú�ink�: 

Vliv tohoto objektu na životní prost�edí je minimální. 

Deš�ové a splaškové vody budou bez technologických vod. 

P�i provozu v objektu bude provád�no t�íd�ní odpadu. 

8. Dopravní 
ešení: 

Stavba je napojena na zpevn�nou asfaltovou komunikaci na severní stran� pozemku. V ní 

jsou vedeny veškeré inženýrské sít�, na které bude novostavba napojena.  

Objekt bude p�ístupný po zpevn�né p�íjezdové cest�, která navazuje na spole�nou 

zpevn�nou asfaltovou komunikaci a kon�í u vrat garáže. P�íjezdová cesta bude po ukon�ení 

stavby také vyasfaltována. Od zpevn�né cesty ze severu povede chodník ze zámkové dlažby 

až k hlavnímu vchodu. Vchod do bezbariérové garsoniéry bude p�ístupný také po chodníku ze 

zámkové dlažby, ze západní strany. 
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Spole�ná zpevn�ná asfaltová komunikace je napojena na hlavní silni�ní tah do centra 

m�sta. Kolem zpevn�né komunikace je provedeno pouli�ní osv�tlení. 

P�íjezdová cesta je upravena tak, aby umož�ovala svoz komunálního odpadu nákladními 

auty technických služeb. 

9. Ochrana objektu p
ed škodlivými vlivy vn�jšího prost
edí, 
protiradonová opat
ení: 

Stavba není ovlivn�na agresivní spodní vodou, jelikož spodní voda je dostate�n� hluboko 

pod základovou konstrukcí. 

Budova se nachází na tektonicky uklidn�ném podloží, a proto není t�eba �ešit vliv 

seismicity na objekt. 

Objekt se nenachází na poddolovaném území. 

Objekt neleží v žádném bezpe�nostním ani ochranném pásmu. 

Provedený radonový pr�zkum prokázal nízké riziko pronikání radonu do budov, proto není 

nutné provád�t protiradonová opat�ení. 

Stavba bude opat�ena hromosvodem proti zásahu blesku. 

10.   Dodržení obecných požadavk� na výstavbu: 

 P�i stavb� musí být dodrženy obecné požadavky na výstavbu. 
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G. Za
ízení pro vytáp�ní staveb – Technická zpráva 

1. typ zdroje tepla kotelna (na pevná, kapalná a plynná paliva), 
vým�níková, p
edávací stanice, za
ízení zp�tného získávání  
tepla, tepelné �erpadlo apod., akumula�ní zdroj tepla, 

Jelikož je v rodinném dom� instalováno tepelné �erpadlo, není pot�eba další dopl�ková 

otopná soustava, pouze do koupelen se instalují pro zvýšení teploty nezávislé otopné plochy, 

obvykle otopné žeb�íky. 
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H. Za
ízení vzduchotechniky – Technická zpráva 

1. soupis výchozích podklad� (zadání investora, použitých 
právních p
edpis� a norem), 

Výchozím podkladem pro návrh vzduchotechniky byl požadavek investora na �ízené 

v�trání s teplovzdušným vytáp�ním a zp�tnou rekuperací odpadního tepla. Další podklady pro 

návrh vzduchotechniky jsou výkresy stavební �ásti objektu a výpo�et tepelných ztrát 

jednotlivých místností, které jsou v P�íloha �. 4. 

P�i návrhu byla použita norma �SN 12831.  

2. klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, 
uvažovaná nejvyšší a nejnižší venkovní výpo�tová teplota,  
výpo�tová letní entalpie vzduchu, typ provozu - pln� 
automatický, ru�ní, provozní režim - trvalý, ob�asný  
(p
íležitostný), nep
erušovaný, p
erušovaný apod., po�et 
provozních hodin s uvedením provozní doby, po�et 
pracovních dní v týdnu a v roce, 

Daný objekt se nachází v Novém M�st� na Morav�, v nadmo�ské výšce 590 m n. m. 

Výpo�tová venkovní teplota te pro danou lokalitu je -15°C. Po�et dn� otopného období je 271 

dn�. Pr�m�rná venkovní teplota tes = 3,1°C a pr�m�rná vnit�ní teplota tis = 19°C. 

Orientace v�tšiny obytných místností je na jih a východ. Bezbariérová garsoniéra je na 

jihozápad. Koupelny a garáž sm��ují na sever a západ. 

Provoz vzduchotechniky bude pln� automatický a nep�erušovaný.  

3. požadované parametry vnit
ního mikroklimatu s odvoláním 
na právní p
edpisy, 

Dle �SN EN 12831 je výpo�tová vnit�ní teplota v obytných místnostech 20°C a 

v koupelnách 24°C. V bezbariérových prostorách se dle vyhlášky 398/2009 musí teplota 

zvýšit o 2°C. Minimální vým�na vzduchu v obytných místnostech dle �SN EN 12831 je 0,5 

h-1 a v koupelnách a záchodech je 1,5 h-1. Minimální vým�na vzduchu je spln�na, jelikož 

množství p�ivád�ného vzduchu pro teplovzdušné vytáp�ní je v�tší. 
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4. popis základní koncepce vzduchotechnického za
ízení, 

V objektu bude z�ízeno nucené v�trání s teplovzdušným v�tráním a rekuperací. P�ívodní 

vzduch bude p�ivád�n p�es zemní vým�ník a poté oh�íván teplovodním vým�níkem, který 

bude napojen na akumula�ní nádobu. Akumula�ní nádoba je natáp�na tepelným �erpadlem, 

solárními kolektory a bivalentním zdrojem topnou spirálou. Teplý vzduch bude rozveden po 

objektu v podlahových kanálech a vyúst�n v obytných místnostech. Odpadní vzduch pak bude 

odtahován ze sociálního za�ízení u stropu. Odpadní vzduch poté projde v jednotce p�es 

rekupera�ní vým�ník, kde p�edá �ást tepla p�ivád�nému vzduchu a poté bude vyúst�n 

otvorem ve zdi do venkovního prostoru. 

Se strojním chlazením vzduchu v letním období se nepo�ítá, vzduch bude ochlazen pouze 

pr�chodem v zemním vým�níku. 

5. vý�et typ� prostor� v�traných p
irozen� nebo nucen�, 
zajišt�ní p
edepsané hygienické vým�ny vzduchu v 
jednotlivých prostorech, 

Veškeré místnosti objektu budou v�trány nuceným zp�sobem. Ve všech místnostech je pak 

spln�na minimální vým�na vzduchu. 

6.  minimální dávky �erstvého vzduchu, podíl vzduchu 
cirkula�ního, 

Minimální objem p�ivád�ného vzduchu je obytné místnosti je 0,5 h-1  a pro sociální 

za�ízení 1,5 h-1. Podíl cirkula�ního vzduchu nebude uvažován, jelikož zvolená v�trací 

jednotka neumož�uje cirkula�ní provoz.  

7. umíst�ní nasávání venkovního vzduchu pro za
ízení, odvod 
vzduchu odpadního, 

Nasávání venkovního vzduchu bude p�es již zmín�ný zemní vým�ník, který bude ukon�en 

šachtou. Vzduch bude též nasáván p�es v�trací m�ížku na fasád� objektu. O regulaci množství 

vzduchu p�ímo z venkovního prostoru a p�es zemní vým�ník se bude starat regula�ní klapka 

se servo pohonem. 
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Odvod vzduchu pak bude p�es v�trací m�ížku na fasád� objektu. Minimální vzdálenost 

mezi pr�duchem pro nasávání �erstvého vzduchu a pro odvod odpadního vzduchu musí být 

minimáln� 1,9 m.                                                                                                                                                  

8. po�et a umíst�ní centrál úpravy vzduchu, 

Centrální jednotka pro p�ívod a oh�ev vzduchu je umíst�na v technické místnosti.  

9. zadání tepelných ztrát a zát�ží klimatizovaných prostor�, 
požadované parametry letní/zimní v klimatizovaných 
prostorech, 

Podrobný výpo�et po místnostech byl proveden ve výpo�tovém programu Ztráty 2010. 

Protokol z tohoto programu je umíst�n v P�íloha �. 4. Na Obrázek 1 je vid�t procentuální 

rozd�lení celkových tepelných ztrát objektu. 

 

Obrázek 1: Pom�rné rozd�lení tepelných ztrát objektu 
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10.   požadavky na p
ívod �erstvého vzduchu a odv�trání 
místností, 

P�ívod �erstvého vzduchu je zajišt�n minimální vým�nou vzduchu v objektu. Odv�trání 

místností je pomocí vzduchotechnických rozvod�. 

11.   vzduchové výkony v jednotlivých typech místností, 

Vzduchové výkony jednotlivých vyústek jsou nastaveny pro pokrytí tepelných ztrát 

objektu. 

Viz Tabulka 1. 

12.   hlukové parametry ve vnit
ním a venkovním prost
edí, 

Hluk ze vzduchotechnického za�ízení je eliminován na jednotce. 

13.   údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich 
koncentrace, 

Ve v�traném prostoru nebudou vznikat žádné škodliviny, krom� CO2. 

14.   popis zp�sobu v�trání a klimatizace jednotlivých prostor� 
a provoz�, 

V�trání je zajišt�no p�ívodem vzduchu v obytných místnostech z podlahových vyústek. 

Odtah odpadního vzduchu z koupelen a záchod� je zajišt�n pomocí v�tracích m�ížek u stropu. 

15.   seznam za
ízení s uvedením výkonových parametr�, 

Viz P�íloha �. 5. 

16.   za
ízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu, 

Bude použita v�trací jednotka od firmy ATREA Duplex Flexi 1600. Jednotka bude 

osazena teplovodním vým�níkem pro oh�ev vzduchu. 
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Tabulka 1: Tepelné parametry a množství p�ivád�ného vzduchu 
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17. popis jednotlivých vzduchotechnických za
ízení, 

Navržená vzduchotechnická jednotka obsahuje dva ventilátory pro p�ívod a odvod 

vzduchu, dále pak protiproudý rekupera�ní vým�ník. K jednotce bude pak p�ipojen externí 

vodní oh�íva� vzduchu. 

18.   umíst�ní za
ízení - strojovny úpravy vzduchu, množství 
vzduchu, vedení kanál� do obsluhovaných prostor�, 
distribuce vzduchu v prostoru, 

Za�ízení pro úpravu vzduchu (oh�ev) je umíst�no v technické místnosti. Do objektu bude 

p�ivád�no 1230 m3 vzduchu. Rozvod vzduchu po místnostech bude v podlahových kanálech, 

uložených v tepelné izolaci podlahy. 

Distribuce vzduchu do jednotlivých obytných místností bude pomocí podlahových 

vyústek. Dále pak distribuci do ostatních místností (chodby a sociální za�ízení) bude zajišt�no 

proud�ním vzduchu v objektu pode dve�mi bez prahu. 

19.   požadavky za
ízení na tepelné a chladicí p
íkony a 
elektrické p
íkony, 

Viz P�íloha �. 5. 

20.   stru�ný popis zp�sobu provozu a regulace za
ízení 
vzduchotechniky a klimatizace, protihluková a protipožární 
opat
ení na vzduchotechnických za
ízeních, 

Regulaci za�ízení vzduchotechniky bude zajiš�ovat regulátor, který je sou�ástí jednotky. 

Jednotka je opat�ena z výroby zvukovou izolací. Jelikož je jednotka umíst�na v technické 

místnosti v dostate�né vzdálenosti od obytných místností, nebude ovliv�ovat sluchovou 

pohodu. Jelikož se jedná o objekt rodinného domu, nejsou protipožární opat�ení nutná. 

21.   popis zp�sobu zav�šení potrubí, uložení, 

Uložení podlahových kanál� pro p�ívod teplého vzduchu do jednotlivých místností bude 

v podlaze, uloženo v tepelné izolaci konstrukce a je nutné, aby nad i pod byla vrstva tepelné 

izolace. 
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Odvod odpadního vzduchu je též v podlahových kanálech a odvodní potrubí od stropních 

vyústek do podlahy zajiš�uje kruhové potrubí, které je bu� uloženo ve zdi, nebo kotveno ke 

zdi. 

22.   koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvod� tepla a chladu, 

Teplá voda pro oh�ev vzduchu v teplovodním vým�níku je p�ivedena v plastovém potrubí 

z akumula�ní nádoby v rámci technické místnosti. 

V objektu není �ešeno chlazení, proto zde nejsou instalovány rozvody chladu. 

23.   pokyny pro montáž, 

Montáž musí být provedena podle pokyn� výrobce a zhotovena proškolenou osobou. P�i 

výstavb� je nutné položit podlahové kanály a p�echody na vyústky p�ed betonáží podlahy a 

nechat v podlaze prostor pro osazení podlahových m�ížek. U kruhového odvodního potrubí 

umíst�ného ve st�n� je nutné toto potrubí osadit p�ed betonáží st�ny.  

24.   požadavky na uvád�ní do provozu (p
edepsané a smluvní 
zkoušky, komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, m�
ení a 
se
ízení pr�toku vzduchu, m�
ení hluku apod.). 

P�ed p�edáním veškerého vzduchotechnického za�ízení bude provedeno zm��ení a se�ízení 

pr�tok� vzduchu na vyústkách a bude odzkoušeno. 

25.    Diagramy h-x s vyzna�ením úprav vzduchu ve 
vzduchotechnických za
ízeních. 

Diagram viz P�íloha �. 5. 
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I. Zdravotn� technické instalace – Technická zpráva 

1. bilance pot
eby vody studené, teplé a povrchové, popis 
m�
ení odb�ru vody a její požadované úpravy (chemické, �i 
biologické apod.), 

Výpo�et bilance pot�eby studené a teplé vody je uveden v p�íloze. M��ení spot�eby vody 

v rodinném dom� je pomocí vodom�ru umíst�ného mimo objekt ve vodom�rné šacht�. 

Navrhnul jsem vodom�rnou šachtu od firmy EKOCIS, spol. s r.o. Buboice, která vyrábí 

šachty dle p�ání, typové �ady VŠ – EK. Konkrétní typ a úpravu na p�ipojovací potrubí DN 40 

je t�eba projednat s výrobcem dle vyjád�ení vodárenské spole�nosti. Navrhuji vodom�r od 

firmy ELSTER M 100 ARTIST MNR Qn 6 m3/h. Návrh vodom�ru viz P�íloha �. 10.  Jedná o 

objekt rodinného domu, který je napojen na ve�ejný rozvod pitné vody. Jelikož parametry této 

vody jsou pro jeho provoz vyhovující, není nutná žádná další chemická ani biologická úprava.  

2. popis tlakových pom�r� vodovodu, popis �erpacích a 
posilovacích za
ízení, 

Dispozi�ní p�etlak na p�ípojce je dle sd�lení vodárenské spole�nosti minimáln� 450 kPa. 

Dle hydraulického posouzení je dispozi�ní tlak dosta�ující pro celý objekt. Proto nejsou nutná 

žádná �erpací, ani posilovací za�ízení. Pouze na cirkula�ní potrubí je osazeno ob�hové 

�erpadlo od firmy WILO, Star – Z 25/6 DM. Návrh �erpadla viz P�íloha �. 10. 

3. popis technického 
ešení vodovodu, popis použitých 
materiál� s ur�enými parametry a technologickými postupy, 
popis a podmínky p
ipojení na ve
ejné, �i místní vodovodní 
sít�, u požárního vodovodu (nezavodn�ného požárního 
potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný 
systém za
ízení, 

V objektu je �ešen rozvod studené a teplé pitné vody. Dále pak pro rozsáhlejší rozvod je 

instalováno cirkula�ní potrubí. 

Potrubí studené vody je vedeno od p�ipojení na vodovodní �ád v nezámrzné hloubce 1,5m 

a je p�ivedeno do objektu prostupem v základech. Na p�ípojce je umíst�na vodom�rná šachta 

s vodom�rnou sestavou. Potrubí je navrženo z plastu a jedná se o potrubní systém výrobce 

VAVIN OSMA, typu PPR, tlakové t�ídy PN 20. Vnit�ní rozvody jsou pak vedeny ve zdi. 

Navržený konstruk�ní systém umož�uje vedení veškerých rozvod� v betonovém jád�e. 
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Podmínkou je umíst�ní rozvod� do st�n p�ed zmonolitn�ním konstrukce. Hlavní v�tev vede 

pod stropem ve výšce 2,4m, umíst�né v nosné p�í�ce. Z této hlavní v�tve, která je spole�ná 

pro ob� podlaží, jsou napojeny jednotlivé za�izovací p�edm�ty. 

Potrubí teplé vody je vedeno z akumula�ní nádrže, která je umístn�na v technické 

místnosti. Taktéž je vedeno pod stropem ve výšce 2,2m umíst�né v nosné p�í�ce, pod 

rozvodem studené vody. 

Ob� potrubí jsou kompletn� zaizolována.  

N potrubí studené vody, na vstupu do akumula�ního zásobníku, jsou osazeny potrubní 

armatury, a sice uzavírací kohout, p�etlakový ventil a zp�tný ventil. Na potrubí p�ed 

p�ipojením pra�ky a my�ky je osazen zp�tný ventil. 

Rozvod teplé a studené vody i cirkulace je z plastového potrubí PPR (polypropylen) 

tlakové �ady PN 20. Výpo�et dimenzí potrubí je v P�íloha �. 10. Návrh tlouš�ky izolace taktéž 

najdeme v P�íloha �. 11. 

Pro zajišt�ní okamžitého výtoku teplé vody i na nejvzdálen�jším za�izovacím p�edm�tu, je 

v objektu rozvod cirkula�ního potrubí. Toto potrubí je taktéž vedeno v nosné st�n� vedle 

rozvod� studené a teplé vody a je zaizolováno. Na tomto potrubí je pak osazeno ob�hové 

�erpadlo. Výpo�et dimenzí cirkula�ního potrubí a návrh �erpadla je v P�íloha �. 10. 

Dle vyjád�ení vodárenské spole�nosti je napojení možné z ve�ejného vodovodu, který je 

umíst�n v hlavní komunikaci. 

Požární vodovod se v objektu nenachází. 

4. popis �erpacích za
ízení, technického 
ešení kanalizace, 
použitých materiál� s ur�enými parametry a 
technologickými postupy, 

V objektu bude vybudována splašková a deš�ová kanalizace. Objekt bude odizolován 

gravita�ním zp�sobem, jelikož se žádný ze za�izovacích p�edm�t� nenachází pod úrovní 

stokové sít�. Z tohoto d�vodu není nutné použít �erpací za�ízení. 

Kanaliza�ní p�ípojka bude tvo�ena plastovým potrubím z PVC, VAVIN OSMA KG. 

P�ípojka bude mít dimenzi DN 150. Na p�ípojce je pak umíst�na revizní šachta od výrobce 

VAVIN OSMA pr�m�ru 315 mm. Do této šachty jsou pak zaúst�na svodná potrubí deš�ové 

kanalizace. P�ípojka bude provedena ve spádu 5 %. Kanaliza�ní potrubí bude zaúst�no do 
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stokové sít� v ose komunikace. Uložení svodného potrubí bude na št�rkopískový podsyp, 

tlouš�ky 150 mm.  

Na kanaliza�ní p�ípojku navazuje svodné potrubí ze stejného materiálu, se spádem 5 %. 

Navržená dimenze svodného potrubí je DN 110. Svodné potrubí bude uloženo pod 

základovou deskou. Svodné potrubí bude provedeno p�ed betonáží desky a uloženo ve 

výkopu na podsypu 150 mm št�rkopísku. Bude provedeno napojení na odpadní potrubí. 

Odpadní potrubí bude vytaženo nad základovou desku a ucpáno a poté bude provedena 

betonáž základové desky. 

Odpadní potrubí bude napojeno na svodné potrubí pomocí dvou 45° kolen a muzikusu o 

délce 250 mm. Odpadní potrubí jsem navrhl z odhlu�n�ného plastového potrubí VAVIN 

OSMA HT plus. Odpadní potrubí budou umíst�na v obvodových st�nách v betonovém jád�e 

konstrukce. Z toho vyplývá nutnost vytvo�ení odpadního potrubí a osazení odbo�ek pro 

p�ipojovací potrubí p�ed zmonolitn�ním obvodové st�ny. Na odpadních potrubích budou ve 

výšce 1 m nad podlahou osazeny �istící tvarovky. P�ístup k �istícím tvarovkám bude p�es 

plastová dví�ka. 

P�ipojovací potrubí bude napojeno na odpadní potrubí pomocí jednoduchých i dvojitých 

odbo�ek s úhlem odbo�ení 87°, 45° a 67°. Minimální spád p�ipojovacího potrubí bude 5 %. 

Potrubí bude uloženo v obvodové st�n� a nosných p�í�kách. P�ipojovací potrubí je nev�trané. 

Použitá p�ipojovací potrubí jsou DN 50 a DN 110. Jako u odpadního potrubí platí podmínka 

umíst�ní potrubí p�ed zabetonováním konstrukce. 

Odpadní potrubí s �íslem K1. K3 a K4 jsou opat�eny v�tracím potrubím stejné dimenze, 

které je vyvedeno nad st�echu domu. Jedná se o nejvzdálen�jší odpadní potrubí a odpadní 

potrubí, na n�ž je p�ipojena záchodová mísa. Ostatní odpadní potrubí budou nad poslední 

odbo�kou ukon�ena zátkou.   

5. výpo�tové množství vypoušt�ných splaškových, deš�ových 
a pr�myslových odpadních vod a jejich úprava a p
ípadné 
zadržení (retence) p
ed vypoušt�ním, 

Množství vypoušt�ných splaškových a deš�ových vod je vypo�teno v P�íloha �. 12. 

Jelikož se jedná o objekt rodinného domu, nebudou vypoušt�ny žádné pr�myslov� 

zne�išt�né vody. Veškeré odpadní vody lze vypoušt�t bez úprav do stokové sít�. 
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6.  popis a podmínky p
ipojení na ve
ejné �i místní vn�jší sít� 
technické infrastruktury, popis strojního vybavení a 
navrhovaného systému za
ízení a vybavení, 

Kanalizace bude napojena na sávající kanaliza�ní stoku. Na p�ipojení nejsou kladeny žádné 

zvláštní požadavky. 

Jelikož se jedná o rodinný d�m, nebudou se v objektu nacházet strojní vybavení. 

7. p
ípadné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky 
pro realizaci díla, 

Pro bezproblémové zbudování kanaliza�ního systému je nutné dodržet následující postup 

prací: 

P�ed zbudováním základové desky je nutné položit svodné potrubí a provést napojení na 

odpadní potrubí. Je nutné po�ítat s prostupy v základech. Základovou desku betonovat až po 

dokon�ení svodného potrubí a kanaliza�ní p�ípojky. 

Odpadní potrubí bude provád�no soub�žné s pokládáním jednotlivých blok� systému  

VELOX. Zmonolitn�ní konstrukce m�že být provedeno až po instalaci všech odpadních a 

p�ipojovacích potrubí. Také je nutné uvažovat s p�ipojením jednotlivých za�izovacích 

p�edm�t�. 

P�ipojovací potrubí pro p�ipojení podlahového žlabu v bezbariérové koupeln� a p�ipojovací 

potrubí pro p�ipojení sprchových vani�ek, která jsou vedena v podlaze, je nutné položit p�ed 

betonáží podlahy. Také je nutné v podlaze nechat volný otvor pro usazení zápachových 

uzáv�rek ke sprchovým vani�kám a prostor pro uložení podlahového žlabu. Položení dlažby 

se provede po uložení žlabu. 

Pro odpadní a v�trací potrubí je t�eba vytvo�it prostupy ve stropní a st�ešní konstrukci p�ed 

zmonolitn�ním daných konstrukcí. 

8. popis za
izovacích p
edm�t� zajiš�ujících užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V objektu je umíst�na koupelna pro bezbariérové užívání, tudíž je vybavena speciálními 

za�izovacími p�edm�ty a vztahují se na ni požadavky Vyhlášky 398/2009 O bezbariérovém 

užívání staveb.  
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Prostor koupelny bude umož�ovat volný p�ístup ke sprše, umyvadlu i WC, které je 

v koupeln� instalováno. Horní hrana sedátka klozetové mísy bude ve výši 500 mm nad 

podlahou, ovládání splachovacího za�ízení bude umíst�no po stran� nejvýše 1200 mm nad 

podlahou, po obou stranách klozetové mísy budou sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 

600 mm a ve výši 780 mm nad podlahou. Klozetová mísa bude osazena tak, aby vedle ní byl 

prostor ší�ky nejmén� 800 mm, mezi jejím �elem a zadní st�nou kabiny WC aby bylo 

nejmén� 700 mm.  St�ny koupelny po konstruk�ní stránce umož�ují kotvení pomocných 

madel v r�zných polohách. Umyvadlo bude osazeno tak, aby jeho p�ední hrana byla vzdálená 

od zdi 600 mm. Umyvadlo bude opat�eno výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Vedle 

umyvadla bude vodorovné madlo umož�ující op�ení. Zrcadlo nad umyvadlem bude mít 

úpravu umož�ující jeho naklopení. 

Sprchový kout bude mít p�dorysné rozm�ry 1500 mm x 1500 mm (minimáln� 900 x 900 

mm). Vedle sprchového prostoru bude volné místo pro odložení vozíku, které bude odd�lené 

od vodního paprsku zást�nou nebo záv�sem. Pro komfortní vjezd vozíku do sprchového koutu 

bude výškový rozdíl podlahy a dna sprchového koutu ve stejné úrovni jako podlaha (rozdíl 

m�že �init nejvýše 20 mm). Podlaha sprchového koutu bude vyspádována ve sklonu 2,0 % do 

podlahového žlabu podél st�ny, zakrytého roštem. Sprchový kout bude vybaven sklopným 

sedátkem o rozm�rech nejmén� 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové 

vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na st�n� kolmé k sedátku a v dosahové 

vzdálenosti maximáln� 750 mm od rohu sprchového koutu bude ru�ní sprcha s pákovým 

ovládáním. 

V míst� ru�ní sprchy bude vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo bude ve 

výši 800 mm nad podlahou, nejmén� 600 mm dlouhé a umíst�no nejvýše 300 mm od rohu 

sprchového koutu. Svislé madlo bude dlouhé nejmén� 500 mm a umíst�no 900 mm od rohu 

sprchového koutu. V prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík bude osazeno 

sklopné madlo , ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou. 

      Umíst�ní všech prvk� ovládaných rukou, zejména vypína�e, zásuvky, jisti�e, dve�ní 

kliky, držadla splachova�e, budou ve výšce 600 až 1200 mm. 

Veškeré za�izovací p�edm�ty a p�íslušenství umož�ující bezbariérové užívání bude od 

firmy Jika z edice bez bariér a soupis a výpis lze nalézt v P�íloha �. 14.�
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Použité a vztahující se p
edpisy a normy 

z. �. 183/2006 – Stavební zákon 

v. 137/1998 – O obecných požadavcích na výstavbu 

v. 499/2006  – O dokumentaci staveb 

�SN 734301 – Obytné budovy 2004 

�SN 013452 – Technické výkresy – instalace – vytáp�ní a chlazení 2006 

�SN 730540 – Tepelná ochrana budov: �ást 1 – 4 2007 

�SN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – P�íprava teplé vody – navrhování a 

projektování 2006 

�SN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpo�et tepelného výkonu 2005 

Zden�k Galda, Vzduchotechnika 

Ing. Iveta Skotnicová, PhD, Ing. Ji�í Labudek, Stavební tepelná technika I 
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Internetové zdroje 

www.tzb-info.cz 

www.wavin-osma.cz 

www.atrea.cz 

www.jika.cz 

www.ekocis.cz 

www.elster.sk 

www.alcaplast.cz 

www.velox.cz 

www.wilo.co 
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ZÁV�R DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V diplomové práci jsem d�lal, dle zadání, nízkoenergetický rodinný d�m. Projekt RD i 

všechny rozvody jsem vytvo�il dle platných p�edpis� pro provedení stavby. Práce mne bavila. 

Mojí snahou bylo vytvo�it projekt v�tšího komfortního domu v nízkoenergetickém standardu. 

Celý koncept domu jsem se snažil vytvo�it jako funk�ní celek, s d�razem na komfort bydlení 

a tepelnou pohodu a nízkými ztrátami. P�i realizaci mých p�edstav jsem n�kolikrát narazil na 

r�zné p�ekážky. Mojí první p�edstavou bylo použití v�tracího tepelného �erpadla, které v sob� 

kombinuje výhody kompaktního za�ízení vzduchotechnické jednotky a tepelného �erpadla 

vzduch – vzduch, ale narazil jsem na nedostate�né výkonové parametry t�chto za�ízení. 

Problematické byl i m�j návrh vnit�ního kompaktního tepelného �erpadla vzduch – voda 

s v�trací jednotkou a propojení p�ívodních potrubí za ú�elem spole�ného p�ívodu vzduchu 

p�es zemní vým�ník. Proto jsem se nakonec rozhodl pro v�trací jednotku firmy ATREA, ale 

pro teplovzdušné vytáp�ní jsem byl nucen použít jednotku, která se standardn� nenavrhuje do 

rodinných dom� a osadit ji externím vodním oh�íva�em. Pro distribuci vzduchu do 

jednotlivých místností jsem použil již standardní podlahové rozvody, ale i zde jsem narazil na 

problém s velkým množstvím p�ivád�ného vzduchu z d�vodu v�tší velikosti objektu, a proto 

je pro rozvod použito v�tší množství vzduchotechnického potrubí a vyústek. N�která potrubí 

jsou pak hodn� dlouhá z d�vodu m�stnání podlahových kanál� pro p�ívod, ale i odvod 

vzduchu.  

Nakonec i p�es všechny problémy s hledáním vhodného �ešení se mi snad poda�ilo vytvo�it 

funk�ní systém vzduchotechnického vytáp�ní. Velkou zásluhu na tom má vedoucí mé 

diplomové práce Ing. Petra Tymová, které chci tímto pod�kovat za vst�ícnost a trp�livost p�i 

konzultacích a za to, že mi v�novala spoustu �asu. Také bych cht�l pod�kovat Ing. Zde�ku 

Pe�inovi  za ochotu konzultovat pozemní �ást projektu. 

  


