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Anotace

Tématem této diplomové práce je zpracování dokumentace pro realizaci stavby 

rodinného domu. Ta zahrnuje, krom  stavební ásti, projekt vytáp ní – ízené v trání a 

za ízení vzduchotechniky a projekty zdravotn  technických instalací. S ohledem na tlak 

evropské legislativy, sm ující ke snížení energetické náro nosti budov, je rodinný d m

navržen v pasivním standardu. 

Cílem práce je rozpracování již existující studie stavby do úrovn  realiza ní

dokumentace. Práce obsahuje pr vodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technickou 

zprávu stavebního objektu rodinného domu a technické zprávy projekt  vytáp ní a 

zdravotechniky. Sou ástí jsou také p ílohy a výkresová dokumentace. 

Vzor zápisu použitých zdroj : VOKOUN, Marek. Diplomová práce: Rodinný 

d m v pasivním standardu, Ostrava: VŠB-TUO FAST, 2013. 

Po et stran: 58 

Klí ová slova: Rodinný d m; Pasivní; Vzduchotechnika; Energetická náro nost;

Abstract

The topic of this thesis is the documentation for the construction project of a 

house. This includes, in addition to building parts, heating project - controlled ventilation and 

air-conditioning and plumbing projects. Given the pressure of European legislation to reduce 

the energy performance of buildings, the house designed in passive standard. 

The goal is development of an existing building to study the level of 

implementation documentation. The work includes accompanying report summary technical 

report, technical report of the building house a technical project reports heating and sanitary. 

Also included are attachments and drawings. 

Sample registration of sources: VOKOUN, Marek. Thesis: Family house in the 

passive standard, Ostrava: VSB-TUO FAST, 2013. 

Number of pages: 58  

Keywords: House, Passive, HVAC, energy performance;  
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ENÍ

b  Výška schodiš ového stupn   [mm] 

c  M rná tepelná kapacita vody  [J/kg.K] 

OV isti ka odpadních vod  [-] 

DU  Výpo tový odtok odpadních vod ze za izovacích p edm t   [l/s] 

EPS  Elektronický protipožární systém  [-] 

h  Výška schodiš ového stupn   [mm] 

h1  Podchodná výška schodišt   [mm] 

h2  Pr chodná výška schodišt   [mm] 

HUP  Hlavní uzáv r plynu  [-] 

HZS  Hasi ský záchranný sbor  [-] 

IZT  Integrovaný zásobník tepla [-] 

l  Délka potrubí  [m] 

Mw  Hmotnostní pr tok vody  [kg/h] 

pdis  Dispozi ní p etlak na za átku posuzovaného potrubí  [kPa] 

pminFl  Minimální hydrodynamický p etlak p ed výtokovou armaturou  [kPa] 

Q  Tepelný výkon  [W] 

Q1p  Teplo odebrané za zásobníku TV za jednu periodu  [kWh] 

Q2p  Teplo dodané do zásobníku TV za jednu periodu  [kWh] 

Q2t  Skute né množství tepla dodané do zásobníku TV za jednu periodu  [kWh] 

Q2z  Ztráty tepla p i dodávce do zásobníku TV za jednu periodu  [kWh] 

Qtot  Celkový pr tok odpadních vod potrubím  [l/s] 

R  Tlakové ztráty vlivem t ení  [Pa] 

SDK  Sádrokarton  [-] 

STL  St edotlak  [-] 

TD  Technický dozor  [-] 

TV  Teplá voda (d íve teplá užitková voda)  [-] 

U  Sou initel prostupu tepla skute ný  [W/m2.K]

Ug  Sou initel prostupu tepla zasklení  [W/m2.K]

Un  Sou initel prostupu tepla požadovaný normou  [W/m2.K]

UT  Úst ední topení  [-] 
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Uw  Sou initel prostupu tepla skute ný okna  [W/m2.K]

V  Objem expanzní nádoby  [dm3] 

V0  Pot ebné množství teplé vody pro mytí osob  [m3] 

V2p  Celkové pot ebné množství TV za jednu periodu  [m3] 

Vj  Pot ebné množství teplé vody pro mytí osob  [m3] 

Vu  Pot ebné množství teplé vody pro mytí osob  [m3] 

Vz  Objem zásobníku TV  [m3] 

VZT  Vzduchotechnika  [-] 

w  Rychlost proud ní vody v potrubí  [m/s] 

z  Tlaková ztráta v potrubí místními odpory  [Pa] 

ŽB  Železobeton  [-] 

pAp  Tlaková ztráta napojených za ízení  [kPa] 

pe  Tlaková ztráta zp sobená výškovým rozdílem na trase potrubí  [kPa] 

Qmax  Maximální rozdíl tepla  [kWh] 

pRF  Tlaková ztráta vlivem t ení a místních otvor   [kPa] 

pWM  Tlaková ztráta vodom ru  [kPa] 

  Sou initel místních odpor   [Pa/m] 

1n  Jmenovitý tepelný výkon  [kW] 
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1. ÚVOD

Tato diplomová práce se zam uje na problematiku vytáp ní malých rodinných 

dom  v pasivním standardu. D raz je kladen jednak na komfort užívání, ale na druhé stran

také na návratnost investice a rozumný kompromis mezi tradi ními zdroji tepla a obchodn

propagovanými moderními technologiemi.   

P edm tem práce je vypracování ásti projektové dokumentace pro provád ní

stavby, se zam ením na vytáp ní a v trání objektu. Jedná se o stavbu malého rodinného 

domu ve Frýdku-Místku. Objekt je dvoupodlažní se sedlovou st echou, v konstruk ním 

systému d evostavby.

Teplo pro vytáp ní a oh ev TV bude akumulováno v zásobníku, oh ívaném 

solárními kolektory, s doh evem elektrickým topným t lesem. Vzhledem k tomu, že u malých 

budov, jejichž obálka spl uje požadavky na tepelný odpor konstrukcí, není t eba pokrývat 

velké tepelné ztráty prostupem, je kladen d raz na omezení tepelných ztrát v tráním. 

Kanalizace je ešena jako jednotná, napojená na ve ejnou kanaliza ní sí  m sta, zaúst nou do 

m stské OV. Stavba je dále napojena na ve ejný ád vodovodu a elektrickou sí .

P ílohy obsahují dodate né informace a specifikace použitých za ízení, výpo ty a 

postupy návrhu. Výkresová ást obsahuje p dorysy, ez a pohledy. Stavební výkresy slouží 

jako podklad pro zakreslení instalací TZB. 
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2. PR VODNÍ ZPRÁVA 

2.1. Identifika ní údaje 

(Pozn.: Identifika ní údaje pro pot eby této práce jsou smyšlené) 

2.1.1. Údaje o stavb

Název stavby:   Rodinný d m Jalová, Hodonín 

Místo stavby:   Jalová 18, 695 01 Hodonín 

    Parc. . 1234/1, katastrální území Hodonín 

P edm t dokumentace: Diplomová práce 

2.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Jméno:    Jan Novák 

Adresa:   Peka ská 3116, 738 01 Frýdek-Místek 

2.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno:    Bc. Marek Vokoun 

Adresa:   Peka ská 3116, 738 01 Frýdek-Místek 

2.2. Seznam vstupních podklad

2.3. Údaje o území 

2.3.1. Rozsah ešeného území 

Stavba bude umíst na na parcele stavebníka v zastav né ásti m sta Hodonín. 

V rámci projektu je ešeno umíst ní stavby na parcele a její napojení na ve ejnou

infrastrukturu.  

Stavba je umíst na v zastav né ásti obce, v souvislé zástavb  rodinných dom .

Nejbližší stavbou je sousední rodinné d m ve vzdálenosti 8 m od navrhované stavby. 
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2.3.2. Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis

V blízkosti místa stavby se nenachází žádná p írodní i památková zóna, p íp.

rezervace. 

2.3.3. Údaje o odtokových pom rech 

Podloží stavby je dob e propustné, p evládají št rky a št rkopísky (p evážn

naplaveniny blízkého vodního toku). Podloží je vhodné pro návrh zasakování deš ových vod 

na pozemku. 

2.3.4. Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací 

Parcela je umíst na v oblasti, ur ené územním plánem k obytné zástavb . Stavba 

bude umíst na v souladu s regulacemi, danými platným územním plánem, tj. sedlová st echa, 

maximáln  2 nadzemní podlaží. 

2.3.5. Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

Není v rámci této práce ešeno.

2.3.6. Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Není v rámci této práce ešeno.

2.3.7. Seznam výjimek a úlevových ešení 

Není v rámci této práce ešeno.

2.3.8. Seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Není v rámci této práce ešeno.

2.3.9. Seznam pozemk  a staveb dot ených umíst ním a provád ním stavby 

Není v rámci této práce ešeno.
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2.4. Údaje o stavb

Druh stavby:   Novostavba rodinného domu 

Ú el užívání stavby:  Stavba pro bydlení 

Typ stavby:   Stavba trvalá    

2.4.1. Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh stavby respektuje platnou legislativu a požadavky platných norem. 

Požadavky na bezbariérové užívání stavby nejsou investorem kladeny. Základní technické 

parametry stavby budou popsány v technické zpráv  stavebního objektu. 

2.4.2. Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z 

jiných právních p edpis

Není v rámci této práce ešeno.

2.4.3. Seznam výjimek a úlevových ešení 

Není v rámci této práce ešeno.

2.4.4. Navrhované kapacity stavby 

Zastav ná plocha:  97,0 m2 

Obestav ný prostor:  430,0 m3 

Užitná plocha:   93,0 m2 

Po et uživatel :  4 (Rodi e se 2 d tmi) 

2.4.5. Základní bilance stavby 

Zásobování vodou 

Stavba bude zásobována vodou z ve ejného vodovodu, p edpokládá se spot eba

80-120 l vody na osobu a den, celkem tedy 400 l/den. P ípojka DN 32 do technické místnosti. 

Viz projekt vnit ního vodovodu a vodovodní p ípojky.

ešení odpadních vod 

Odpadní vody budou svedeny kanaliza ní p ípojkou DN 150 do ve ejné 

kanalizace. Deš ové vody ze st echy a zpevn ných ploch budou akumulovány v jímce a 
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používány pro zahradnické práce. P epad z akumula ní jímky bude napojen do zasakovacího 

systému na pozemku stavebníka. Viz projekt vnit ního kanalizace a kanaliza ní p ípojky.

P ípojka NN – elektro 

Zásobování elekt inou bude ešeno za stávající distribu ní sít  NN, jisti  1x25. 

P ípojku si vyjedná investor se správcem sít .

T ída energetické náro nosti bude stanovena v projektu vytáp ní, ale vzhledem 

ke snaze dosáhnout pasivního standardu se p edpokládá dosažení A. 

2.4.6. Základní p edpoklady výstavby 

Za átek stavby:  Leden 2014 

Konec stavby:   Srpen 2015 

len ní na etapy:  Není len no

2.4.7. Orienta ní náklady stavby 

Cena domu na klí :  2 795 000,- K  bez DPH 

2.5. len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

Stavba rodinného domu je ešena jako jeden stavební objekt SO-01 Objekt 

rodinného domu. Dopl kové stavby, p ípojky a terénní úpravy budou ešeny v rámci tohoto 

stavebního objektu. 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1. Popis území stavby 

3.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba bude umíst na na parcele . 1234/1, katastrální území Hodonín, 

v zastav né ásti obce, v souvislé zástavb  rodinných dom . Nejbližší stavbou je sousední 

rodinné d m ve vzdálenosti 8 m od navrhované stavby. 

Celá parcela je rovinná, bez svažitých míst. Pozemek je zatravn ný, na svém 

jižním okraji hrani í s vyšším porostem, který zasti uje ást pozemku do vzdálenosti 2-4 m 

do hranice pozemku. 

Pozemek je p ístupný s p ilehlé ulice Jalové. Sjezd na pozemek je stávající. 

3.1.2. Vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor

Byl proveden hydrogeologický pr zkum, který potvrdil p íznivé podmínky pro 

zasakování deš ových vod.

3.1.3. Stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

Stávající ochranná a bezpe nostní pásma nezasahují do prostru pro umíst ní

hlavní stavby RD. P i umíst ní p ípojek a dopl kových staveb budou dodrženy podmínky 

innosti v ochranných pásmech, dané jednotlivými správci sítí. 

3.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Parcela nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. 

3.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové pom ry v území 

Stavba rodinného domu je umíst na na parcele tak, že nezasti uje sousední 

stavby. Jsou dodrženy odstupné vzdálenosti od okolních staveb.

Vzhledem k rovinné povaze lokality není stavbou ohrožena stabilita stavebního, 

ani sousedních pozemk . Odtokové pom ry nebudou stavbou narušeny. Základová spára je 

umíst na nad hladinou podzemní vody a deš ové vody jsou zasakovány na pozemku. 
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3.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin

Nejsou požadavky. 

3.1.7. Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo 

pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa 

Nejsou požadavky. 

3.1.8. Územn  technické podmínky 

Stavební parcela je p ilehlá k místní komunikaci Jalová. V p idruženém prostoru 

komunikace Jalová jsou vedeny všechny pot ebné inženýrské sít  a budou zde tedy napojeny 

p ípojky pro RD. Všechny stávající sít  jsou vedeny jako podzemní.   

3.1.9. V cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané a související investice 

Stavba bude realizována nezávisle na okolních stavbách a parcelách. P ipojení

k sítím ve ejné infrastruktury je možné ihned po uzav ení smluvních vztah .

Stavba není vázána jiné investice, ani nevyvolává další investice t etích stran. 

3.2. Celkový popis stavby 

3.2.1. Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek. 

Jedná se o stavbu pro bydlení, rodinný d m pro rodinu se 2 malými d tmi. Obytná 

jednotka je navržena s 1 ložnicí a 1 v tším d tským pokojem, obytným prostorem s kuchyní. 

Zázemí je odd leno a p ístupné je vždy p es chodbu. 

3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické ešení 

Urbanismus

Rodinný d m svým jednoduchým a tradi ním tvarem nenarušuje okolní zástavbu. 

V souladu s územním plánem je to stavba dvoupodlažní se sedlovou st echou. D m není 

orientován k ulici štítovou st nou, ale bo ní st nou se vstupem, a tedy mírn  vybo uje

z pravidel stávající zástavby. Tato pozice byla zvolena s ohledem na sv tové strany a návrh 

dispozice stavby. St echa je s p esahem na severní i jižní stran . Na severní stran  je p esahu 

s výhodou využito k zast ešení vstupní ásti domu. Na jižní stran  je p esah menší. Protože na 
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jižní stran  je situována terasa s p ístupem p ímo z interiéru, bude navrženo zast ešení terasy, 

které rovn ž poslouží ke stín ní prosklených ploch jižní fasády v letním období. 

Architektonické ešení 

Dispozice vnit ního prostoru je založena na propojení obou podlaží pomocí 

galerie a schodišt . Spodní podlaží je z v tší ásti zabráno obytným prostorem, kde bude 

rodina trávit v tšinu svého spole ného asu. Dále je v tomto podlaží už jen zádve í technická 

místnost a WC. Druhé podlaží je obytné s koupelnou a WC. Prostor je využit ve prosp ch 

d tského pokoje pro 2 d ti. 

Materiálové a barevné ešení interiéru bude sou ástí projektu interiéru. Vn jší

fasády budou s omítkou bílé barvy, výpln  otvor  s p írodním d ev ným povrchem. St ešní

krytina titanzinek s p irozenou patinou povrchu. 

3.2.3. Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Není ešeno. Stavba neobsahuje provozní a technologická za ízení. 

3.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není navržena pro bezbariérové užívání. Takový požadavek nebyl 

investorem vznesen. 

3.2.5. Bezpe nost p i užívání stavby 

Bezpe nostní pokyny p i užívání stavby se týkají p edevším údržby a drobných 

oprav na stavb . Pro bezpe né užívání je nutné pravideln  kontrolovat hromosvody a 

technická za ízení, celistvost st echy a správnou funk nost systému st ešních svod , kontrola 

rozvod  instalací a technických za ízení. 

Dále se údržba týká vnit ního osv tlení, povrch  podlah a mytí oken. 

Všechny tyto kontroly a údržbu bude provád t majitel objektu. Práce, pro které je 

nutné mít vyšší odbornost nebo kvalifikaci, bude provád t osoba nebo firma s pot ebnou

kvalifikací. 
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3.2.6. Základní charakteristika objekt

SO 01 Objekt rodinného domu 

Stavební ešení, konstruk ní a materiálové ešení 

Základy

Objekt je nepodsklepený, na základových pasech se ŽB podkladní deskou. 

Základová spára je v nezámrzné hloubce, 900mm pod praveným terénem. Podsyp pod ŽB 

deskou bude ze št rkodrt  0-32, hutn no na 0,2MPa.

Návrh základových konstrukcí vychází z p edpokládané únosnosti zeminy, 

stanovené odhadem na 150 kPa. P ed betonáží budou osazeny chráni ky pro prostupy 

instalací a to v etn  uzemn ní hromosvod .

Hydroizolace spodní stavby bude z asfaltových pás  a bude vytažena na svislou 

ást obvodové st ny do úrovn  300mm nad upravený terén. Rovn ž slouží jako ochrana proti 

radonu z podloží. 

Svislé konstrukce

Svislé a nosné obvodové a vnit ní nosné konstrukce jsou tvo eny sendvi ovými 

panely Europanel tl. 170mm (OSB 15mm/ EPS 140mm/ OSB 15mm). 

Konstruk ní výška:   1. NP   3,07 m 

Konstruk ní výška:  2. NP   2,93 m 

Sv tlá výška:    1. NP   2,56 m 

Sv tlá výška:    2. NP   2,55 m 

P eklady jsou tvo eny masivními d ev nými trámy, vloženými do p ipravených

kapes v panelech a uloženými na masivní d ev né sloupy.

P í ky a d lící st ny jsou tvo eny SDK konstrukcemi v systému Rigips, tl. 

100mm, t ída jakosti Q3. Ocelový pozinkovaný rošt. Akustická izolace tl 60mm vkládána 

mezi ocelové profily. 

Komínové t leso je navrženo pro p ípadnou možnost napojení krbu v obytném 

prostoru. V této chvíli však není využit a pro za ízení vytáp ní není t eba. Komín je dimenze 

DN200, systém Heluz, výška 8,6m.  
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Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce je tvo ena nosníky KVH 60/240, uloženými na t menech, 

kotvených do obvodových st n, a na masivních nosných trámech 140/240. Záklop z OSB tl. 

22mm je kladen kolmo ke sm ru kladení stropních nosník . Záklop je proveden až do vn jší

hrany obvodové zdi a tvo í tak ztužení stavby v úrovni stropu nad 1.NP. 

St echa

St echa je sedlová se sklonem 45°, dvoupláš ová s tepeln  izola ní vrstvou. 

Konstrukce st echy je tvo ena sendvi ovými aanely Europanel tl. 210mm (OSB 15mm/ EPS 

180mm/ OSB 15mm), uloženými na krokvích 80/160, krokve jsou uloženy na vrcholové 

vaznici 140/200 a na kleštinách v úrovni stropu nad 1.NP (statické ešení není sou ástí

bakalá ské práce).  

Krytina st echy je plechová z titanzinku tl. 0,7mm na stojatou drážku ve sm ru

spádu. Titanzinkový plech misí být kladen na d ev né bedn ní z desek tl. 25mm, kladených s 

mezetou 10mm tak, aby bylo zajišt no v trání spodní strany krytiny. Sekundární hydroizolace 

Isover Tyvek Solid je položena p ímo na panelech konstrukce st echy. Mezi primární a 

sekundární izolací je v traná vzduchová mezera.  

St echa je bez st ešních oken a pr lez . Pouze budou provedeny prostupy pro 

zapojení soustavy solárních panel .

Odvodn ní st echy je pomocí dvou st ešních žlab , umíst ných pod okapním 

plechem, odvodn ných do deš ové kanalizace. 

Povrchy vnit ních a vn jších st n

Všechny povrchy st n v interiéru budou se SDK obkladem a výmalbou. Dále není 

v této práci ešeno.

Výpln  otvor

Vnit ní dve e jsou navrženy jako otvíravé, p ípadn  posuvné – d ev né, dýhované 

s obložkovou zárubní. Vn jší dve e jsou d ev né, plné, v rámové zárubni. 

Okna a balkónové dve e jsou d ev ná euro okna - profil EURO IV92 - 92 mm 

silný profil s izola ním trojsklem (Albo). Sou initel prostupu tepla celého okna U  = 0,8 

W/Km2, certifikováno státní zkušebnou, dodavatel p edloží certifikáty.  
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POZOR: p ipojovací spára musí být vzduchot sn  (pop ípad  s ízenou difuzí) a 

vodot sn  zajišt na systémem ILLBRUCK. Okna budou v návaznosti na zateplovací systém 

t sn ny rozpínací páskou

POZOR: okna s nulovým parapetem (francouzské) jsou založena na podkladním 

profilu, hydroizolace je vyvedena na podkladní profil.

Podlahy

Požadavky na jednotlivé vrstvy podlah jsou uvedeny v oddílu skladby konstrukcí 

– podlahy. Specifikace nášlapných vrstev je p edm tem návrhu interiéru / výb ru investora. 

V technických a sanitárních místnostech objektu jsou navrhovány keramické dlažby. 

Instalace

Vodovodní p ípojka bude vyvedena do technické místnosti, kde je také m ení.

Vnit ní vodovod bude proveden z trub plastových Novolen, tlaková ada PN 16. Teplá voda 

pro sociální za ízení a kuchy  bude p ipravována v pr to ným oh evem v IZT. Rozvod vody 

bude v celém rozsahu uložen do tepeln  izola ních pouzder. Studená voda je zaizolována 

proti rosení, teplá voda bude zaizolována dle vyhlášky . 193/2007. 

Vnit ní kanalizace je tvo ena p ipojovacím, odpadním a svodným potrubím a to 

v etn  p íslušenství kanalizace. Sou ástí všech položek je provedení tlakových zkoušek 

t snosti potrubí. Odpadní a p ipojovací potrubí bude provedeno z polypropylenu (PP) HT. 

Vnit ní kanalizace bude odv trána nad st echu objektu, kde bude ukon ena ventila ní hlavicí 

Za ú elem išt ní bude do potrubí osazena istící tvarovka v nejníže ležícím podlaží cca 1 m 

nad podlahou a v blízkosti zm ny sm ru potrubí. Svodné potrubí bude provedeno v potrubí z 

trub PVC KG SN4. Uložení potrubí do pískového lože v etn  obsypu pískem. Potrubí je 

nutno ádn  zajistit proti posunutí betonovými bloky. Nejmenší sklon svodného potrubí je 

3%. Za izovací p edm ty a vpusti budou opat eny zápachovými uzáv rkami. 

Rozvody UT jsou omezeny na napojení teplovodního vým níku

vzduchotechnické jednotky na IZT v technické místnosti a napojení soustavy solárních 

kolektor  na IZT. Rozvody v technické místnosti jsou z ejmé ze schématu zapojení soustavy 

vytáp ní (sou ást projektu vytáp ní). 
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Teplo pro vytáp ní a oh ev TV bude akumulováno v integrovaném zásobníku 

tepla (IZT), oh ívaném solárními kolektory, s doh evem elektrickým topným t lesem. 

Regulace je sou ástí jednotky IZT, touto jednotkou jsou ízena všechny zdroje tepla.

Je navrženo ízené v trání s rekuperací a oh evem vzduchu (teplovzdušné 

vytáp ní). Regulace je sou ístí jednotky vzduchotechniky, její bližší popis je sou ástí projektu 

vzduchotechniky.

Elektroinstalace; Bleskosvod; Slaboproudé rozvody; Požární zabezpe ení – EPS; 

Zabezpe ovací za ízení; inteligentní ídicí systémy – Není v rámci této práce ešeno.

Vn jší úpravy

P ípojky a šachtice jsou ešeny v projektech jednotlivých profesí. P ípojky

vodovodu, kanalizace a NN jsou napojeny na ve ejné sít , které jsou vedeny v trase ulice 

Jalová.

Oplocení; chodníky; komunikace; terasy na terénu; zelené plochy; dopl kové

stavby a další – Není v rámci této práce ešeno.

Mechanická odolnost a stabilita 

Posouzení konstrukcí statickým výpo tem tak, aby v pr b hu výstavby ani v 

pr b hu užívání nebyla ohrožena ani ovlivn na mechanická odolnost a stabilita konstrukcí, 

není provedeno v rámci bakalá ské práce. 

3.2.7. Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

Stavba nezahrnuje žádná technologická za ízení ani celky. Sou ástí stavby jsou 

pouze technická za ízení vnit ních instalací, ta jsou specifikovány v projektech jednotlivých 

instalací. 

3.2.8. Požárn  bezpe nostní ešení

Objekt je ešen jako jeden požární úsek. Odstupová vzdálenost ostatních parcel a 

okolních staveb je dostate ná. Na objekt nejsou kladeny požadavky na vybudování 

chrán ných únikových cest. Zajišt ní zásahu bude realizováno pomocí jednotek HZS. 

V objektu budou umíst ny 2 ks hasicích p ístroj  – vodní 10kg. 

Více není v rámci této práce ešeno.
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3.2.9. Zásady hospoda ení s energiemi 

Kritéria tepeln  technického hodnocení 

P i návrhu stavebních konstrukcí byly dodrženy parametry „porovnávacích 

ukazatel “, což jsou kriteria SN 73 0540 Tepelná ochrana budov.

Energetická náro nost budovy je hodnocena v souladu se zákonem . 318/2012 

Sb. o hospoda ení s energií, dle vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náro nosti budov.

Viz p ílohy . 01 až 04. 

Posouzení využití alternativních zdroj  energií 

V rámci návrhu vytáp ní objektu bylo posouzeno užití alternativních zdroj

energie. Vzhledem k tomu, že u takto malých budov, jejichž obálka navíc s rezervou spl uje

požadavky na tepelný odpor konstrukcí, není t eba pokrývat velké tepelné ztráty prostupem, 

je kladen d raz na omezení tepelných ztrát v tráním.  

Byl navržen oh ev zásobníku p ímotopným elektrickým t lesem a solárními 

panely, tímto by m lo být dosaženo cca 40% úspory energie na vytáp ní, oproti pouze 

elektrickému oh evu zásobníku. 

3.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prost edí

Zásady ešení parametr  stavby

Protože se jedná o stavbu rodinného domu, vyplývají hygienické požadavky 

pouze z vyhlášky 268/2009 Sb. Tyto požadavky budou spln ny. Více viz technické zprávy 

stavebního objektu a instalací. 

Zásady ešení vlivu stavby na okolí 

Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prost edí. 

Provád nými úpravami nedojde k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod ani ke 

zm n  odtokových pom r  v území.
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3.2.11. Zásady ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí

Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Stavba je opat ena izolací proti povrchové vod  a zemní vlhkosti v provedení 

asfaltového, který je taktéž ochranou proti radonu z podloží.

Ochrana p ed bludnými proudy 

Není v rámci této práce ešeno.

Ochrana p ed technickou seizmicitou 

Není v rámci této práce ešeno.

Ochrana p ed hlukem 

Ochranu vnit ního prost edí p ed hlukem zajiš uje obálka budovy. Více není 

v rámci této práce ešeno. 

Protipovod ová opat ení

Stavba se nenachází v zátopové oblasti. 

3.3. P ipojení na technickou infrastrukturu 

3.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

Místa napojení p ípojek na ve ejnou infrastrukturu jsou z ejmí ze situace stavby. 

Všechna napojení jsou z ulice Jalová, ve vzdálenosti do 20m od hranice parcely. 

3.3.2. P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

P ípojka vody je navržena v dimenzi D32x3,0, HDPE 100, délka p ípojky je 

12,5m. P ípojka splaškové kanalizace DN 150 je z potrubí PVC KG, délka p ípojky 4m. 

P ípojka NN – elektro je délky 13,5m. 

3.4. Dopravní ešení 

Není v rámci této práce ešeno.
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3.5. ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není v rámci této práce ešeno.

3.6. Popis vlivu stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

3.6.1. Vliv stavby na životní prost edí

Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prost edí. 

Provád nými úpravami nedojde k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod ani ke 

zm n  odtokových pom r  v území.

3.6.2. Vliv na p írodu a krajinu 

Není v rámci této práce ešeno.

3.6.3. Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

Není v rámci této práce ešeno.

3.6.4. Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska 

EIA

Není v rámci této práce ešeno.

3.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p edpis

Není v rámci této práce ešeno.

3.7. Ochrana obyvatelstva 

Není v rámci této práce ešeno.

3.8. Zásady organizace výstavby 

Není v rámci této práce ešeno.
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKTU SO 01 – 

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN  TECHNICKÉ 

EŠENÍ

4.1. Ú el objektu 

Jedná se o stavbu pro bydlení, rodinný d m pro rodinu se 2 malými d tmi. Objekt 

bude užíván trvale, rodinou investora k bydlení. 

4.2. Architektonické a funk ní ešení

4.2.1. Architektonické ešení 

Koncept návrhu 

Zadáním bylo navrhnout rodinný d m na daném pozemku, který by spl oval

požadavky na bydlení 4. lenné rodiny.

Dispozi ní ešení

Dispozice vnit ního prostoru je založena na propojení obou podlaží pomocí 

galerie a schodišt . Spodní podlaží je z v tší ásti zabráno obytným prostorem, kde bude 

rodina trávit v tšinu svého spole ného asu. Dále je v tomto podlaží už jen zádve í technická 

místnost a WC. Druhé podlaží je obytné s koupelnou a WC. Prostor je využit ve prosp ch 

d tského pokoje pro 2 d ti. 

Orientace, osv tlení a oslun ní stavby 

Všechny místnosti s výjimkou WC, koupelny a úklidové místnosti jsou p irozen

osv tleny. Terasa je orientována na jižní stranu. 

Materiálové ešení

Materiálové a barevné ešení interiéru bude sou ástí projektu interiéru.  

ešení vn jších fasád 

Materiálové a barevné ešení interiéru bude sou ástí projektu interiéru. Vn jší

fasády budou s omítkou bílé barvy, výpln  otvor  s p írodním d ev ným povrchem. St ešní

krytina titanzinek s p irozenou patinou povrchu. 
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4.2.2. ešení vegeta ních úprav okolí objektu 

Po výstavb  všech zpevn ných ploch bude provedena kone ná modelace terénu – 

vertikální úprava, na kterou bude užit výkopek z deponie zeminy umíst né na pozemku 

stavebníka a dovezené zeminy. Veškeré nezpevn né plochy upravené v rámci kone ných

terénních úprav (vertikálních úprav) budou nakyp eny a na takto p ipravené podloží bude 

rozprost ena ornice v pr m rné tlouš ce 10 cm. Rozprost ená ornice bude zem d lsky

upravena, prohnojena kompostní zeminou 1kg/m2.

4.2.3. ešení p ístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace

Navržení t chto úprav nebylo ze strany investora požadováno. 

4.3. Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy 

Zastav ná plocha na pozemku p. . 1234/1 378,0 M2 
Plocha zastav ná hlavní stavbou  97,0 M2 
Plocha zastav ná zpevn nými plochami – okapový chodník 23,0 M2 
Plocha zastav ná zpevn nými plochami – p íjezd 170,0 M2 
Plocha zastav ná zpevn nými plochami – chodníky 48,5 M2 
Plocha zastav ná zpevn nými plochami – odstavné stání 39,5 M2 

…

Zelené plochy na pozemku p. . 1234/1 625,0 M2 
Plocha ur ená k ohumusování a zatravn ní 625,0 M2 

…

Podlahová plocha celkem 93,0 M2 
…

Obestav ný prostor celkem [OP] 430,0 M3 
OP_Základy 18,5 M3 
OP_Vrchní stavba 411,5 M3 

…

P edpokládaná hodnota stavby (430m3x6500K /m3) 2.795.000 K
...

4.4. Technické a konstruk ní ešení objektu 

Základy
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Objekt je nepodsklepený, na základových pasech se ŽB podkladní deskou. 

Základová spára je v nezámrzné hloubce, 900mm pod praveným terénem. Podsyp pod ŽB 

deskou bude ze št rkodrt  0-32, hutn no na 0,2MPa.

Návrh základových konstrukcí vychází z p edpokládané únosnosti zeminy, 

stanovené odhadem na 150 kPa. P ed betonáží budou osazeny chráni ky pro prostupy 

instalací a to v etn  uzemn ní hromosvod .

Hydroizolace spodní stavby bude z asfaltových pás  a bude vytažena na svislou 

ást obvodové st ny do úrovn  300mm nad upravený terén. Rovn ž slouží jako ochrana proti 

radonu z podloží. 

Svislé konstrukce

Svislé a nosné obvodové a vnit ní nosné konstrukce jsou tvo eny sendvi ovými 

panely Europanel tl. 170mm (OSB 15mm/ EPS 140mm/ OSB 15mm). 

Konstruk ní výška:   1. NP   3,07 m 

Konstruk ní výška:  2. NP   2,93 m 

Sv tlá výška:    1. NP   2,56 m 

Sv tlá výška:    2. NP   2,55 m 

P eklady jsou tvo eny masivními d ev nými trámy, vloženými do p ipravených

kapes v panelech a uloženými na masivní d ev né sloupy.

P í ky a d lící st ny jsou tvo eny SDK konstrukcemi v systému Rigips, tl. 

100mm, t ída jakosti Q3. Ocelový pozinkovaný rošt. Akustická izolace tl 60mm vkládána 

mezi ocelové profily. 

Komínové t leso je navrženo pro p ípadnou možnost napojení krbu v obytném 

prostoru. V této chvíli však není využit a pro za ízení vytáp ní není t eba. Komín je dimenze 

DN200, systém Heluz, výška 8,6m.  

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce je tvo ena nosníky KVH 60/240, uloženými na t menech, 

kotvených do obvodových st n, a na masivních nosných trámech 140/240. Záklop z OSB tl. 

22mm je kladen kolmo ke sm ru kladení stropních nosník . Záklop je proveden až do vn jší

hrany obvodové zdi a tvo í tak ztužení stavby v úrovni stropu nad 1.NP. 
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St echa

St echa je sedlová se sklonem 45°, dvoupláš ová s tepeln  izola ní vrstvou. 

Konstrukce st echy je tvo ena sendvi ovými aanely Europanel tl. 210mm (OSB 15mm/ EPS 

180mm/ OSB 15mm), uloženými na krokvích 80/160, krokve jsou uloženy na vrcholové 

vaznici 140/200 a na kleštinách v úrovni stropu nad 1.NP (statické ešení není sou ástí

bakalá ské práce).  

Krytina st echy je plechová z titanzinku tl. 0,7mm na stojatou drážku ve sm ru

spádu. Titanzinkový plech misí být kladen na d ev né bedn ní z desek tl. 25mm, kladených s 

mezetou 10mm tak, aby bylo zajišt no v trání spodní strany krytiny. Sekundární hydroizolace 

Isover Tyvek Solid je položena p ímo na panelech konstrukce st echy. Mezi primární a 

sekundární izolací je v traná vzduchová mezera.  

St echa je bez st ešních oken a pr lez . Pouze budou provedeny prostupy pro 

zapojení soustavy solárních panel .

Odvodn ní st echy je pomocí dvou st ešních žlab , umíst ných pod okapním 

plechem, odvodn ných do deš ové kanalizace. 

Povrchy vnit ních a vn jších st n

Všechny povrchy st n v interiéru budou se SDK obkladem a výmalbou. V 

prostorách se zvýšenou vlhkostí budou umíst ny sádrokartonové desky s užitím do vlhka.  

V koupeln , a technické místnosti bude proveden obklad st n keramickým 

obkladem. Povrchy, které jsou smá eny vodou budou opat eny hydroizolací (pod obklady) v 

provedení jako hydroizola ní systém (tzn. v etn  p íslušenství pro ešení kout , prostup ,

apod.), který se skládá z penetrace, st rkové izolace proti vod . St rka je vytažena 150 mm na 

obvodovou st nu s vloženou t snící páskou ší e 12 cm, po obvodu bude zast rkována

výztužná tkanina. Na p ilehlých st nách k van  bude st rka vytažena do výšky 2000 mm. 

Všechny práce budou provád ny dle standard  a postup  v technických listech výrobce 

materiálu. 

Výpln  otvor

Vnit ní dve e jsou navrženy jako otvíravé, p ípadn  posuvné – d ev né, dýhované 

s obložkovou zárubní. Vn jší dve e jsou d ev né, plné, v rámové zárubni. 
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Okna a balkónové dve e jsou d ev ná euro okna - profil EURO IV92 - 92 mm 

silný profil s izola ním trojsklem (Albo). Sou initel prostupu tepla celého okna U  = 0,8 

W/Km2, certifikováno státní zkušebnou, dodavatel p edloží certifikáty.  

POZOR: p ipojovací spára musí být vzduchot sn  (pop ípad  s ízenou difuzí) a 

vodot sn  zajišt na systémem ILLBRUCK. Okna budou v návaznosti na zateplovací systém 

t sn ny rozpínací páskou

POZOR: okna s nulovým parapetem (francouzské) jsou založena na podkladním 

profilu, hydroizolace je vyvedena na podkladní profil.

Podlahy

Požadavky na jednotlivé vrstvy podlah jsou uvedeny v oddílu skladby konstrukcí 

– podlahy. Specifikace nášlapných vrstev je p edm tem návrhu interiéru / výb ru investora. 

V technických a sanitárních místnostech objektu jsou navrhovány keramické dlažby. 

Skladby konstrukcí

Skladby konstrukcí jsou definovány na výkresu D.1.1-05. 

4.5. Tepeln  technické vlastnosti obvodových konstrukcí a výplní 

otvor

Ozn.
skladby

Charakter konstrukce 
Normové 
Un > Skute ný U

SK01 St na vn jší 0,30 > 0,18

SK03 St echa plochá a šikmá se sklonem do 45° v etn  0,24 > 0,15

SK05 Strop k nevytáp né p d  0,60 > 0,25

SK06 Podlaha na terénu 0,45 > 0,21

 Výpln  otvor , krom  dve í 1,50 > 0,79

 Výpln  otvor  – dve e  1,70 > 0,9

...

4.6. Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického pr zkumu 

Vzhledem k tomu, že není proveden geologický pr zkum a tedy nejsou známy 

základové podmínky. Dále již není v rámci této práce ešeno.
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4.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení 

p ípadných negativních ú ink

V pr b hu vlastní výstavby dojde k do asnému zhoršení podmínek dané lokality 

(hluk). Vlastní výstavba áste n  ovlivní hlukem a staveništním provozem obyvatele 

sousedních objekt . Po dokon ení nebude mít stavba negativní ú inky na životní prost edí. 

4.8. Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí

4.8.1. Ochrana stavby proti povodním 

Stavba není umíst na v zátopové oblasti. Z d vodu ochrany objektu proti 

povrchovým vodám je úrove  podlahy v 1NP umíst na 350mm nad upraveným terénem, 

Izolace proti zemní vlhkosti je vytažena 350mm nad upravený terén. 

4.8.2. Ochrana stavby proti sesuv m p dy

Lokalita není vedena jako území s výskytem sesuv . Obecn  se lokalita jeví jako 

stabilní a vhodná pro umíst ní stavby. Nejsou navrhovány opat ení proti sesuv m p dy.

4.9. Použití stavebních materiál

4.9.1. Charakteristika zboží a materiál  použitých na stavbu 

Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do projektového díla budou 

nové a nepoužité. Jsou-li v dokumentaci uvedeny kvalitativní parametry n jakého výrobku 

bez jeho konkrétního ozna ení, prokáže zhotovitel, že výrobek, který hodlá použít, t mto 

parametr m vyhovuje. 

4.9.2. Materiálové normy 

Veškeré materiály, použité na stavb  musí vyhovovat p íslušným SN, p ípadn

odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny pat i nými atesty, platnými v R. 

Jakost dodávaných materiál  a konstrukcí bude dokladována p edepsaným zp sobem p i

prohlídkách a p i p edání a p evzetí díla nebo jeho ásti. 

4.9.3. Skladování materiálu 

Materiál musí být skladován tak, jak p edepisuje výrobce nebo p íslušný p edpis.
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4.9.4. Manipulace a užití materiálu 

Materiálem smí být manipulováno jen dle p edpis  výrobce. Materiál smí být 

použit jen tam, kde je jeho užití p edepsáno projektem nebo bylo jeho použití dohodnuto 

jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstran ní a zabudování 

správného materiálu na své náklady dodavatel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví 

zabudovaný poškozený materiál. 

4.10. Záv r

Stavba bude provedena odbornou firmou. P i stavb  budou dodržovány podmínky 

stavebního povolení a podmínky dot ených subjekt  dle jejich vyjád ení. Budou dodržovány 

bezpe nostní a technologické p edpisy ve stavebnictví, dle použitých systém  a související. 

P i nejasnostech, nep esnostech i zjišt ní nových skute ností kontaktujte hlavního inženýra 

projektu (HIP). 
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5. ZA ÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY - TECHNICKÁ 

ZPRÁVA

5.1. Úvod

5.1.1. Zadání a sou asný stav problematiky 

Problematika vytáp ní a zásobování energií rodinných dom  je dnes kv li stále 

stoupajícím cenám energií astým tématem diskuzí. Na jedné stran  stojí zastánci tradi ních

systém  vytáp ní a zdroj  tepla, které jsou velmi dostupné a nenáro né na ízení a obsluhu. 

Na stran  druhé jsou to pr kopníci moderních soustav s technologií, která dokáže spole n

s ú inným zateplením stavby snížit spot ebu energie na vytáp ní a oh ev teplé vody (TV) na 

minimum. Úspora na provozu je však z pravidla doprovázena vysokými po izovacími náklady 

a složitou regulací soustavy.

Tato diplomová práce se zam uje na problematiku vytáp ní malých rodinných 

dom  v pasivním standardu. D raz je kladen jednak na komfort užívání, ale na druhé stran

také na návratnost investice a rozumný kompromis mezi tradi ními zdroji tepla a obchodn

propagovanými moderními technologiemi.   

Zadáním je vypracování ásti projektové dokumentace pro provád ní stavby, se 

zam ením na vytáp ní a v trání objektu. Cílem návrhu je dosažení pasivního standardu 

stavby, v souladu s požadavky platné legislativy. 

5.1.2. Koncept, metodika ešení 

Teplo pro vytáp ní a TV bude akumulováno v integrovaném zásobníku tepla 

(IZT), oh ívaném solárními kolektory, s doh evem elektrickým topným t lesem. Vzhledem k 

tomu, že u malých budov, jejichž obálka spl uje požadavky na tepelný odpor konstrukcí, není 

t eba pokrývat velké tepelné ztráty prostupem, je kladen d raz na omezení tepelných ztrát 

v tráním.  

5.1.3. Umíst ní a popis objektu 

Jedná se o stavbu malého rodinného domu v Hodonín . Objekt je dvoupodlažní se 

sedlovou st echou, v konstruk ním systému d evostavby.
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Stavba bude umíst na na parcele . 1234/1, katastrální území Hodonín, 

v zastav né ásti obce, v souvislé zástavb  rodinných dom . Nejbližší stavbou je sousední 

rodinné d m ve vzdálenosti 8 m od navrhované stavby. 

Celá parcela je rovinná, bez svažitých míst. Pozemek je zatravn ný, na svém 

jižním okraji hrani í s vyšším porostem, který zasti uje ást pozemku do vzdálenosti 2-4 m 

do hranice pozemku. 

5.1.4. Popis provozu objektu 

Jedná se o stavbu pro bydlení, rodinný d m pro rodinu se 2 malými d tmi. Obytná 

jednotka je navržena s 1 ložnicí a 1 v tším d tským pokojem, obytným prostorem s kuchyní. 

Zázemí je odd leno a p ístupné je vždy p es chodbu. 

Provoz je celoro ní, bez p erušovaného vytáp ní.

5.2. Podklady 

5.2.1. Výkresová dokumentace 

Podkladem pro zpracování této projektové ásti je dokumentace pro provád ní

stavby – stavební ást. Tato dokumentace je také sou ástí této práce. 

5.2.2. Pr zkum 

Protože se jedná o stavbu smyšlenou, pro ú ely této práce, nebyly pr zkumy 

provedeny, pouze byly stanoveny p edpoklady ešení. Tyto p edpoklady mohou být chybné a 

ovlivnit koncept návrhu. 

5.3. Základní technické údaje 

5.3.1. Klimatické pom ry 

Lokalita dle SN EN 12 831 „Hodonín" 

Nadmo ská výška 162 m 

Venkovní výpo tová teplota te = -12 °C 

5.3.2. Tepeln -technické vlastnosti konstrukcí 

Výpo tová tepelná ztráta objektu prostupem je  2640 W.  
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Tepeln  technické vlastnosti konstrukcí a výpo et teplených ztrát jsou vypo teny 

pomocí sady program  Tepelná technika Svoboda Software. Viz p ílohy 01 a 02. 

5.3.3. Vnit ní návrhové teploty 

Obytné místnosti      20°C 

WC, Koupelny      24°C 

Ostatní místnosti      20°C 

5.3.4. Vstupní údaje pro návrh teplovzdušného vytáp ní

Teplota vzduchu vn jšího prost edí Te:   -15.0°C 

Relativní vlhkost vzduchu venkovního prost edí: 100% 

Pr m rná ro ní teplota venkovního vzduchu Te,m:  9,2°C 

Navrhovaná vnit ní teplota v objektu Ti,m:  20 °C 

Relativní vlhkost vzduchu vnit ního prost edí:  45% 

Navržená teplota p ivád ného vzduchu:   36°C 

Maximální množství erstvého vzduchu (Tab.01): 175 m3/h 

Rekuperace s ú inností      85% 

5.4. Vzduchotechnická za ízení 

5.4.1. Základní popis  

Bude instalována vzduchotechnická jednotka Atrea Duplex RB4, pro 

teplovzdušné vytáp ní a v trání RD s možností cirkulace vnit ního vzduchu. Jednotka je 

ur ena pro instalaci pod strop, po ítá se s napojením na systém podlahových vyústek. 

Teplovzdušná vytáp cí a v trací jednotka Atrea je vybavena EC úsporným 

ventilátorem, protiproudým rekuperátorem, standardn  obsahuje uzavírací klapku p ívodního

vzduchu, automatický by-pass, teplovodní oh íva  a prostor pro dodate né osazení chladi .

Standardní regulace umož uje využití širokého množství vstup  a výstup  – idla

kvality vzduchu, ovládání z koupelen a kuchyní, regulace teploty vstupní vody (v p ípad

teplovodního oh íva e).

Viz p íloha 06. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

26

5.4.2. Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro oh ev p ivád ného a cirkula ního vzduchu je teplovodní 

oh íva , napojený na integrovaný zásobník (IZT) Atrea IZT-U-TS 500, o objemu 467 litr , se 

dv ma vým níky. Zásobník je z výroby izolován proti úniku tepla. Integrovaný zásobník tepla 

slouží také pro kombinovanou p ípravu teplé vody (TV) a akumulaci tepla. TV je oh ívána

pr to n .

Zásobník je nah íván p ednostn  soustavou solárních kolektor  REFLEX CZ, 

umíst ných na st eše objektu (jižní strana, sklon 45°). Dle návrhového software výrobce je 

navržena soustava se 4 ks kolektor  RSK II 25, celkem 8,5m2. Sou ástí soustavy solárního 

oh evu je hnací sada GPS 70 (ob hové erpadlo Wilo ST 15/7, pojistná skupina 

s manometrem 10 bar a pojistným ventilem 6 bar, plnící a škrtící ventily, teplom ry)

Expanzní nádoba má objem 25l, napojení je pomocí potrubí potrubí Cu 22x1.

Celkový tepelný zisk soustavy je dle návrhového software 21,7 GJ/rok (6032 

kWh/rok. 

Teplovodní oh íva  vzduchotechnické jednotky Duplex je napojen n 

a IZT, topný okruh 45/40°C s nuceným ob hem, ob hové erpadlo je ízeno 

rozvodnicí ady RG-20A, která je sou ástí IZT. Teplota topné vody je nastavena na 

termostatické 3-cestné armatu e sm šovací sady. Napojení oh íva e je pomocí potrubí Cu 

22x1, expanzní nádoba pro topný okruh v etn  IZT má objem 50l. 

Jako záložní zdroj slouží elektrospirály 2x4 kW, instalované v IZT. P edpokládá

se jejich využití v zimním období (nedostatek výkonu solární soustavy v zimním období), 

nebo v p ípad  poruchy i revize na solární soustav .

Soustava bude zapojena dle schématu na výkresu D.1.4-04.  

Popis vým níku VZT jednotky viz p íloha 07; Popis IZT viz p íloha 08. 

5.4.3. Technické ešení, rozvody vzduchu 

Vzduchotechnická jednotka je umíst na pod stropem v technické místnosti 1.NP. 

Venkovní vzduch je nasáván p es severní fasádu domu a po oh átí v rekuperátoru je smísen 

s cirkula ním vzduchem a p iveden do všech obytných místností. Teplý vzduch bude p ivád n

plochým potrubím p es vyústky v podlaze do jednotlivých místností (systém Atrea), množství 
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vzduchu do jednotlivých místností je regulováno v rozd lovací komo e. Jedná se o ploché 

potrubí 50x200 z pozinkovaného plechu, umíst né ve vrstv  tepelné izolace podlahy (viz 

detail na výkresu D.1.4-02).

Odpadní vzduch ze sociálního zázemí domu a kuchyn  je odvád n a p es

rekuperátor jednotky p ímo ven, p es západní fasádu. Odpadní vzduch z WC a kuchyn  bude 

p es talí ové ventily veden kruhovým potrubím, umíst ným pod stropem v prostoru SDK 

podhledu. Cirkula ní potrubí bude taktéž kruhové, vedené v SDK podhledu. 

V trání je rovnotlaké s cirkulací. Sociální zázemí je odv tráno podtlakov , a je 

vytáp no vzduchem z p ilehlých obytných místností, p ivád ným v tracími m ížkami ve 

dve ích, p ípadn  pod dve mi.  Koupelna v 2.NP je vybavena topným žeb íkem s elektrickým 

topným t lesem, pro pokrytí ásti teplených ztrát místnosti. 

Digesto  v kuchyni je navržena jako cirkula ní, a nemá tedy vliv na v trání

místností. 

Prostupy vzduchotechnického potrubí p es fasádu jsou ešeny dle typových 

detail  systému Atrea a opat eny protid š ovou žaluzií.

Všechny prostupy a napojení vzduchotechnických potrubí budou provedeny podle 

doporu ených montážních detail  dodavatele systému Atrea. 

5.4.4. Stavební úpravy 

Pro vzduchotechnické rozvody je nutné vybudovat SDK podhledy, p ípadn  SDK 

kufry v míst , kde není možné vést potrubí v dutin  stropní konstrukce. Prostupy pro 

rozvodné potrubí jsou zazna eny ve výkresech. 

Pro instalaci zásobníku IZT je nutné p ipravit speciální podstavec, který je uložen 

na betonové roznášecí desce základ  a je dopln n tepelnou izolací podlahy. Podstavec je 

navržen proto, že únosnost podlahového souvrství není dimenzována na zatížení zásobníkem. 

Podstavec bude uložen na betonové roznášecí desce pomocí 4ks nerezových patek, které 

projdou vrstvami izolace. Na t chto patkách bude p ed montáž zásobníku uložen ocelový rám, 

ve výšce cca 50mm nad hotovou podlahou. Konkrétní podoba ocelového rámu bude 

odsouhlasena dodavatelem zásobníku. Orienta ní poloha nerezových patek je vyzna ena ve 

výkresu D.1.4-02.
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5.5. Výpo ty

Systém teplovzdušného vytáp ní je dimenzován na základ  doporu ených hodnot 

vým ny vzduchu dle SN EN 15655 – Z1 a SN EN 15251. 

5.5.1. Tepelné ztráty v tráním Q´v a celkové tepelné ztráty 

Teplota po rekuperaci vzduchu (ú innost rekuperace  = 85%): 

te´ =   (ti - te ) + te = 0,85 · (20 - (-15)) + (-15) = 14,5 °C 

Tepelná ztrát v tráním:

Q´v =  V ·  · c · (ti – te´ ) / 3600 = 175 · 1,2 · 1010 · (20 – 14,5) / 3600 =
  = 325 W

Celková teplená ztráta objektu je 2963 W (Viz také tabulka 01). Z celkové tepelné 

ztráty bude pokryto 600 W otopným žeb íkem v koupeln  ve 2.NP. Tepelná ztráta Q, kterou 

je t eba pokrýt teplovzdušným vytáp ním je tedy 2363 W.

Ztráty prostupem jsou p evzaty z protokolu ze software Svoboda 2011, ztráty 

v tráním jsou pro každou místnost ur eny zvláš , na základ  navrhované vnit ní teploty a 

množství odsávaného vzduchu. Viz tabulka 01. 

Výpo tová

teplota

Objem

prostor

Intenzita

vým ny

vzduchu

Minimální

množství

p ivád néh

o vzduchu

Minimální

množství

odvád ného

vzduchu

Tepelná

ztáta

prostupem

Teplená

ztráta

v tráním

Celková

teplená

ztráta

místnosti

Ozna ení Popis místnosti t0 [°C] V [m3] n [1/hod] e1,min [m3] i2,min [m3] Qp [W] Qv [W] Q [W]

101 Zádve í 20 15 0,5 7,5 115 115

102 Technická místnost 20 15 0,5 7,5 413 413

103 WC 24 6 0,5 3 25 72 47 119

104 Obytný prostor

105 Kuchyn

201 Chodba se schodišt m

202 Galerie

203 D tský pokoj 20 34,5 0,5 17,25 309 309

204 Ložnice 20 22 0,5 11 233 233

205 Koupelna 24 15,8 0,5 7,9 50 188 93 281

236,3 118,15 175 2638 325 2963

100 1308 185 149320 128 0,5 64

Tab. 01: Tabulka tepelných ztrát místností.  

5.5.2. Teplota a množství vzduchu, p ivád ného do místností 

Volím teplotu p ivád ného vzduchu 36 °C:

t =  tp – ti = 36 – 20 = 16 °C   
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Vp =  Q /  · c · t = (2363 · 3600) / (1,2 · 1010 · 16) = 439 m3/h 

Minimální množství vzduchu o teplot  36°C, p ivád ného do místností pro 

pokrytí tepelných ztrát, je 439 m3/hod. Volím mírn  v tší množství vzduchu 450 m3/hod.

Rozd lení celkového množství do jednotlivých místností je zvoleno na základ

tepelných ztrát jednotlivých prostor. Viz tabulka 02.

Výpo tová

teplota

Množství

p ivád ného

pro pokrytí

tepelných ztrát

Zp sob

vytáp ní

Skute né

množství

p ivád ného

vzduchu

Ozna ení Popis místnosti t0 [°C] c2´,min [m3/h] c2,min [m3/h]

101 Zádve í 20 17,5 teplovzdušné 50

102 Technickámístnost 20 62,7 teplovzdušné 50

103 WC 24 18,1 jinou místností 0

104 Obytný prostor

105 Kuchyn

201 Chodba se schodišt m

202 Galerie

203 D tský pokoj 20 46,9 teplovzdušné 50

204 Ložnice 20 35,4 teplovzdušné 50

205 Koupelna 24 42,7 kombinované 0

450 450

teplovzdušné 250226,720

Tab. 02: Návrh množství p ivád ného vzduchu. 

5.5.3. Výkon doh evu, cirkulace

Navrhuji cirkulovat maximální množství vzduchu. Po ode tení maximálního 

množství erstvého vzduchu, což je 175m3/hod, z celkové vým ny 450 m3/hod bude 

množství cirkulovaného vzduchu 275 m3/hod.

P i navrženém pr toku vzduchu 450 m3/hod  a teplotním spádu otopného okruhu 

45/40 °C je maximální výkon teplovodního oh íva e 2,44 kW. Tento výkon je dostate ný pro 

dosažení požadované teploty oh átého vzduchu 36 °C.

Více viz specifikace teplovodního oh íva e viz p íloha 07, strana 2/8. 

5.5.4. Dimenze potrubí, tlakové ztráty 

Pro dimenzování potrubních rozvod  a výpo et tlakových ztrát v potrubí byl 

použit modul CADKON TZB pro Autocad. Pro stanovení pracovních bod  EC ventilátor
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jednotky Duplex RB4, použit návrhový software Atrea. Dimenze podlahových kanál  byla 

zvolena dle systému Atrea 50x200. Ostatní rozvody ze  spiro potrubí. 

V tabulce 03 jsou rozd leny tlakové ztráty podle jednotlivých v tví. Tlakové 

ztráty na distribu ních prvcích byly stanoveny odhadem na 100Pa na každou cestu vzduchu 

(p ívod erstvého vzduchu, odpadní vzduch, pouze cirkulace). 

Úsek Podlaží Množství

vzduchu

[m3/h]

Typ potrubí Rychlost

proud ní

[m/s]

Tlaková

ztráta

[Pa]

Poznámka

c1 1.np 275 Spiro potrubí 3,54 4,96 9,08

c1 2.np 100 Spiro potrubí 3,54 6,13

c2_0 1.np 450 Spiro potrubí 1,38 4,84 105,69 Technická místnost

c2_1 1.np 50 Hranaté potrubí 1,39 1,73 Podlahový rozvod 1

c2_2 1.np 50 Hranaté potrubí 1,39 3,72 Podlahový rozvod 2

c2_3 1.np 50 Hranaté potrubí 1,39 4,33 Podlahový rozvod 3

c2_4 1.np 50 Hranaté potrubí 1,39 3,47 Podlahový rozvod 4

c2_5 1.np 50 Hranaté potrubí 1,39 2,69 Podlahový rozvod 5

c2_6 1.np 50 Hranaté potrubí 1,39 2,12 Podlahový rozvod 6

c2_7 1.np 50 Hranaté potrubí 1,39 0,4 Podlahový rozvod 7

c2_8 2.np 50 Hranaté potrubí 1,39 4,15 Podlahový rozvod 8

c2_9 2.np 50 Hranaté potrubí 1,39 4,13 Podlahový rozvod 9

e1 1.np 175 Spiro potrubí 2,42 100,68

i1 1.np 175 Spiro potrubí 1,38 4,42 31,48

i1 2.np 50 Spiro potrubí 1,77 7,65

i2 1.np 175 Spiro potrubí 2,42 102,6

Tab. 03: Tlakové ztráty vzduchotechnických rozvod  dle CADKON TZB pro Autocad. 

Pro dimenzování ventilátor  jednotky jsou vždy se teny tlakové ztráty nejmén

p íznivých v tví, tedy v tví s nejv tší tlakovou ztrátou. Posouzeny jsou 3 stavy, dle režimu 

provozu jednotky: 

Tlakové ztráty v potrubí i1+i2    134Pa

Tlakové ztráty v potrubí c2+e1    211Pa

Tlakové ztráty v potrubí c1+c2    119Pa

Ventilátor odpadního vzduchu bude pracovat s pracovním bodem, daným 

vým nou vzduchu 175m3/h a tlakovou ztrátou 134Pa. Ventilátor cirkula ního vzduchu bude 

pracovat s pracovním bodem, daným vým nou vzduchu 450m3/h a tlakovou ztrátou 211Pa. 
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Obr. 01: Pracovní bod ventilátoru cirkulace. Pracovní grafy ventilátor  jsou také sou ástí

p ílohy 07. 

Obr. 02: Pracovní bod ventilátoru v trání. Pracovní grafy ventilátor  jsou také sou ástí

p ílohy 07. 

Oba dva ventilátory vzduchotechnické jednotky mají dostate ný výkon.

5.6. Regulace

Celá soustava vytáp ní, v etn  solárního doh evu, je ízena rozvodnicí ady RG-

20A, která je sou ástí IZT. Bez výjimky jsou všechny rozvodnice vybavené tlakovým 

sníma em a havarijním termostatem pevn  nastaveným na 95 °C. V p ípad  p eh átí nádrže 

nad tuto teplotu dojde k nevratnému vypnutí napájení. Po odstran ní p í iny p eh átí a 

ochlazení zásobníku se ru ním restartem obnoví funkce systému. Rozvodnice jsou dále 

osazeny jišt ním, hlavním vypína em, spínacími a signaliza ními prvky. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

32

Napájení rozvodnice RG je z hlavního domovního rozvad e. Rozvodnice se 

osazují se na p ipravené držáky na plášti nádrže. Dále je možnost p ístupu a sledování p es

standardní web rozhraní jednotky p es PC.

Vzduchotechnická jednotka pracuje s teplotou vody zásobníku a ídí její teplotu 

pomocí sm šovací sady. Regulátor jednotky typu CP 19 RD, je ur ený pro nastavení 

základních v tracích, vytáp cích a chladících režim  a zobrazování stavu v etn  indikace 

poruch. Umož uje uživatelský p ístup k b žným funkcím nebo k naprogramování provozních 

režim , které lze provozovat v ru ním režimu nebo automatickém režimu dle nastavení 

týdenního programu. Regulátor také umož uje nastavení do asného režimu party / dovolená. 

Sou ástí regulátoru je integrovaný prostorový termostat s týdenním programem 

topení/chlazení. Vzduchotechniku je možno ovládat uživatelsky jednoduchým ovlada em

v hlavní místnosti, p ípadn  na dálku p es webové rozhraní. 

Popis funkce regulátoru CP 19 RD je sou ástí p ílohy 06. 

5.7. Požadavky na ostatní profese 

V technické místnosti bude z ízena podlahová vpus  a pra kový sifon pro p epady 

z pojistných za ízení.  

Zapojení vzduchotechnických jednotek a ostatních za ízení v technické místnosti 

bude sou ástí dodávky za ízení. 

5.8. Podmínky uvedení do provozu 

Instalaci za ízení a uvedení za ízení do provozu musí provést osoba s odpovídající 

kvalifikací vlastnící osv d ení o kvalifikaci a oprávn ní k innosti odpovídající rozsahu. P ed 

uvedením za ízení do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace. Postup uvedení za ízení 

do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci za ízení. 

Po dokon ení montáže zajistí zhotovitel provedení zkoušky t snosti potrubí a 

instalovaného za ízení.  

Po uvedení za ízení do provozu prob hne nejd íve zkušební provoz, v délce 14 

topných dní. B hem zkušebního provozu realiza ní firma provede regulaci a nastavení 

systému.   
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5.9. Záv r

Systém teplovzdušného vytáp ní je dimenzován na základ  doporu ených hodnot 

dle SN EN 15655 – Z1, SN EN 15251 a podklad  výrobce za ízení.  
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6. VNIT NÍ KANALIZACE A KANALIZA NÍ

P ÍPOJKA – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

6.1. Úvod

6.1.1. Zadání a sou asný stav problematiky 

Investor nemá žádné zvláštní požadavky, zadáním je tedy pouze platná legislativa. 

V souladu s platnou vyhláškou 501/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , je likvidace 

deš ových vod ešena p ednostn  jejich vsakováním na pozemku. S výhodou pak je možné 

použít deš ovou vodu pro zahradnické ú ely.

6.1.2. Koncept, metodika ešení 

Projekt eší napojení objektu na ve ejnou kanalizaci a zasakování deš ových vod 

na pozemku. Kanalizace je navržena jako oddílná.  

Splaškové vody z objektu budou svedeny kanaliza ní p ípojkou se zaúst ním do 

sít  technické infrastruktury - jednotné kanalizace. 

Deš ové vody ze zpevn ných ploch, zast ešení objektu a parkovacího stání jsou 

svedeny deš ovými odpady – venkovní svody, které jsou p es lapa e st ešních splavenin 

zaúst ny do akumula ní jímky s p epadem do tunelového zasakovacího systému. 

Venkovní kanalizace bude provedena v profilu DN150. P ípojky budou 

provedeny z trub PVC KG SN8. Uložení do pískového lože, obsyp pískem. Na p ípojkách

budou osazeny plastové revizní šachty. Vše systém WAVIN OSMA. 

Vnit ní kanalizace bude v souladu s SN EN 12056-2 navržena v systému I (s 

jediným odpadním potrubím a áste n  pln ným p ipojovacím potrubím, stupe  pln ní 0,5). 

Potrubí je dimenzováno na základ  pr tok  odpadních vod potrubím, vycházejících 

z výpo tových odtok  (DU) ze za izovacích p edm t .

6.1.3. Umíst ní a popis objektu 

Jedná se o stavbu malého rodinného domu v Hodonín . Objekt je dvoupodlažní se 

sedlovou st echou, v konstruk ním systému d evostavby.
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Stavba bude umíst na na parcele . 1234/1, katastrální území Hodonín, 

v zastav né ásti obce, v souvislé zástavb  rodinných dom . Nejbližší stavbou je sousední 

rodinné d m ve vzdálenosti 8 m od navrhované stavby. 

Celá parcela je rovinná, bez svažitých míst. Pozemek je zatravn ný, na svém 

jižním okraji hrani í s vyšším porostem, který zasti uje ást pozemku do vzdálenosti 2-4 m 

do hranice pozemku. 

6.1.4. Popis provozu objektu 

Jedná se o stavbu pro bydlení, rodinný d m pro rodinu se 2 malými d tmi. Obytná 

jednotka je navržena s 1 ložnicí a 1 v tším d tským pokojem, obytným prostorem s kuchyní. 

Zázemí je odd leno a p ístupné je vždy p es chodbu. 

Provoz je celoro ní. 

6.2. Podklady 

6.2.1. Výkresová dokumentace 

Podkladem pro zpracování této projektové ásti je dokumentace pro provád ní

stavby – stavební ást. Tato dokumentace je také sou ástí této práce. 

6.2.2. P edpisy a normy 

Projekt je vypracován podle p edpis  a norem platných v dob  zpracování 

projektové dokumentace stavby. Jedná se zejména o následující p edpisy a normy v platném 

zn ní:

SN 75 6760 Vnit ní kanalizace 

SN 75 6101 Stokové sít  a kanaliza ní p ípojky

SN EN 12 056 Vnit ní kanalizace – gravita ní systémy 

SN 01 3450 Výkresy zdravotních instalací  

Pokyny provozovatele ve ejné kanalizace 
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6.3. Kanaliza ní p ípojka

6.3.1. P ípojka splaškové kanalizace 

Objekt bude napojen kanaliza ní p ípojkou dimenze DN150 na ve ejnou stoku 

DN600 PP-Ultra Rib SN16. Napojení je v míst  kanaliza ní šachty DN1000 (K6). Stávající 

šachta má p ipravené dno pro napojení dalších p ípojek, proto není nutné upravovat dno 

stávající šachty.

Délka p ípojky k revizní šacht  RŠ1 je 2,6m. Kanaliza ní šachty na p ípojce jsou 

Wavin, nepr lezné pr m ru 315mm. 

Kanalizace bude provedena v celém rozsahu z trub plastových PVC KG SN8. 

Krytí kanaliza ní p ípojky bude min. 1m (min. hloubka výkopu = 1m + DN p ípojky + 0,1 m 

podsyp pod potrubí). Potrubí bude zasypáno p ímo výkopkem za p edpokladu, že výkopek 

nebude obsahovat zrna v tší než 63 mm, v etn  v tšího množství ostrohranných zrn. Pokud 

tato podmínka nebude spln na nutno lože pro potrubí vytvo it podsypem pod potrubím v 

tlouš ce min. 0,1m, v . obsypu potrubí v min. tl. 0,3m nad vrchol potrubí. 

Kanaliza ní p ípojka bude opat ena signálním vodi em CY 1,5mm2, s tím, že u 

napojení na stoku bude vodi  voln  vyveden pod poklop revizní šachty. Kanaliza ní p ípojka

bude opat ena výstražnou fólií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí.  

6.3.2. P ípojka deš ové kanalizace – zasakování deš ových vod 

Deš ové vody jsou svedeny deš ovými odpady – venkovní svody, které jsou p es

lapa e st ešních splavenin zaúst ny do akumula ní jímky s p epadem do drenážního systému, 

který zárove  také plní funkci akumulace. 

Návrh zasakovacího systému viz p ílohu 09. 

Popis zasakovacího systému viz p ílohu 10. 

Popis akumula ní jímky viz p ílohu 11. 

Kanaliza ní potrubí je dimenze DN125 a je zaúst no do šachty RŠ3, nap . Wavin, 

nepr lezné pr m ru 315mm.. V délce trasy jsou umíst ny celkem 2 kanaliza ní šachty, 

umíst né tak, že úseky mezi potrubím jsou p ímé a nep esahují délku 21m. Z šachty je vedena 

p ípojka DN 150 do akumula ní jímky s p epadem do drenážního systému. Potrubí z reten ní
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jímky je svedeno potrubím DN150 délky 1,0m do tunelového zasakovacího systému, nap .

AS Krecht, reten ní objem 3,9m3.  

Svodné potrubí bude provedeno v celém rozsahu z trub plastových PVC KG SN8. 

Krytí potrubí bude min. 1m (min. hloubka výkopu = 1m + DN p ípojky + 0,1 m podsyp pod 

potrubí). Potrubí bude zasypáno p ímo výkopkem za p edpokladu, že výkopek nebude 

obsahovat zrna v tší než 63 mm, v etn  v tšího množství ostrohranných zrn. Pokud tato 

podmínka nebude spln na nutno lože pro potrubí vytvo it podsypem pod potrubím v tlouš ce

min. 0,1m, v . obsypu potrubí v min. tl. 0,3m nad vrchol potrubí. 

Kanaliza ní potrubí bude opat eno signálním vodi em CY 1,5mm2, s tím, že u 

napojení na stoku bude vodi  voln  vyveden pod poklop revizní šachty a bude opat eno 

výstražnou fólií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí.  

6.4. Vnit ní kanalizace  

6.4.1. Ležaté svodné potrubí 

Svislá kanalizace je svedena pod podlahou do ležaté splaškové kanalizace, která je 

vyvedena z rodinného domu p es základ jednou v tví ven v nezamrzné hloubce. Potrubí pro 

svody navrženo plastové systému Wavin PVC-KG, DN 125. P echod odpadního do svodného 

potrubí je proveden pomocí dvou kolen 45° a je obetonován. Sklon potrubí je navržen 1%. V 

problémových místech je sklon v tší, viz tabulku dimenzování. Prostup p es základy opat en

chráni kou.

6.4.2. Svislé odpadní potrubí 

Svislé odpadní potrubí je navrhnuto jako plastové, systém Wavin PP-HT DN110. 

V objektu se nachází 4 stupa ky, které jsou odv trány 500 mm nad st echou. V nejnižším 

podlaží je každá stupa ka osazena istícím kusem ve výšce 1 až 1,5m nad podlahou. istící 

tvarovka na stupa ce vedené ve zdi i p edst n  je zp ístupn na plastovými dví ky.

6.4.3. P ipojovací potrubí 

P ipojovací potrubí je navrženo plastové, systém Wavin PP-HT DN50 a 110. Je 

vedeno v p edst rách nebo v p í kách. Navržený sklon p ipojovacího potrubí je min 3 %. Ke 

všem spot ebi m pat í zápachová uzáv ra. Pro pra ku je navržen podomítkový p ipojovací

modul HL406. Pojistné ventily zabezpe ovacích za ízení jsou napojena na sifon HL400, 
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odvod kondenzátu VZT jednotky je napojen na sifon HL138. My ka je napojena na odbo ení

zápachové uzáv ry kuch. d ezu.

6.4.4. Za izovací p edm ty 

Za izovací p edm ty jsou rozmíst ny dle stavební dispozice a dle ú elu 

jednotlivých místností - viz výkresová dokumentace. 

OZN. POPIS 

PV Podlahová vpust HL3100 DN50/75/110 se svislým odtokem a izola ní
p írubou, zápachovým uzáv rem, nástavcem s možností výškové úpravy 8-
80mm a nerezovým ráme kem 145x145mm "Klick-Klack", m ížkou z nerezové 
oceli 138x138mm, stavebním krytem ráme ku a stavební ochranou izola ní
p íruby.

AP Automatická pra ka, p ipojená p es modul HL406, což je podomítková 
zápachová uzáv rka DN40/50 pro pra ky a my ky v kombinaci s p ipojením 
rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zp tnou klapkou 
a p ivzdušn ním, p ipojovacím kolenem HL19.C, montážní deska, montážní 
kryt a zátka HL42B 
v balení, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 
75mm. 

U Umyvadlo Jika Cubito 65 x 48,5 cm, provedení 104 s otvorem pro baterii 
(810424). Napojení baterie p es rohové ventily SCHELL Comfort (049070699). 
Zápachová uzáv ra. 

WC Záv sný klozet Jika Cubito (820422), montovaný na podomítkový modul JIKA 
ZKR pro záv sné klozety (893482), stavební hloubka min. 150mm. 

D Kuchy ský d ez, napojen na sifon HL100/50 (Zápachová uzáv rka DN50x6/4"s 
p ípojkou pro pra ku nebo my ku nádobí se zp tným uzáv rem a stavitelným 
kulovým kloubem na odtoku). 

MN My ka nádobí, odkanalizována p es sifon kuchy ského d ezu.
V Vana. Geberit vanová p ívodní a odpadní souprava, s excentrem, odtokový 

otvor 52mm (150.700.00.1). 
VZT Vzduchotechnická jednotka Atrea – odvod kondenzátu, p ipojená hadicí p es

modul HL138, což je vodní zápachová uzáv rka DN32 pro odvod kondenzátu s 
p ídavnou mechanickou  zápachovou uzáv rkou (kuli ka), podomítkové 
provedení. P ipojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm (minimální vnit ní
pr m r p ipojovacího potrubí 18mm!!). transparentní istící vložka je 
vyjímatelná z podomítkového t lesa pro údržbu. 

IZT Zabezpe ovací za ízení vytáp ní, p ipojené hadicí p es modul HL400, což je 
podomítková zápachová uzáv rka DN40/50 pro pra ky a my ky, s 
p ipojovacím kolenem HL19, montážní kryt v balení, krycí deska z nerezové 
oceli 110x160mm, minimální stavební hloubka 58mm. 

Tab. 01: Výpis za izovacích p edm t .
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6.5. Dimenzování kanalizace 

6.5.1. Celková spot eba vody – 4 osoby 

Bilance spot eby vody je sou ástí projektu vnit ní kanalizace, kde je dle vyhl. .

428/2001 Sb. ve zn ní Vyhlášky . 120/2011 Sb.  stanovena pr m rná spot eba vody pro 4 

osoby 144m3/rok. Dále je spo tena maximální ro ní spot eba vody pro 4 osoby p i použití 

100l/os.den, tedy 146m3/rok. 

6.5.2. Množství vypoušt ných splaškových vod: 

Pr m rné denní  0,4 m3/den = 0,0046 l/s 

Maximální denní  0,54 m3/den 

Ro ní   146 m3/rok 

Po et EO   4 EO 

6.5.3. Výpo et deš ových vod 

Plocha st echy a zpevn ných ploch 
Sou initel odtoku 
Intenzita dešt , perioda 1 
Pr m rná srážka 

180,0 m2

1,0
128 l/ha.s 
0,72 m 

Qdeš
Množství deš ových vod 
Qdéš  = 0,018 x 1,0 x 128 

2,30 l/s 

Qdéš -r
Množství deš ových vod - ro ní
Qdéš -r = 180 x 0,72 

130,0 m3/rok 

Tab. 01: Výpo et deš ových vod.

Deš ová voda je akumulována v jímce o objemu 6 m3. Tento objem zachytí 

p ívalový déš  v délce 45 minut. Popis akumula ní jímky viz p ílohu 11. 

6.5.4. Dimenze: P ipojovací splaškové potrubí 

Úsek  DU [l.s-1] Qtot [l.s
-1

] DNmin DN Spád(%)

MN,D 1,6 0,63 50 50 3%
PV 1,5 0,61 50 50 3%

UM,AP 1,3 0,57 50 50 3%
WC 2 0,71 100 110 3%
UM 0,5 0,35 40 50 3%

UM,V 1,3 0,57 50 50 3%
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6.5.5. Dimenze: Odpadní splaškové potrubí 

Úsek  DU [l.s-1] Qtot [l.s
-1

] DNmin DN Spád(%)

1 1,6 0,63 70 110 -
2 3,3 0,91 100 110 -
3 3,3 0,91 100 110 -
4 1,5 0,61 70 110 -

6.5.6. Dimenze: Svodné splaškové potrubí 

Úsek  DU [l.s-1] Qtot [l.s
-1

] DNmin DN Spád(%)

1-2´ 1,6 0,63 125 1-27%
2-2´ 3,3 0,91 125 64%
2 -́4´ 4,9 1,11 125 1%
3-3´ 3,3 0,91 125 1%
3 -́4´ 8,2 1,43 125 1%
4-4´ 1,5 0,61 125 1-64%

4 -́1 (́RŠ1) 9,7 1,56 125 1%
1 (́RŠ1)-K6 8,1 1,42 150 1%

6.5.7. Dimenze: Deš ové st ešní žlaby 

A Q W(r) T(d) S L sklon Ae QN QL L/W FL QL.FL
m2 l/s mm mm mm mm mm/m mm2 l/s l/s - - l/s

Park. Stání 1/2 25 0,75 75 150 - 8250 0-3 8836 2,4 2,16 220 0,78 1,6848
Park. Stání 2/2 25 0,75 75 150 - 8250 0-3 8836 2,4 2,16 220 0,78 1,6848

St echa 1/2 45 1,35 250 275 100 8700 0-3 54000 12,8 11,5 70 0,97 11,1962
St echa 2/2 45 1,35 250 275 100 8700 0-3 54000 12,8 11,5 70 0,97 11,1962

Plocha
Žlab

6.5.8. Dimenze: Deš ové odpadní potrubí 

Výtok
A Q ozn. pr m r QRWP plocha plocha

m2 l/s mm l/s mm2 mm2
Park. Stání 1/2 25 0,75 8 100 10,7
Park. Stání 2/2 25 0,75 9 100 10,7

St echa 1/2 45 1,35 5 100 10,7
St echa 2/2 45 1,35 6 100 10,7

3927

Plocha
Odpadní potrubí (svody)

3927
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6.5.9. Dimenze: Deš ové svodné potrubí 

Úsek  DU [l.s-1] Qtot [l.s
-1

] DNmin DN Spád(%)

5-6´ 1,35 0,58 125 1%
6-6´ 1,35 0,58 125 1%

6 -́7 ,́9 (́RŠ3) 2,7 0,82 125 1%
7-8´ 1,2 0,55 125 1%
8-8´ 0,75 0,43 125 1%

8 -́7 ,́9 (́RŠ3) 1,95 0,7 125 1%
9-7 ,́9 (́RŠ3) 0,75 0,43 125 1%
7 ,́9 (́RŠ3)-5´ 5,4 1,16 150 1%

6.6. Požadavky na ostatní profese 

Dodavatel stavby musí koordinovat dodávky díl ích prací, aby byly z ízeny

pot ebné prostupy v konstrukcích, kotevní prvky za izovacích p edm t , apod. 

6.7. Podmínky uvedení do provozu 

P ed zakrytím, se provede technická prohlídka provedení kanalizace, p ípadn

fotodokumentace. Po dokon ení kanalizace bude provedena zkouška vodot snosti, v našem 

p ípad , pro plastové potrubí, trvající 30 minut. 

P i montáži je nutné dodržovat platné normy a legislativní p edpisy a montážní 

p edpisy výrobc  jednotlivých komponent . Za ízení m že být uvedeno do provozu po 

provedení normou stanovených zkoušek. 

6.8. Záv r

Stavba bude provedena odbornou firmou. P i stavb  budou dodržovány podmínky 

stavebního povolení a podmínky dot ených subjekt  dle jejich vyjád ení. Budou dodržovány 

bezpe nostní a technologické p edpisy ve stavebnictví, dle použitých systém  a související, 

viz souhrnná technická zpráva. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

42

7. VNIT NÍ VODOVOD A VODOVODNÍ P ÍPOJKA – 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

7.1. Úvod

7.1.1. Zadání a sou asný stav problematiky 

Investor nemá žádné zvláštní požadavky, zadáním je tedy pouze platná legislativa. 

V souladu s platnou vyhláškou 501/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , je likvidace 

deš ových vod ešena p ednostn  jejich vsakováním na pozemku s tím, že bude nejd íve

akumulována v jímce a použita pro zahradnické ú ely. Tímto ešením dosáhneme snížení 

spot eby pitné vody.

7.1.2. Koncept, metodika ešení 

Projekt eší vnit ní rozvody pitné vody, napojení objektu na ve ejný vodovod 

p ípojkou. Dále je sou ástí návrh oh evu teplé vody (TV), a to s použitím alternativních 

zdroj  tepla – oh ev pr to ným zp sobem v zásobníku tepla (IZT), který je nah íván primárn

solárními panely na st eše objektu. Teplá i studená voda bude rozvedena ke všem 

spot ebi m. Teplá voda je navržena bez cirkulace. 

Návrh a posouzení vnit ního vodovodu a vodovodní p ípojky podle normy SN

75 5455 metodou tlakových ztát.  

7.1.3. Umíst ní a popis objektu 

Jedná se o stavbu malého rodinného domu v Hodonín . Objekt je dvoupodlažní se 

sedlovou st echou, v konstruk ním systému d evostavby.

Stavba bude umíst na na parcele . 1234/1, katastrální území Hodonín, 

v zastav né ásti obce, v souvislé zástavb  rodinných dom . Nejbližší stavbou je sousední 

rodinné d m ve vzdálenosti 8 m od navrhované stavby. 

Celá parcela je rovinná, bez svažitých míst. Pozemek je zatravn ný, na svém 

jižním okraji hrani í s vyšším porostem, který zasti uje ást pozemku do vzdálenosti 2-4 m 

do hranice pozemku. 
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7.1.4. Popis provozu objektu 

Jedná se o stavbu pro bydlení, rodinný d m pro rodinu se 2 malými d tmi. Obytná 

jednotka je navržena s 1 ložnicí a 1 v tším d tským pokojem, obytným prostorem s kuchyní. 

Zázemí je odd leno a p ístupné je vždy p es chodbu. Provoz je celoro ní.

7.2. Podklady 

7.2.1. Výkresová dokumentace 

Podkladem pro zpracování této projektové ásti je dokumentace pro provád ní

stavby – stavební ást. Tato dokumentace je také sou ástí této práce. 

7.2.2. P edpisy a normy 

Projekt je vypracován podle p edpis  a norem platných v dob  zpracování 

projektové dokumentace stavby. Jedná se zejména o následující p edpisy a normy v platném 

zn ní:

SN 01 3450 Výkresy zdravotních instalací; 

SN 01 3462 Výkresy vodovodu; 

SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí tech. Vybavení; 

SN 75 5411 Vodovodní p ípojky;

SN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí; 

SN 75 5455 Výpo et vnit ních vodovod ;

SN EN 806 Vnit ní vodovod; 

SN 06 0320 P íprava teplé vody - Navrhování a projektování; 

Pokyny provozovatele ve ejného vodovodu 

7.3. Vodovodní p ípojka

Objekt je napojen na HDPE potrubí ve ejné vodovodní sít  dimenze DN100 bo ní

navrtávkou pomocí navrtávacího pasu TRAN-SIG-MA H5015, jehož sou ástí je kulový 

kohout DN32 se spojkou také DN32. Uzavírací kohout bude ovládán zemní soupravou 

TRAN-SIG-MA Y1023 (krycí hloubka 1m). P ípojka délky 12,6m od vn jší st ny objektu je 

také z HDPE potrubí o rozm ru 32x3,0. Vodom rná sestava je uvnit  objektu, v technické 

místnosti, 1-1,5m nad podlahou, p ístupná p es revizní dví ka 300x300mm. Sestava bude 

osazena vodom rem SENSUS 405S (405S 020 L190 G1 Q2,5-BH E) dimenze DN 20, 

stavební délky 190mm. Potrubí p ípojky bude kladeno 1,2 m pod úrovní terénu do otev eného
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výkopu na zhutn ný pískový podsyp tl. 100 mm. Obsyp bude proveden rovn ž pískem do 

výšky 300 mm nad potrubí. Poté bude položena výstražná fólie a zbytek zásypu výkopu 

hutn n po 300 mm. 

7.4. Vnit ní vodovod 

7.4.1. Technické ešení, rozvody vody 

Potrubí je do technické místnosti objektu p ivedeno prostupem v základu a je 

opat eno chráni kou po celé délce. V technické místnosti je osazena vodom rná sestava v 

DN20 (specifikace armatur viz výpis armatur):

Kulový kohout p ímý (zaplombovaný uzáv r)

Filtr 

Vodom r sensus 405S DN20 (stavební délka 190mm) 

Kulový kohout p ímý s vypoušt ním

Zp tná klapka

Vypoušt cí kohout p ímý 

Potrubí pro rozvody teplé i studené vody je systému Ekoplastik PPR S 2,5 PN20. 

Rozvody teplé i studené vody budou izolovány pouzdry Rockwool PIPO dle tabulky: 

Tab. 01: Tabulka izolací.

Potrubí studené vody je vedeno ke všem za izovacím p edm t m a je též 

p ivedeno k integrovanému zásobníku tepla (IZT) Atrea IZT-U-TS 500, o objemu 467 litr , se 

dv ma vým níky. Potrubí je napojeno na p íslušné výstupy IZT – napojení na vým ník pro 

pr to ný oh ev TV. Na p ívodu studené vody k IZT je namontována tato pojistná sestava 

v DN20 (specifikace armatur viz výpis armatur):

Kulový kohout p ímý s vypoušt ním

Zp tná klapka

Tlakom r 0 – 1,5 MPa 

Vypoušt cí kohout p ímý 
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Expanzní nádoba REFIX DD2 + pr to ná armatura FLOW JET 

Pojistný ventil rohový 

Potrubí je vedeno ve dvou v tvích: Z technické místnosti 1.NP ve vrstv  tepelné 

izolace podlahy, p es chodbu do kuchyn , kde je pak vyvedeno po st n  za kuchy skou 

linkou. Druhá v tev je p es technickou místnost vedena v podlaze, dále v p í kách a 

p edst nách k za izovacím p edm t m ve WC a technické místnosti 1.NP. Dále potrubí 

stoupá instala ním prostupem podél vnit ní st ny do 2.NP, kde je vedeno v p í kách a 

p edst nách k za izovacím p edm t m v koupeln . Potrubí pro napojení IZT v technické 

místnosti bude vedeno po st n .

7.4.2. Za izovací p edm ty 

Za izovací p edm ty jsou rozmíst ny dle stavební dispozice a dle ú elu 

jednotlivých místností - viz výkresová dokumentace. 

OZN. POPIS 

AP Automatická pra ka, p ipojená p es modul HL406, což je podomítková 
zápachová uzáv rka DN40/50 pro pra ky a my ky v kombinaci s p ipojením 
rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zp tnou klapkou 
a p ivzdušn ním, p ipojovacím kolenem HL19.C, montážní deska, montážní 
kryt a zátka HL42B v balení, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. 
Minimální stavební hloubka 75mm. 

MB Mísicí baterie umyvadlová stojánková. Napojení baterie p es rohové ventily 
SCHELL Comfort (049070699).  

MBD Mísicí baterie d ezová stojánková. Napojení baterie p es rohové ventily 
SCHELL Comfort (049070699).  

MBV Mísicí baterie nást nná vanová. Napojení baterie p ímo p es šroubení DN15.
WC Záv sný klozet Jika Cubito (820422), montovaný na podomítkový modul JIKA 

ZKR pro záv sné klozety (893482), stavební hloubka min. 150mm. 
MN My ka nádobí, odkanalizována p es sifon kuchy ského d ezu. Napojení vody 

p es rohové ventily SCHELL Comfort (049070699). 
IZT Napojení potrubí teplé a studené vody pomocí kulového kohoutu IVAR DN20. 
ZK Nezámrzná zahradní armatura + zp tná klapka ZV-15. Napojení na zahradní 

hadici 1/2". Nastavitelná délka t la ventilu 240mm – 410mm P ipojovací
rozm r na potrubí 1/2" – vnit ní závit. 

Tab. 02: Výpis za izovacích p edm t .
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7.4.3. Armatury 

OZN. POPIS KS 

VK-20 Vypoušt cí kulový kohout s pá kou IVAR.EURO DN20 1 
VK-25 Vypoušt cí kulový kohout s pá kou IVAR.EURO DN25 1 
RV-15 Chromovaný rohový ventil Schell Comfort (049070699) s klasickým 

v etýnkovým uzavíráním. P ipojovací rozm ry – 1/2" x 3/8". 
7

KK-15 Kulový kohout p ímý PPR Wavin DN15 (SVEKO15XXX) 1 
KK-20 Kulový kohout p ímý PPR Wavin DN20 (SVEKO20XXX) 4 
KK-25 Kulový kohout p ímý PPR Wavin DN25 (SVEKO25XXX) 1 
KKV-20 Konout p ímý s vypoušt ním DN20 DANEX-PLAST  1 
KKV-25 Konout p ímý s vypoušt ním DN25 DANEX-PLAST 1 
FJ-20 Uzavírací armatura se zajišt ním a vypoušt ním pro expanzní nádobu 

Refix DD podle DIN 4807 T5 
1

F-20 Filtr PPR Wavin DN20 (SFI020XXXX) 1 
F-25 Filtr PPR Wavin DN25 (SFI025XXXX) 1 
ZK-15 Zp tná klapka PPR Wavin DN15 (SZKL015XXX) 1 
ZK-20 Zp tná klapka PPR Wavin DN20 (SZKL020XXX) 1 
ZK-25 Zp tná klapka PPR Wavin DN25 (SZKL025XXX) 1 
PV-20 Pojistný ventil Steno DN20 (Art.447) 6bar 1 
TLAK-
20

Tlakom r 100mm 0-16 bar, spodní vývod 1/2" (54100016S) 1 

EXP Pr to ná expanzní nádoba pro vyrovnátí tlakových ráz  od baterií a 
tlakových špi ek – REFLEXCZ REFIX DD 2, objem 2l, 10bar 

1

VDM-20 Vodom r SENSUS 405S (405S 020 L190 G1 Q2,5-BH E) dimenze 
DN 20, stavební délky 190mm. 

1

PU-32 Navrtávací pas TRAN-SIG-MA H5015, jehož sou ástí je kulový 
kohout DN32 se spojkou také DN32. Uzavírací kohout bude ovládán 
zemní soupravou TRAN-SIG-MA Y1023 (krycí hloubka 1m). 

1

HL406 Podomítková zápachová uzáv rka DN40/50 pro pra ky a my ky v 
kombinaci s p ipojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým 
ventilem 1/2" se zp tnou klapkou a p ivzdušn ním, p ipojovacím 
kolenem HL19.C, montážní deska, montážní kryt a zátka HL42B v 
balení, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební 
hloubka 75mm. 

1

7.5. Dimenzování a posouzení vnit ního vodovodu 

7.5.1. Návrh

Návrh a posouzení vnit ního vodovodu a vodovodní p ípojky podle normy SN

75 5455 metodou tlakových ztát. Viz následující tabulka: 
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Návrh hlavní v tve:

Studená voda
QD dA x s v l R l.R pF l.R + pF

l/s mm m/s m kPa/m kPa kPa kPa
(DN)

S1 S2 1 1 0 0 0 0 0,13 20x3,4 1 1,5 1,3 1,885 14,5 7,3 9,185
S2 S3 0 1 0 0 1 1 0,34 25x4,2 1,6 2 2,15 4,3 3 3,8 8,1
S3 S4 0 1 1 1 0 1 0,39 25x4,2 1,8 5,8 2,7 15,66 8,7 14 29,66
S4 S5 1 2 0 1 0 1 0,42 25x4,2 1,9 0,2 2,9 0,58 1,5 2,7 3,28

S5 S6 0 2 1 2 0 1 0,46 25x4,2 2,1 0,5 3,5 1,75 4,5 3,85 5,6
S6 S7 0 2 1 3 0 1 0,5 25x4,2 2,3 1,7 4,1 6,97 8 20,8 27,77
S7 S8 0 2 3 6 0 1 0,61 32x5,4 1,7 0,7 1,75 1,225 3 5,3 6,525
S8 S9 0 2 0 6 0 1 0,61 (20) 1,6 0,5 6 3 17,3 22 25
S9 S10 0 2 0 6 0 1 0,61 32x3,0 1,1 13 0,65 8,45 3,8 2,3 10,75

[kPa]= 125,87

do
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Teplá voda
T2 T3 0 0 0 0 1 1 0,13 20x3,4 1 2,2 1,1 2,42 17,5 22,96 25,38
T3 T5 0 0 1 1 0 1 0,36 25x4,2 1,6 6,1 1,9 11,59 8,7 11,3 22,89
T5 S5 0 0 0 1 0 1 0,36 25x4,2 1,6 2 1,9 3,8 15 66,2 70
S5 S6 0 0 1 2 0 1 0,41 25x4,2 2,1 0,5 3,5 1,75 4,5 3,85 5,6
S6 S7 0 0 1 3 0 1 0,46 25x4,2 2,3 1,7 4,1 6,97 8 20,8 27,77
S7 S8 0 0 3 6 0 1 0,57 32x5,4 1,7 0,7 1,75 1,225 3 5,3 6,525
S8 S9 0 0 0 6 0 1 0,57 (20) 1,6 0,5 6 3 17,3 22 25
S9 S10 0 0 0 6 0 1 0,57 32x3,0 1,1 13 0,65 8,45 3,8 2,3 10,75

[kPa]= 193,915

Cirkulace TV není navržena. Je spln n požadavek 3.6 SN EN 806-2:2005, který 

íká, že p ívodní potrubí TV k nejvzdálen jší armatu e smí být bez cirkulace nebo p ih ívání

elektrickým topným kabelem p i objemu tohoto úseku do 3l vody. Objem vody v p ívodním 

potrubí k mísící vanové baterii v 2. NP je 1, 75l. 
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7.5.2. Hydraulické posouzení 

…Podmínka spln na.kPakPa

kPakPa

pppppp RFApWMeFldis

384400

92,19306099,29100400

min

kPa
gh

pe 99,29
1000

81,90,9853

1000

...

7.6. Bilance studené a teplé vody, návrh oh evu TV

Pr m rná pot eba vody za rok dle vyhl. . 428/2001 Sb., ve zn ní Vyhlášky .

120/2011 Sb., je po ítána takto: 

4 osoby x 36 m3/rok = 144 m3/rok 

Qp
Pr m rná pot eba vody celkem 
4 osoby po 100 l/os. den 

400 l/den = 0,0046 l/s 

Qmax
Maximální denní pot eba 
Qmax = 0,4 x 1,35

0,54 m3/den

Qh
Maximální hodinová pot eba vody 
Qh = 0,65 x 1,8 / 24 

0,04 m3/h = 0,01 l/s 

Qpoz
Pot eba požární vody 
Qpoz =

0 l/s 

Qrok
Ro ní pot eba vody 
Qrok = 0,4 x 365

146 m3/rok

Qtech Ro ní spot eba vody pro technologii 0 l/s 

Tab. 01: P edpokládaná spot eba vody.

Pot eba teplé vody je stanovena dle SN 06 0320. Pro ty lennou rodinu je tedy 

stanovena pot eba 240l teplé vody na den. Vzhledem k tomu, že TV je oh ívána nep ímým 

pr to ným zp sobem, má tato hodnota pouze informa ní charakter. Dále bude stanoven 

pot ebný výkon pro pr to ný oh evu TV.

Pro ty lennou rodinu je stanoven pot ebný výkon pro oh ev TV na 40kW. 

V akumula ním vým níku je TV oh ívána okamžitým výkonem 25 až 50 kW, v závislosti na 

teplot  akumula ní vody. Sou ástí zásobníku je také záložní zdroj – elektro spirála o výkonu 

4kW. Tepelný výkon pro oh ev TV je dostate ný. Viz p íloha 12. 
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7.7. Požadavky na ostatní profese 

Dodavatel stavby musí koordinovat dodávky díl ích prací, aby byly z ízeny

pot ebné prostupy v konstrukcích, kotevní prvky za izovacích p edm t , p edst ny, apod. 

Bude provedeno ochranné pospojování vodivých ástí, v souladu s SN.

Nastavení a základní regulace oh evu TV bude provedeno v rámci zapojení IZT a 

zkušebního provozu. 

7.8. Podmínky uvedení do provozu 

P ed zakrytím, se provede technická prohlídka provedení vodovodu, p ípadn

fotodokumentace. Po dokon ení kanalizace bude provedena tlaková zkouška potrubí. 

P i montáži je nutné dodržovat platné normy a legislativní p edpisy a montážní 

p edpisy výrobc  jednotlivých komponent . Za ízení m že být uvedeno do provozu po 

provedení normou stanovených zkoušek. 

7.9. Záv r

Stavba bude provedena odbornou firmou. P i stavb  budou dodržovány podmínky 

stavebního povolení a podmínky dot ených subjekt  dle jejich vyjád ení. Budou dodržovány 

bezpe nostní a technologické p edpisy ve stavebnictví, dle použitých systém  a související, 

viz souhrnná technická zpráva. 
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8. ZÁV RE NÁ ÁST

8.1. Ekonomické vyhodnocení 

Rodinný d m je navržen jako levná stavba, v rámci možností pasivních dom .

Konstruk ní systém je vhodný pro montáž v kterémkoliv ro ním období, na p ipravenou

základovou desku. Hrubá stavba tedy bude hotová v krátkém ase, což samo o sob  vede ke 

snížení náklad .

Ekonomická analýza za ízení vnit ních instalací je zam ena p edevším na systém 

vytáp ní objektu a náklady spojené s vytáp ním a oh evem TV. Je porovnáno ešení stavby 

v pasivním standardu a stejné stavby v nízkoenergetickém standardu. Vychází se p i tom 

z p edpokladu, že stavba malého rodinného domu bude p i spln ní doporu ených hodnot 

tepeln  technických parametr  konstrukcí za azena do nízkoenergetického standardu. 

Po izovací náklady jsou skute né pro ešenou stavbu, provozní náklady jsou orienta n

stanoveny pomocí internetové aplikace na porovnání náklad  na vytáp ní (tzb-info.cz). 

Položka Popis  Cena 

1 VZT Jednotka Duplex RB4 EC, v etn p íslušenství         87 000,00 K
2 Integrovaný zásobník tepla IZT-U-TS 500, v etn p íslušenství         65 000,00 K
3 Solární soustava, v etn p íslušenství         55 000,00 K
4 Rozvody vzduchotechniky a rozvody v technické místnosti         50 000,00 K
5 Náklady spojené s realizací v pasivním standardu (Izolace, 

okna, t sn ní prostup , dozor, blowerdoor test) P edpoklad 
navýšení ceny o 300K /m3 obestav ného prostoru.

      100 000,00 K

      357 000,00 K
          8 000,00 K

Celkem
Ro ní náklady na vytáp ní a oh ev TV
Tab. 01 Navržená varianta - teplovzdušné vytáp ní a v trání s rekuperací, pasivní standard

...

Položka Popis  Cena 

1 Elektrokotel pro vytáp ní a pr tokový oh ev TV, v etn
regulace a p íslušenství

        30 000,00 K

2 Rozvody teplovodního vytáp ní, desková otopná t lesa         50 000,00 K
        80 000,00 K
        30 000,00 K

Celkem
Ro ní náklady na vytáp ní a oh ev TV
 Tab. 02 Alternativa I.  - elektrokotel, nízkoenergetická stavba

...
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Položka Popis  Cena 

1 Plynovodní p ípojka délky 15m         22 500,00 K
2 Kondenza ní plynový kotel pro vytáp ní a nep ímý oh ev TV v 

zásobníku, v etn  odkou ení, regulace a p íslušenství
        45 000,00 K

3 Nep ímo oh ívaný zásobník TV         17 000,00 K
4 Rozvody podlahového vytáp ní 80m2, v etn p íslušenství         65 000,00 K

      149 500,00 K
        18 000,00 K

Celkem
Ro ní náklady na vytáp ní a oh ev TV
 Tab. 03 Alternativa II. - kondenza ní plynový kotel, nízkoenergetická stavba

...

Navýšení 
investice

N
áv

ra
tn

os
t 

[l
et

] Navýšení 
investice

N
áv

ra
tn

os
t 

[l
et

]

Navržená 
varianta      357 000,00 K           8 000,00 K       277 000,00 K  13      207 500,00 K  21

Alternativa I.
       80 000,00 K         30 000,00 K   - -

Alternativa II.
     149 500,00 K         18 000,00 K         69 500,00 K  6

Návrh vs. Alternativa I. Návrh vs. Alternativa II.Varianta Investice Provoz

 Tab. 04 Porovnání variant – Navýšení investice do systému, návratnost (Výpo et návratnosti 

neuvažuje s r stem cen energií, DPH, inflace)

...

Z ekonomického vyhodnocení vyplývá, že investice do pasivního domu je 

výhodná. Dále je možné íct, že investice do vytáp ní moderním plynovým kotlem, je u 

novostavby malého rodinného domu relativn  nevýhodná. Z pohledu návratnosti a provozních 

náklad  se vyplatí „p iplatit za pasivní standard“. 

8.2. Záv r

Pro novostavbu rodinného domu byla vypracována díl í ást dokumentace pro 

provedení stavby, dále byl vypracován projekt vytáp ní objektu a projekty vnit ního

vodovodu a kanalizace a jejich p ípojky.

V rámci projektu vytáp ní byl navržen systém teplovzdušného vytáp ní a v trání s 

rekuperací jednoho výrobce (ATREA), s využitím alternativního zdroje tepla, kterým je 

soustava solárních kolektor , v kombinaci s integrovaným zásobníkem tepla (IZT). Regulace 

zdroj  soustavy je zajišt na ídící elektronikou zásobníku tepla IZT. Vzduchotechniku je 
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možno ovládat uživatelsky jednoduchým ovlada em v hlavní místnosti, p ípadn  na dálku 

p es webové rozhraní. 

Cílem bylo dosažení pasivního standardu stavby RD p i minimálních investicích 

do technologie a jednoduché, funk ní soustav . Otázkou k ešení, p ed za átkem prací, bylo 

množství zdroj  tepla, zapojených do IZT. Myšlenka sm ovala k jednoduchému ešení,

s d razem na zapojení obnovitelných zdroj . Poda ilo se dosáhnout pasivního standardu 

budovy p esto, že krom  energie solárních kolektor  je d m zásobován pouze elektrickou 

energií ze sít . K tomuto výsledku p isp lo také zapo tení vnit ních i vn jších tepelných zisk

Projekty zdravotechniky byly zpracovány dle platné legislativy, s d razem na 

jednoduchost a prakti nost. Byla navržena akumulace deš ových vod, díky emuž bude 

možné v pr b hu roku snížit spot ebu vody z vnit ního vodovodu, a tak spo it provozní 

náklady budovy.
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VÝPO�ET ENERGETICKÉ NÁRO�NOSTI BUDOV
A PR�M�RNÉHO SOU�INITELE PROSTUPU TEPLA
podle vyhlášky �. 78/2013 Sb. a �SN 730540

a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370

Energie 2013

Název úlohy: RD
Zpracovatel: Marek Vokoun
Zakázka: DP
Datum: 26.11.2013

ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: 

Po�et zón v budov�: 1
Celkový po�et osob v budov�: neur�en

Typ výpo�tu pot�eby energie: m�sí�ní (pro jednotlivé m�síce v roce)

Okrajové podmínky výpo�tu:

Název Po�et Teplota   Celková energie globálního slune�ního zá�ení  [MJ/m2]
období dn� exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont
leden 31 -1,9 C 54,0 137,0 72,0 72,0 90,0
únor 28 0,3 C 86,0 205,0 119,0 119,0 158,0
b�ezen 31 4,4 C 126,0 281,0 187,0 187,0 299,0
duben 30 9,6 C 158,0 295,0 241,0 241,0 418,0
kv�ten 31 14,5 C 212,0 328,0 313,0 313,0 569,0
�erven 30 17,4 C 223,0 306,0 313,0 313,0 576,0
�ervenec 31 18,8 C 227,0 335,0 338,0 338,0 619,0
srpen 31 18,4 C 187,0 335,0 292,0 292,0 518,0
zá�í 30 14,6 C 133,0 288,0 205,0 205,0 346,0
�íjen 31 9,5 C 90,0 263,0 144,0 144,0 234,0
listopad 30 4,1 C 50,0 130,0 68,0 68,0 104,0
prosinec 31 0,0 C 43,0 112,0 54,0 54,0 72,0

Název Po�et Teplota   Celková energie globálního slune�ního zá�ení  [MJ/m2]
období dn� exteriéru SV SZ JV JZ
leden 31 -1,9 C 54,0 54,0 112,0 112,0
únor 28 0,3 C 86,0 86,0 173,0 173,0
b�ezen 31 4,4 C 126,0 126,0 245,0 245,0
duben 30 9,6 C 158,0 158,0 281,0 281,0
kv�ten 31 14,5 C 202,0 202,0 338,0 338,0
�erven 30 17,4 C 209,0 209,0 320,0 320,0
�ervenec 31 18,8 C 212,0 212,0 353,0 353,0
srpen 31 18,4 C 184,0 184,0 331,0 331,0
zá�í 30 14,6 C 133,0 133,0 259,0 259,0
�íjen 31 9,5 C 90,0 90,0 220,0 220,0
listopad 30 4,1 C 50,0 50,0 108,0 108,0
prosinec 31 0,0 C 43,0 43,0 90,0 90,0

PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOV� : 

PARAMETRY ZÓNY �. 1 : 

Základní popis zóny 
Název zóny: RD-VYTÁP�NÝ
Typ zóny pro ur�ení Uem,N: nová obytná budova
Typ zóny pro refer. budovu: rodinný d�m
Typ hodnocení: nová budova

Geometrie (objem/podlah.pl.): 367,0 m3 / 106,0 m2
Celk. energet. vztažná plocha: 124,0 m2

Ú�inná vnit�ní tepelná kapacita: 110,0 kJ/(m2.K)



Vnit�ní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Zóna je vytáp�na/chlazena: ano / ne
Typ vytáp�ní: nep�erušované

Regulace otopné soustavy: ano

Pr�m�rné vnit�ní zisky: 762 W
....... odvozeny pro · produkci tepla: 4,0+5,0 W/m2 (osoby+spot�ebi�e)
 · �asový podíl produkce: 100+30 % (osoby+spot�ebi�e)
 · zohledn�ní spot�ebi��: jen zisky
 · minimální p�ípustnou osv�tlenost: 50,0 lx
 · p�íkon osv�tlení: 100,0 W (využito 2800,0 h/rok)
 · pr�m. ú�innost osv�tlení: 10 %
 · spot�ebu nouzového osv�tlení: 0,0 kWh/(m2.a)
 · další tepelné zisky: 150,0 W

Teplo na p�ípravu TV: 11267,19 MJ/rok
....... odvozeno pro · ro�ní pot�ebu teplé vody: 59,9 m3
 · teplotní rozdíl pro oh�ev: (55,0 - 10,0) C

Zp�tn� získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok

Zdroje tepla na vytáp�ní v zón�
Vytáp�ní je zajišt�no VZT: ano (z 80,0 %)
P�ivád�ný vzduch: 36,0 C (recirkulace: 70,0 %) 
Ú�innost sdílení/distrib. VZT: 100,0 % / 98,0 %
Ú�innost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 %
Název zdroje tepla: topny zebrik koupelna (podíl 20,0 %)
Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (nap�. kotel)
Ú�innost výroby tepla: 93,0 % 
Název zdroje tepla: IZT-topne teleso 4kW (podíl 80,0 %)
Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (nap�. kotel)
Ú�innost výroby tepla: 93,0 % 
P�íkon �erpadel vytáp�ní: 0,0 W
P�íkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W

Zdroje tepla na p�ípravu TV v zón�
Název zdroje tepla: IZT-tone teleso 4kW-TV (podíl 100,0 %)
Typ zdroje p�ípravy TV: obecný zdroj tepla (nap�. kotel)
Ú�innost zdroje p�ípravy TV: 93,0 %
Délka rozvod� TV: 0,0 m
M�rná tep. ztráta rozvod� TV: 0,0 Wh/(m.d)
P�íkon �erpadel distribuce TV: 0,0 W
P�íkon regulace: 0,0 W

Solární systémy v zón�
Typ prvku Plocha [m2] Typ Ú�innost [%] Orientace/sklon �initel stín�ní

kolektor 8,5           --- 60,0 Jih / 45,0 1,0

Objem solárního zásobníku: 467,0 l
M�rná tepelná ztráta solárního zásobníku: 7,1 Wh/(l.d)
Délka rozvod� solární soustavy: 10,0 m
M�rná tep. ztráta rozvod� solární soustavy: 5,0 Wh/(m.d)

Typ výpo�tu produkce energie kolektory: s využitím pr�m. ú�innosti kolektor�

M�rný tepelný tok v�tráním zóny �. 1 :

Objem vzduchu v zón�: 293,6 m3
Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 %
Typ v�trání zóny:  nucené (mechanický v�trací systém)
Objem.tok p�ivád�ného vzduchu: 175,0 m3/h
Objem.tok odvád�ného vzduchu: 175,0 m3/h
Násobnost vým�ny p�i dP=50Pa: 0,6 1/h
Sou�initel v�trné expozice e: 0,01
Sou�initel v�trné expozice f: 20,0
Ú�innost zp�tného získávání tepla: 85,0 %
Podíl �asu s nuceným v�tráním: 100,0 %
M�rný tepelný tok v�tráním Hv: 9,244 W/K

M�rný tepelný tok prostupem mezi zónou �. 1 a exteriérem : 

Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N [W/m2K]

SK01-ST�NA VN�JŠÍ 125,7 0,170 1,00 21,369 0,300
DVE�E FAMILY 119F 2,5 0,900 1,15 2,588 1,700



SK05-STROP NAD 2.NP 29,8 0,250 0,70 5,215 0,600
SK03-ST�ECHA ŠIKMÁ 45,9 0,150 1,00 6,885 0,240
01_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 0,99 (1,73x0,58 x 1) 0,790 1,15 0,901 1,500
02_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 2,0 (2,1x0,95 x 1) 0,790 1,15 1,812 1,500
03_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 5,68 (2,42x2,35 x 1) 0,790 1,15 5,156 1,500
04_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 5,06 (2,16x2,35 x 1) 0,790 1,15 4,601 1,500
05_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 6,24 (2,66x2,35 x 1) 0,790 1,15 5,668 1,500
06_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 2,23 (0,95x2,35 x 1) 0,790 1,15 2,028 1,500
07_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 1,36 (1,6x0,85 x 1) 0,790 1,15 1,236 1,500
08_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 2,18 (2,08x1,05 x 1) 0,790 1,15 1,979 1,500
09_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 3,96 (1,84x2,15 x 1) 0,790 1,15 3,594 1,500
Vysv�tlivky: U je sou�initel prostupu tepla konstrukce; b je �initel teplotní redukce; H,T je m�rný tok prostupem tepla

a U,N je požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla podle �SN 730540-2.

Název liniového tep.mostu Délka [m] Psi [W/mK] b [-]
01-podlaha-st�na vn�jší 15,05 -0,085 1,00
05-st�echa-st�na vn�jší 17,3 -0,025 1,00
06-strop 2np-st�echa 17,0 -0,025 1,00
07-roh vn�jší 16,4 -0,066 1,00
09-st�echa-st�na vn�jší (štít) 20,34 -0,066 1,00
01_OKNO IV92 STRONG - ost�ní 1,15 0,019 1,15
01_OKNO IV92 STRON - nadpraží 1,73 0,020 1,15
01_OKNO IV92 STRONG - parapet 1,73 0,024 1,15
02_OKNO IV92 STRONG - ost�ní 1,9 0,019 1,15
02_OKNO IV92 STRON - nadpraží 2,1 0,020 1,15
02_OKNO IV92 STRONG - parapet 2,1 0,024 1,15
03_OKNO IV92 STRONG - ost�ní 4,7 0,019 1,15
03_OKNO IV92 STRON - nadpraží 2,42 0,020 1,15
03_OKNO IV92 STRONG - parapet 2,42 0,024 1,15
04_OKNO IV92 STRONG - ost�ní 4,7 0,019 1,15
04_OKNO IV92 STRON - nadpraží 2,16 0,020 1,15
04_OKNO IV92 STRONG - parapet 2,16 0,024 1,15
05_OKNO IV92 STRONG - ost�ní 4,7 0,019 1,15
05_OKNO IV92 STRON - nadpraží 2,66 0,020 1,15
05_OKNO IV92 STRONG - parapet 2,66 0,024 1,15
06_OKNO IV92 STRONG - ost�ní 4,7 0,019 1,15
06_OKNO IV92 STRON - nadpraží 0,95 0,020 1,15
06_OKNO IV92 STRONG - parapet 0,95 0,024 1,15
07_OKNO IV92 STRONG - ost�ní 1,7 0,019 1,15
07_OKNO IV92 STRON - nadpraží 1,6 0,020 1,15
07_OKNO IV92 STRONG - parapet 1,6 0,024 1,15
08_OKNO IV92 STRONG - ost�ní 2,1 0,019 1,15
08_OKNO IV92 STRON - nadpraží 2,08 0,020 1,15
08_OKNO IV92 STRONG - parapet 2,08 0,024 1,15
09_OKNO IV92 STRONG - ost�ní 4,3 0,019 1,15
09_OKNO IV92 STRON - nadpraží 1,84 0,020 1,15
09_OKNO IV92 STRONG - parapet 1,84 0,024 1,15

M�rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 63,032 W/K
......................................... a p�íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: -3,021 W/K

M�rný tepelný tok prostupem zeminou u zóny �. 1 : 
1. konstrukce ve styku se zeminou 

Název konstrukce: Podlaha
Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 93,0 m2
Exponovaný obvod podlahy: 31,7 m
Lin. �initel v napojení st�ny: -0,085 W/mK
Sou�initel vlivu spodní vody Gw: 1,0
Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu
Tlouš�ka obvodové st�ny: 0,3 m
Tepelný odpor podlahy: 4,59 m2K/W
P�ídavná okrajová izolace: svislá
Tlouš�ka okrajové izolace: 0,06 m
Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,035 W/mK
Hloubka okrajové izolace: 0,5 m
Vypo�tený p�ídavný lin. �initel prostupu: -0,015 W/mK
Sou�.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,154 W/m2K
Ustálený m�rný tok zeminou Hg: 11,614 W/K
Kolísání ekv. m�sí�ních m�rných tok� Hg,m: od 8,837 do 55,936 W/K
....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 16,046 / 6,107 W/K

Celkový ustálený m�rný tok zeminou Hg: 11,614 W/K



Kolísání celk. ekv. m�sí�ních m�rných tok� Hg,m: od 8,837 do 55,936 W/K

Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny �. 1 :  

Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fs [-] Orientace
01_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 0,99 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 0,66 S (90 st.)
02_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 2,0 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 V (90 st.)
03_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 5,68 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 0,92 J (90 st.)
04_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 5,06 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 0,92 J (90 st.)
05_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 6,24 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 0,92 J (90 st.)
06_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 2,23 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 Z (90 st.)
07_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 1,36 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 Z (90 st.)
08_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 2,18 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 V (90 st.)
09_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 3,96 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 Z (90 st.)
Vysv�tlivky: g je propustnost slune�ního zá�ení zasklení v pr�svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune�ního zá�ení vn�jšího

povrchu nepr�svitných konstrukcí; Fgl je korek�ní �initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korek�ní �initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek�ní �initel clon�ní pohyblivými clonami
pro režim vytáp�ní; Fc,c je korek�ní �initel clon�ní pro režim chlazení a Fs je korek�ní �initel stín�ní nepohyblivými
�ástmi budovy a okolní zástavbou.

Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):

M�síc: 1 2 3 4 5 6

Zisk (vytáp�ní): 1331,5 2052,2 2938,8 3323,6 3938,7 3790,4

M�síc: 7 8 9 10 11 12

Zisk (vytáp�ní): 4120,5 3871,2 3082,1 2582,1 1261,5 1063,1

P�EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO�TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 

VÝSLEDKY VÝPO�TU PRO ZÓNU �. 1 : 

Název zóny: RD-VYTÁP�NÝ
Vnit�ní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Zóna je vytáp�na/chlazena: ano / ne
Regulace otopné soustavy: ano

M�rný tepelný tok v�tráním Hv: 9,244 W/K
M�rný tok prostupem do exteriéru Hd: 60,012 W/K
Ustálený m�rný tok zeminou Hg: 11,614 W/K
M�rný tok prostupem nevytáp�nými prostory Hu: ---
M�rný tok Trombeho st�nami H,tw: ---
M�rný tok v�tranými st�nami H,vw: ---
M�rný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ---
P�ídavný m�rný tok podlahovým vytáp�ním dHt: ---
Výsledný m�rný tok H: 80,869 W/K

Pot�eba tepla na vytáp�ní po m�sících:

M�síc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 4,581 2,080 1,332 3,412 0,888 100,0 1,549
2 3,736 1,860 2,052 3,912 0,771 97,6 0,719
3 3,309 2,043 2,939 4,982 0,664 0,0 ---
4 2,187 1,963 3,324 5,287 0,414 0,0 ---
5 1,270 2,017 3,939 5,956 0,213 0,0 ---
6 0,663 1,948 3,790 5,739 0,116 0,0 ---
7 0,402 2,013 4,121 6,134 0,066 0,0 ---
8 0,483 2,017 3,871 5,888 0,082 0,0 ---
9 1,210 1,965 3,082 5,047 0,240 0,0 ---
10 2,280 2,043 2,582 4,625 0,493 0,0 ---
11 3,261 1,992 1,261 3,254 0,789 76,0 0,692
12 4,197 2,079 1,063 3,142 0,887 100,0 1,411
Vysv�tlivky: Q,H,ht je pot�eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit�ní tepelné zisky; Q,sol jsou solární

tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe	 využitelnosti tepelných zisk�; fH je �ást
m�síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp�ním vytáp�na, a Q,H,nd je pot�eba tepla na vytáp�ní.

Pot�eba tepla na vytáp�ní za rok Q,H,nd: 4,372 GJ

Produkce energie sol. systémy a kogenerací po m�sících:

M�síc Q,SC,ini[GJ] Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ] Q,r [GJ]
1 0,755 0,379 --- --- --- ---
2 1,181 0,842 --- --- --- ---
3 1,315 0,939 --- --- --- ---



4 1,302 0,939 --- --- --- ---
5 1,315 0,939 --- --- --- ---
6 1,302 0,939 --- --- --- ---
7 1,315 0,939 --- --- --- ---
8 1,315 0,939 --- --- --- ---
9 1,302 0,939 --- --- --- ---
10 1,315 0,939 --- --- --- ---
11 0,690 0,326 --- --- --- ---
12 0,588 0,213 --- --- --- ---
Vysv�tlivky: Q,SC,ini je celková výchozí produkce energie solárními kolektory p�ed ode�tením ztrát energie,

ke kterým dochází v rozvodech solární sosutavy a v solárním akumula�ním zásobníku;
Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro p�ípravu TV; Q,SC,ht je produkce energie
solárními kolektory použitá pro vytáp�ní; Q,PV,el je produkce elekt�iny fotovoltaickým systémem;
Q,CHP,el je produkce elekt�iny kogenera�ními jednotkami a Q,r je zp�tn� získané teplo nap�. z odpad�.

Energie dodaná do zóny po m�sících:

M�síc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 1,707 --- --- 0,068 0,981 0,130 0,008 2,895
2 0,793 --- --- 0,062 0,946 0,097 0,007 1,904
3 --- --- --- 0,068 0,939 0,089 0,003 1,100
4 --- --- --- 0,066 0,939 0,070 0,002 1,077
5 --- --- --- 0,068 0,939 0,060 0,001 1,068
6 --- --- --- 0,066 0,939 0,054 0,001 1,060
7 --- --- --- 0,068 0,939 0,056 0,001 1,064
8 --- --- --- 0,068 0,939 0,060 0,001 1,069
9 --- --- --- 0,066 0,939 0,072 0,003 1,080
10 --- --- --- 0,068 0,939 0,088 0,005 1,101
11 0,763 --- --- 0,066 0,985 0,103 0,008 1,924
12 1,555 --- --- 0,068 0,994 0,128 0,008 2,753
Vysv�tlivky: Q,f,H je vypo�tená spot�eba energie na vytáp�ní; Q,f,C je vypo�tená spot�eba energie na chlazení; Q,f,RH je

vypo�tená spot�eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo�tená spot�eba energie na nucené v�trání;
Q,f,W je vypo�tená spot�eba energie na p�ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo�tená spot�eba energie na osv�tlení
 (pop�. i na spot�ebi�e); Q,f,A je pomocná energie (�erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohled	ují vlivy ú�inností technických systém�.

Celková ro�ní dodaná energie Q,fuel: 18,095 GJ

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla zóny
M�rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: 71,6 W/K
Plocha obalových konstrukcí zóny: 326,6 m2

Výchozí hodnota požadavku na pr�m�rný sou�initel prostupu tepla
podle �l. 5.3.4 v �SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0,46 W/m2K

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla zóny U,em: 0,22 W/m2K

P�EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO�TU PRO CELOU BUDOVU : 

Faktor tvaru budovy A/V: 0,89 m2/m3

Rozložení m�rných tepelných tok�
Zóna Položka Plocha [m2] M�rný tok [W/K] Procento [%]
1 Celkový m�rný tok H: --- 80,869 100,00 %
z toho: M�rný tok vým�nou vzduchu Hv: --- 9,244 11,43 %

M�rný (ustálený) tok zeminou Hg: --- 11,614 14,36 %
M�rný tok p�es nevytáp�né prostory Hu: --- --- 0,00 %
M�rný tok tepelnými vazbami H,tb: --- -3,021 -3,74 %
M�rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: --- 63,032 77,94 %

rozložení m�rných tok� po konstrukcích:
Obvodová st�na: 155,5 26,584 32,87 %
St�echa: 45,9 6,885 8,51 %
Podlaha: 93,0 11,614 14,36 %
Otvorová výpl	: 32,2 29,563 36,56 %

M�rný tok budovou a parametry podle starších p�edpis�
Sou�et celkových m�rných tepelných tok� jednotlivými zónami Hc: 80,869 W/K
Objem budovy stanovený z vn�jších rozm�r�: 367,0 m3
Tepelná charakteristika budovy podle �SN 730540 (1994): 0,22 W/m3K
Spot�eba tepla na vytáp�ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997): 16,2 kWh/(m3.a)
Poznámka:  Orienta�ní tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením sou�tu m�rných tok� jednotlivých zón Hc



p�sobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem.

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovy 
M�rný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: 71,6 W/K
Plocha obalových konstrukcí budovy: 326,6 m2

Výchozí hodnota požadavku na pr�m�rný sou�initel prostupu tepla
podle �l. 5.3.4 v �SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0,46 W/m2K

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovy U,em: 0,22 W/m2K

Celková a m�rná pot�eba tepla na vytáp�ní
Celková ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní budovy: 4,372 GJ 1,215 MWh
Objem budovy stanovený z vn�jších rozm�r�: 367,0 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 124,0 m2
M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní budovy (na 1 m3): 3,3 kWh/(m3.a)

M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní budovy: 10 kWh/(m2.a)
Hodnota byla stanovena pro po�et denostup	� D =  2328.
M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní pro 3422 denostup	�
p�i daném zp�sobu v�trání a vnit�ních ziscích: 9 kWh/(m2.a)
Poznámka: M�rná pot�eba tepla je stanovena bez vlivu ú�inností systém� výroby, distribuce a emise tepla.

Produkce energie sol. systémy a kogenerací v budov� a její využití v energ. bilanci
M�síc Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,MAX,el[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ] Q,r [GJ]

k dispozici využito k dispozici využito
1 0,379 --- 5,789 --- --- --- --- ---
2 0,842 --- 3,809 --- --- --- --- ---
3 0,939 --- 2,199 --- --- --- --- ---
4 0,939 --- 2,155 --- --- --- --- ---
5 0,939 --- 2,137 --- --- --- --- ---
6 0,939 --- 2,120 --- --- --- --- ---
7 0,939 --- 2,128 --- --- --- --- ---
8 0,939 --- 2,137 --- --- --- --- ---
9 0,939 --- 2,159 --- --- --- --- ---
10 0,939 --- 2,201 --- --- --- --- ---
11 0,326 --- 3,849 --- --- --- --- ---
12 0,213 --- 5,506 --- --- --- --- ---
Vysv�tlivky: Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro p�ípravu teplé vody; Q,SC,ht je produkce energie

solárními kolektory použitá pro vytáp�ní; Q,MAX,el je maximální zapo�itatelná produkce exportované elekt�iny
(omezení v rámci výpo�tu primární energie); Q,PV,el je produkce elekt�iny fotovoltaickým systémem (celková
i využitá p�i výpo�tu primární energie); Q,CHP,el je produkce elekt�iny kogenera�ními jednotkami (celková
i využitá p�i výpo�tu primární energie) a Q,r je zp�tn� získané teplo nap�. z odpad�.

Celková energie dodaná do budovy
M�síc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 1,707 --- --- 0,068 0,981 0,130 0,008 2,895
2 0,793 --- --- 0,062 0,946 0,097 0,007 1,904
3 --- --- --- 0,068 0,939 0,089 0,003 1,100
4 --- --- --- 0,066 0,939 0,070 0,002 1,077
5 --- --- --- 0,068 0,939 0,060 0,001 1,068
6 --- --- --- 0,066 0,939 0,054 0,001 1,060
7 --- --- --- 0,068 0,939 0,056 0,001 1,064
8 --- --- --- 0,068 0,939 0,060 0,001 1,069
9 --- --- --- 0,066 0,939 0,072 0,003 1,080
10 --- --- --- 0,068 0,939 0,088 0,005 1,101
11 0,763 --- --- 0,066 0,985 0,103 0,008 1,924
12 1,555 --- --- 0,068 0,994 0,128 0,008 2,753
Vysv�tlivky: Q,f,H je vypo�tená spot�eba energie na vytáp�ní; Q,f,C je vypo�tená spot�eba energie na chlazení; Q,f,RH je

vypo�tená spot�eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo�tená spot�eba energie na nucené v�trání;
Q,f,W je vypo�tená spot�eba energie na p�ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo�tená spot�eba energie na osv�tlení
 (pop�. i na spot�ebi�e); Q,f,A je pomocná energie (�erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohled	ují vlivy ú�inností technických systém�.

Dodané energie:
Vyp.spot�eba energie na vytáp�ní za rok Q,fuel,H: 4,817 GJ 1,338 MWh 11 kWh/m2
Pomocná energie na vytáp�ní Q,aux,H: --- --- ---
Dodaná energie na vytáp�ní za rok EP,H: 4,817 GJ 1,338 MWh 11 kWh/m2

Vyp.spot�eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: --- --- ---
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Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD

dve e s panty na levé stran
Hmotnost: cca 76 kg, Dodávka jednotky vcelku

hrdlo druh rozm r p íslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 160 mm
i1 i1 - odvád ný vzduch (ETA) Ø 160 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 160 mm
c1 c1 - vstup cirkula ního vzduc Ø 200 mm potrubní nástavec
c2 c2 - výstup cirkula ního a ven Ø 200 mm potrubní nástavec

K výstup kondenzátu 2x Ø16 mm
T Vodní oh íva 3/4" vnit ní p ipojovací rozm r - regula ní uzel
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Montážní prostor

A otvírání dve í min. 950 mm

B bo ní prostor min. 350 mm
C bo ní prostor min. 350 mm

A

B C

Základní popis:
DUPLEX RB4-EC 650/350:  rovnotlaká v trací jednotka s možností cirkulace interiérového vzduchu pro v trání, chlazení a teplovzdušné vytáp ní
všech typ  bytových staveb, zvlášt  vhodná pro vytáp ní a chlazení energeticky pasivních rodinných dom  nebo byt  s tepelnou ztrátou pokrývanou
teplovzdušn  do 3,5 kW. Rekupera ní vým ník jednotky má ú innost p i pr toku vzduchu 100 m3/hod až 92%. V jednotce jsou osazeny EC
ventilátory, teplovodní oh íva  pro oh ev a doh ev vzduchu dimenzovaný na nízké teploty topné vody ( b žn  36-42°C), by-passová a cirkula ní
klapka, a modul regulace s venkovním idlem teploty. Napojení VZT rozvod , topné vody, chlazení je z bo ních stran dle konfigurace jednotky.
Výstup vzduchu do objektu je možné i na stavb  p emístit o 90°. Konstrukce umož uje bezproblémovou i dodate nou instalaci chlazení. Regulace
umož uje p ipojení idel CO2, externích signál  z koupelen, WC, kuchyn  nebo ízení topená ských prvk  a zdroj  tepla. Ovládání je možné pomocí
regulátor  ady CP nebo vzdálenou správou díky standardn  vestav nému web serveru.

Výkonová charakteristika jednotky:
Cirkulace - vytáp ní Odpadní vzduch - v trání
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h-vytáp ní (230 V)
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P íkon ventilátor
Cirkula ní ventilátor Odtahový ventilátor
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h-vytáp ní (230 V)
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Technický popis

Nabídka .: 
Akce: 

Pozice: Jednotka 2
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Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD

Rekupera ní vým ník p ívod odvod

Vzduchové množství m3/h 175 175
Vstupní teplota °C -15 22
Výstupní teplota °C 17 -2
Vstupní vlhkost % r.h. 90 40
Výstupní vlhkost % r.h. 8 100
Ú innost rekuperace zimní (letní) % 87 (81)
Výkon vým níku zimní (letní) kW 2,0 (0,3)
Tvorba kondenzátu l/h 0,7
Typ rekupera ního vým níku S3.B
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zimní letní

 P íslušenství (sou ástí dodávky)

B odvzduš ovací ventil automatický 2)

C odkalovací ventil zátka 2)

Regula ní uzel: DN 20, kv4, 24V

D sm šovací ventil IVAR.MIX3, Kv 4, DN20 1)

F kulový ventil 1" 3)

G erpadlo EC 25-230 s tepelnou izolací 1)

1 - dodáváno samostatn

2 - osazeno a p ipojeno

3 - není sou ástí dodávky, doporu eno

D,E

F

F

G B

C

A

Vodní oh íva p ívod

Topné médium voda
Vzduchové množství m3/h 450
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 20
Výstupní teplota (za oh íva em) °C 36
Topný výkon kW 2,4
Teplotní spád topného média °C 45 / 40
Pr tok média (ze zdroje) l/h 450
Teplotní spád topného média ve
vým níku

°C 45 / 40

Pr tok vody ve vým níku l/h 450
Typ oh íva e T RB 3R / typ 1
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Tlaková ztráta vým níku je pokryta regula ním uzlem DN 20, kv4, 24V.

Upozorn ní:
Za ízení smí být instalováno pouze v prostorách s teplotou nad 10 °C s relativní vlhkostí do 60 %, uvnit  tepelné obálky budovy, v základním
prost edí. Provozováno smí být v rozsahu teplot v tracího vzduchu od -25 °C do +45 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 60 %, v prost edí bez
nebezpe í požáru nebo výbuchu ho lavých plyn  a par, které neobsahují organická rozpoušt dla nebo agresivní látky, které by mohly poškodit
strojní sou ásti za ízení.

Technický popis
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Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD

hrdlo druh rozm r p íslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 160 mm
i1 i1 - odvád ný vzduch (ETA) Ø 160 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 160 mm
c1 c1 - vstup cirkula ního vzduc Ø 200 mm potrubní nástavec
c2 c2 - výstup cirkula ního a ven Ø 200 mm potrubní nástavec
K výstup kondenzátu 2x Ø16 mm
T Vodní oh íva 3/4" vnit ní p ipojovací rozm r - regula ní uzel

P i osazování jednotky dbejte na minimální manipula ní prostor - viz technický popis.

Poznámky: 
- Dodávka jednotky vcelku
- P ipojovací svorkovnice umíst na uvnit

jednotky
- dve e s panty na levé stran

Hmotnost: cca 76 kg

i1

c1

c2

e1

i2

Ø
1

6
0

60

1
7

5

Ø
2

0
0

60

1
5

0

Ø
1

6
0

60

1
7

5

Ø
1

6
0

60

Ø
2

0
0

60

4
1

0

5
2

0

900

1
0
8
0

K

K

360

K

K

360

K

K

Rozm rový nákres
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Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD

Zimní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA)

i1 - odvád ný vzduch (ETA)

c2 - výstup cirkula ního a venkovního vzduchu

i2 - odpadní vzduch (EHA) c1 - vstup cirkula ního vzduchu

230 V

0,09 kW

2,4 kW

voda 45/40°C

450 l/h

S3.B

87 %

2,0 kW

filtrace filtrace G4

230 V

0,03 kWfiltrace G4

B

C

Mc.106.EC1 T

DN 20, kv4, 24V

Fi4

Mi.104.EC1

175 m3/h

211 Pa

-15 °C

90 %
-15 °C

90 %

17 °C

8 %

20 °C

30 %

36 °C

0 %
450 m3/h

211 Pa

36 °C

0 %

275 m3/h

22 °C

40 %

175 m3/h

134 Pa

22 °C

40 %
22 °C

40 %

-2 °C

100 % -1 °C

97 %

venkovní

vzduch

e1

vstup

cirkula ního

vzduchu

výstup

cirkula ního

a venkovního vzduchu

c2

c1

odvád ný

vzduch

i1

odpadní

vzduch

i2

Poznámka: Schématické znázorn ní funkcí jednotky. Umíst ní vstup  a výstup  nemusí p esn  souhlasit se skute ným provedením a konfigurací hrdel.

Letní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA)

i1 - odvád ný vzduch (ETA)

c2 - výstup cirkula ního a venkovního vzduchu

i2 - odpadní vzduch (EHA) c1 - vstup cirkula ního vzduchu

230 V

0,09 kW

S3.B

81 %

0,3 kW

filtrace filtrace G4

230 V

0,03 kWfiltrace G4

B

C

Mc.106.EC1 T

DN 20, kv4, 24V

Fi4

Mi.104.EC1

175 m3/h

211 Pa

32 °C

35 %
32 °C

35 %

27 °C

46 %

26 °C

48 %

26 °C

48 %
450 m3/h

211 Pa

26 °C

48 %

275 m3/h

26 °C

50 %

175 m3/h

134 Pa

26 °C

50 %
26 °C

50 %

31 °C

38 % 31 °C

37 %

venkovní

vzduch

e1

vstup

cirkula ního

vzduchu

výstup

cirkula ního

a venkovního vzduchu

c2

c1

odvád ný

vzduch

i1

odpadní

vzduch

i2

Poznámka: Schématické znázorn ní funkcí jednotky. Umíst ní vstup  a výstup  nemusí p esn  souhlasit se skute ným provedením a konfigurací hrdel.

Vzduchotechnické schéma
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Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD

Zimní provoz

-10

-5

0

5
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15

20

25

30

35
40
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50

h [kJ/kg]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

x [g/kg s.v.]

-20

-15

-10

-5

0
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25
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40

t 
[°

C
]

100 %
90 %
80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %20 %10 %

e1

rekuperace

1,95  kW

eR
sm šování cS

oh ev

2,44  kW

c2

i1

rekuperace

-1,95  kW

i2

P ívod

popis t [°C] rh [%]

e1 venkovní vzduch -15,0 90

eR rekuperace 17,3 8

cS sm šování 20,2 30

c2 oh ev 36,0 0

Odvod

popis t [°C] rh [%]

i1 odvád ný vzduch 22,0 40

i2 rekuperace -1,4 97

Letní provoz

-10
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t 
[°

C
]

100 %
90 %
80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %20 %10 %

e1

rekuperace

-0,29  kW

eR=e2
i1

rekuperace

0,29  kW

i2

P ívod

popis t [°C] rh [%]

e1 venkovní vzduch 32,0 35

eR rekuperace 26,5 48

cS sm šování 26,5 48

Odvod

popis t [°C] rh [%]

i1 odvád ný vzduch 26,0 50

i2 rekuperace 31,2 37

h-x diagram
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Stavba
Rozm ry jednotky délka 900 mm Dodávka jednotky vcelku - pozor na rozm ry p ístupové komunikace

(ší ka dve í, zalomení chodeb a pod.)výška 1080 mm
hloubka 360 mm

Hmotnost cca 76 kg

Rozm rový nákres:

hrdlo druh rozm r p íslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 160 mm
i1 i1 - odvád ný vzduch (ETA) Ø 160 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 160 mm
c1 c1 - vstup cirkula ního vzduc Ø 200 mm potrubní nástavec
c2 c2 - výstup cirkula ního a ven Ø 200 mm potrubní nástavec
K výstup kondenzátu 2x Ø16 mm
T Vodní oh íva 3/4" vnit ní p ipojovací rozm r - regula ní uzel

K

K K

Manipula ní prostor

A otvírání dve í min. 950 mm
B bo ní prostor min. 350 mm
C bo ní prostor min. 350 mm

A

B C

vytvo it sifon

HL 138

HL 21

hadici vést
p íchytka hadice

Doporu ený zp sob napojení odvodu kondenzátu u jednotek DUPLEX RB4 Poloha 30

Sestava odtoku
kondenzátu na jednotce

Pra ková hadice vypoušt cí

po spojení
zajistit sponou Kolínko

nastavovací trubi ka

Nátrubek

sifon HL 138 s mechanickým zápachovým uzáv rem sifon z hadice

detail napojení ( ez)

vstup do kanalizace

vstup do kanalizace

vodorovn  
podél dve í 
jednotky

zajistit sponou
a zavodnit

Pomocí hadicových spon vytvo it z pružné hadice sifon. Volný 
konec hadice svést do odvodu kondenzátu (doporu uje se 
typ HL-21 s uzavírací kuli kou), která p i vyschnutí brání pr niku 
zápachu z kanalizace do interiéru.

m
n
 1

5
0

m
n
 1

5
0

Požadavky na stavbu
pro instalaci jednotky
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Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD

použitíkabel kont.svorky

regulace

Osazené prvky

P
E

N L
1
 (

U
)

L
2
 (

V
)

L
3
 (

W
)

jišt ní 1x 10A char. C

CYKY 3Jx1,5
Mc.106.EC1, 230V/1,4A
Mi.104.EC1, 230V/1A

SYKFY 2x2x0,5 VC

T

GN

VC

TEA
GND

idlo teploty venkovního vzduchu (ODA)

Osv tlení, Tla ítko
(WC, Koupelna)

Osv tlení, Tla ítko
(WC, Koupelna)
Osv tlení, Tla ítko
(WC, Koupelna)

Vypína  s doutnavkou

Externí vstupy
(pro signály 230 V)

CYKY 2Ox1,5

CYKY 2Ox1,5

CYKY 2Ox1,5

CYKY 2Ox1,5

D1

D2

D3

D4

N1

N2

N3

N4

PE

N

L

CYKY 3Jx1,5 

CYKY 3Ox1,5YV1

GND

Uzavírací ventil 1. okruhu topné vody
(výstupní signál 24 V DC, max.. 0,5 A)

SA2

GND 1

2

3

CYKY 3Jx1,5 
24V

výstup SA2, signál 0-10V - ovládání ventilu regula ního uzlu
(nap . servopohon LM24SR)

erpadlo topné vody
spínací kontakt (max. 230 V, 0,5 A)

1

2

3

GND

24V
SV

SV nebo klapky sání venkovního vzduchu (na fasád )
CYKY 3Ox1,5

Ovládací nap tí  24 V, max. 0,5 A

Servopohon uzav. klapky zemního vým níku tepla ZVT

Ostatní prvky

Ovlada  CP 19 RDSYKFY 2x2x0,5
PW

CANH

CANL

GND

PW

CANH

CANL

GND

STP

GND
Havarijní STOP kontakt

SYKFY 2x2x0,5

SYKFY 2x2x0,5TR
Ext termostat - vstup pro beznap ový spínací kontakt

UTP CAT 5e

RD-WEB

RJ45

Ethernet rozhraní, TCP/IP, v . Modbus TCP protokolu

1

2

3

GND

24V
SZ1

SZ1 Ovládací nap tí 24 V, max. 0,5 A (Belimo LM 24A]
CYKY 3Ox1,5 Servopohon klapky zónového v trání - zóna .1,

1

2

3

GND

24V
SZ2

SZ2 Ovládací nap tí 24 V, max. 0,5 A (Belimo LM 24A]
CYKY 3Ox1,5 Servopohon klapky zónového v trání - zóna .2,

Schéma zapojení
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Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD

použitíkabel kont.svorky

regulace

1

2

3

GND

24V
EXT

S (nap . ovládání servopohonu LM24A klapky
CYKY 3Ox1,5

odtahu z kuchyn )

Nízkonap ový výstup - 24 V / max.. 2 W,

SYKFY 2x2x0,5IN1

GND
idlo 0-10V (CO2, vlhkost a pod.)

SYKFY 2x2x0,5IN2

GND
idlo 0-10V (CO2, vlhkost a pod.)

Schéma zapojení uvádí pouze svorky pro p ipojení externích vodi  a za ízení.
Svorky zapojené z výroby uvád né nejsou.
Slaboporudé kabely se nesmí vést v soub hu se silovými ! (viz p íslušné normy).

Schéma zapojení
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INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK TEPLA IZT-U-TS 500 
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NÁVRH ZASAKOVACÍHO SYSTÉMU 

 

 



Akce: Dopl te název akce

Vypracoval: Dopl te p íjmení jméno, firmu

Datum zpracování:
Výpo tový program:

1. Návrh typu RN AS-NIDAPLAST AS-KRECHT
Výrobek: L / B / H   2.4 / 1.2 / 0.52 m L / B / H   2.3 / 1.3 / 0.8 m

Délka L: 2,30 m
Ší ka B: 1,30 m
Výška H: 0,80 m

Plocha vsaku Avsak = L * (H / 2 + B): 3,91 m2

2. Stanovení vsaku

Koeficient vsaku Kv: 1,00E-04 m/s kv nutno zadat dle HGP, pouze pro orientaci necháváme sou initel infiltrace

Sou initel bezpe nosti vsaku f: 2

Vsakový odtok Qvsak = 1 / f * kv * Avsak: 0,196 l/s

3. Povolený odtok do kanalizace   

Povolený odtok do kanalizace Qo: 0,000 l/s stanoví správce toku, provozovatel kanalizace nebo p íslušný ú ad

4. Stanovení povrchového odtoku

Oblast:

Periodicita:

Odtok. 
sou . 

1,00

1,00 0,01

Komentá

Odvod ovaná 
plocha S [m]

50

Redukovaná 
plocha Sr = S * Sr [m

2]

90

50 50

90

NÁVRH POT EBNÉHO OBJEMU RETEN NÍ NÁDRŽE (RN) DLE SN 75 9010

Typ plochy -> sou initel odtoku 

11.11.2013

S [ha]

0,0190

ASIO RN V2.2

AS-KRECHT

št rkopísek (1.10-4)

  8   Ostrava – Vítkovice

0,2

šikmá st echa / kov, sklo, b idlice, eternit (1,0)

šikmá st echa / kov, sklo, b idlice, eternit (1,0) 1,00

0,75

1,00

1,00

Celkem

Výpo et pot ebného reten ního objemu zasakovacího systému pro úhrny srážek dle návrhu normy SN 75 9010

min 5 10 15 20 30 40 60

mm 10,8 15,2 17,8 19,6 22,1 23,8 26,3

l/s 6,1 4,3 3,4 2,8 2,1 1,7 1,2

l/s 5,9 4,1 3,2 2,6 1,9 1,5 1,0

m3 1,8 2,5 2,9 3,2 3,5 3,7 3,9

hod 4 6 8 10 12 18 24 48 72

mm 36,7 40,7 41,9 43,1 44,3 47,9 50,1 68,7 78,9

l/s 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

l/s 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

m3 3,6 2,9 1,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ervené hodnoty uvedené v tabulce jsou zobrazeny v grafu

5. Stanovení reten ního objemu  

Vypo teno pro T: 20

Reten ní objem V: 3,9 m3

Doba prázd ní RN: 6 hod

6. Posouzení výrobku 1,3

Výrobek: AS-KRECHT

Skladební délka: 2,30 m

Skladební ší ka: 1,30 m

Skladební výška: 0,80 m

Výška pln ní: 0,46 m

Využití: 85,8 %

0,01

120

30,5

3,9

40 30

170,00

0

0,00

0,00

0,00

170

0

0

Doba trvání dešt  Tc

Návrhové úhrny srážek

Reten ní objem V = Vd - Qvsak * Tc

Doba trvání dešt  Tc

Návrhové úhrny srážek

Reten ní objem V = Vd - Qvsak * Tc

50 50 50

0

30

0 0

Reten ní odtok QR = QD - Qo - QV

Povrchový odtok QD

Reten ní odtok QR = QD - Qo - QV

Povrchový odtok QD

0,7

0,5

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

O
b

je
m

 [m
3

]

zpevn né plochy, cesty / dlažba s t snými spárami (0,75)

šikmá st echa / kov, sklo, b idlice, eternit (1,0)

šikmá st echa / kov, sklo, b idlice, eternit (1,0)

120 min

Po et blok : 1 ks

 
info@asio.cz

www.asio.cz

Tel.: 548 428 111;  Fax: 548 428 100

Tu anka 1,  PoB 56,  627 00 Brno

0

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Doba trvání dešt  [hod.]
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ZASAKOVACÍ SYSTÉM – KATALOGOVÝ LIST 

 

 



SYSTÉMY PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD

Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak odvést dešťovou vodu ze zpevněných ploch na jejich okraji. Malé průměry 
kanalizačních potrubí nebo nedostatečná kapacita koryt místních recipientů nedovolují dostatečně rychle převést potřebná množství 
spadlých dešťových vod. 
Rekonstrukce kanalizační sítě či meliorace koryt recipientů je ekonomicky velmi nákladná, někdy i technicky nemožná.

AS–KRECHT

AS–NIDAPLAST

Řešením tohoto problému je vybudování zasakovacích systémů 
nebo zpomalovacích retenčních prostorů.
Většinou je tento problém limitní pro další rozvoj území. 

• Klasické řešení:  akumulace v otevřeném poldru,
 akumulace v betonové nádrži nebo jímce,
 štěrkové podzemní prostory.

• Nové progresivní systémy: plastové bloky a zásobníky.

Q

UAL ITY ISO 9001

  C
ERTIFICATED

★ ASIO ★

V zahraničí se již několik let pro oba způsoby nakládání se srážkovou vodou používají plastové konstrukce různého provedení jako 
akumulační prostory pro retenci přebytečné vody. Oproti tradičním štěrkům mají tyto systémy obrovské přednosti, a to zejména ve vysoké 
akumulační schopnosti 95 % až 100 % využitelného objemu při velmi nízké hmotnosti materiálu.

VÝPOČET POTŘEBNÉHO OBJEMU RETENČNÍ NÁDRŽE JE KE STAŽENÍ V EXCELU NA WWW.ASIO.CZ 
VČETNĚ INTENZIT NÁVRHOVÉHO DEŠTĚ!



AS–KRECHT je akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, skládající se z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) 
uzavřených z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování 
srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy.

Půlkruhové tunelové schránky AS–KRECHT mají 100% zásobní kapacitu a v porovnání se štěrkem tento systém představuje úsporu více 
jak 2/3 objemu výkopů. Dešťová voda může volně pronikat dnem do půdy a bočními otvory v plastové tunelové schránce.
Obě čela tunelové schránky jsou opatřena otvorem pro nátok a jsou uzpůsobena pro připojení potrubí do průměru DN300. Pouze se 
třemi různými komponenty (půlkruhová tunelová část, počáteční a koncové čelo sekce) je možno stavět stabilní a rozsáhlý systém s minimál-
ními stavebními náklady. Systém je velmi skladný a lehký. Dopravní náklady jsou tak minimální.

• Minimální instalační náklady
• Minimální dopravní náklady (skladnost)
• Efektivita výstavby, výborný ekonomický přínos
• Dobrá pevnost a únosnost při zatížení pojezdem

• 100% využití akumulačního prostoru
• jednoduchá a rychlá montáž spojením tunelů dohromady
• dlouhá životnost užitím recyklovatelného polyetylénu (HDPE)
• výjimečně lehké a přenosné

Materiál: polyethylén (HDPE)

AS–KRECHT – T 1600 střední tunel

Rozměry: 2,3 x 0,81 x 1,3 m (D x V x Š)
Efektivní délka: 2,25 m
Hmotnost: 32 kg
Objem (čistý): 1,6 m3

AS–KRECHT – T 100 SE/100 E počáteční a koncová čela

Rozměry: 0,48 x 0,78 x 1,3 m (D x V x Š)
Efektivní délka: 0,44 m
Hmotnost: 5 kg

Mechanické vlastnosti (únosnost při min. výšce nadloží):

• pro osobní automobil = 5 kN/m2 – krytí min. 0,5 m
• pro nákladní automobil = 16,7 kN/m2 – krytí min. 0,8 m

Zatížení vyhovující DIN1072 v různě instalovaných hloubkách. 
Jiné zatížení možné na objednávku.

SYSTÉMY PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD

AS–KRECHT

PRO BLIŽŠÍ ÚDAJE SI VYŽÁDEJTE PROJEKČNÍ 
A INSTALAČNÍ PODKLADY!

Tunelový odvodňovací systém

S-F 100
AS–KRECHT

začáteční klenba

AS–KRECHT
střední tunel AS–KRECHT

koncová klenba

pro osobní auto min. 50 cm
pro nákladní auto min. 80 cm

max. zakrytí zeminy 2 m

> 1,5 x H

H

HGW

> 
1

m

Plnicí
materiál

Tkanina

DN100 Připojovací potrubí

Možné
přípojky do

DN300

Podélný řez

Q

UAL ITY ISO 9001

  C
ERTIFICATED

★ ASIO ★

Výhody systému AS–KRECHT

Technická data
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jímky na vodu

VODNÍK NVL H1L

Plastová retenční jímka je vodotěsná ležatá jímka vyrobená svařováním 

polypropylénových desek. Jímku tvoří ležatý válec s vydutými čelními 

stěnami. Ve vrchní části pláště jímky je instalován technický komínek          

Ø 0,6 m a výšky 0,6 m umožňující přístup do jímky. V komínku je na 

plastové podsadě instalováno samonasávací čerpadlo s elektronickým 

hlídačem tlaku a průtoku. Čerpadlo nasává vodu z jímky pomocí sacího 

potrubí se sacím košem a zpětnou klapkou. Výtlačné polypropylénové 

potrubí je vyvedeno z komínku pro možnost napojení na potrubní 

rozvody. Vstupní komínek je standardně ukončen uzamykatelným 

plastovým transportním poklopem Ø 0,65 m tř. L. Plastový poklop není 

určen jako pochůzný či pojízdný. Ve vrchní části pláště jímky je nátokové 

potrubí DN125, které je vyvedeno z čela pláště jímky nátokovým hrdlem 

s gumovým těsněním DN125 pro napojení nátokové kanalizace. Druhý 

konec této nátokové trubky je vyústěn ke spodnímu okraji vstupního 

komínku a ukončen vyjímatelným záchytným košem na nečistoty. 

Na opačném čele jímky je navařena odtoková trubka Dn125. Plášť 

jímky je vyztužen horizontálními a vertikálními korozivzdornými 

výztuhami, které společně s konstrukcí pláště zajišťují odpovídající 

tuhost celé konstrukce.

MODEL

KONSTRUKČNÍ  MODIFIK ACE

UŽITKOVÁ Ř ADA

P O P I S  V Ý R O B K U  

Z A Ř A Z E N Í  V Ý R O B K U  

Plastová retenční jímka je podzemní objekt určený k akumulaci 

dešťových vod. Tento typ jímky je určen k instalaci do travnaté 

plochy pro jednodušší nebo časově omezené aplikace bez zatížení 

dopravní technikou. Vody jsou přivedeny do jímky gravitační nebo 

tlakovou kanalizací nebo jiným technickým přívodem. V plastové 

jímce jsou dešťové vody akumulovány a čerpány k dalšímu použití 

(např. zavlažování, kropení apod.), případně průběžně přepouštěny 

odtokovým potrubím. Návrh vhodné velikosti objemu technické 

jímky souvisí s charakterem zdroje a použití dešťových vod.

Ú Č E L  P O U Ž I T Í  

NVL

Hard

Optima

Ověřuje se pouze hladina spodní vody a možnosti zaplavení

Jednoduchá příprava terénu a instalace dle základních podmínek

Vhodné i do terénu s podzemní vodou pod nátokem

V Y M E Z E N Í  U Ž I T K O V É  Ř A D YOptima

ilustrační obrázek

Samonosná konstrukce

Určena k osazení ne pevnou rovnou plochu

Vhodné do prostředí se spodní vodou

S pevnou Dxací proti vztlaku

V Y M E Z E N Í  S T A T I C K É  O D O L N O S T IHard
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SINEKO Engineering s.r.o.

Místecká 329/258

(budova Unigeo a.s.)

720 00  Ostrava-Hrabová

tel.: +420 595 700 101

fax: +420 596 723 955

e-mail: sineko@sineko.cz 

www.sineko.cz

Zákaznická linka:  595 700 101, 605 777 727

Jakékoliv dotazy, připomínky či poptávku jiných produktů z naší nabídky

s Vámi rádi osobně či písemně projednáme. Vždy v pracovních dnech 

od 7.00 do 16.00 hod. na uvedené adrese nebo pomocí zákaznické linky.

terén
poklop poklop čerpadlo

pískový
obsyp

pískový
obsyp

armovaná
betonová

kotva

rostlý terén

rostlý terén

H
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v
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k
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n
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H
k

1
9

0

H
n

1
0

0

1
0

0
1

0
0LN

L
LN + 2 x L1
L + 2 x L2

VODNÍK NVL H1L

Plastová ležatá retenční jímka je určena k instalaci pod úroveň terénu 

do připraveného výkopu. Na dno výkopu se provede zhutněný 

štěrkopískový podsyp tloušťky min. 0,1 m. Provedení štěrkopískového 

podsypu v horizontální rovině a ve správné hloubce založení dle 

STP je nezbytnou podmínkou pro osazení a zprovoznění. Po instalaci 

retenční jímky na štěrkopískové lože je možné provést napojení 

gravitační kanalizace. Při napojování gravitační kanalizace je nutné 

dbát na souosost potrubí a napojovacího hrdla. Tuto souosost je 

třeba zajistit podbetonováním potrubí z vnější strany tak, aby nedošlo 

při následném obsypu a sedání zásypového materiálu k vylomení hrdla 

z pláště jímky. Kotvícími prvky dna technické jímky je nutné protáhnout 

armovací drát  „roxory“. Po instalaci armovacího drátu je možné 

přistoupit k betonáži kotvící patky. Plášť retenční jímky je určen 

k obsypu pískem. Obsyp jímky probíhá při současném plnění vodou, 

přičemž úroveň hladiny vody v jímce musí být vždy o 0,2 m výše než 

úroveň obsypu. Strop retenční jímky je konstrukčně navržen pro 

zatížení max. 0,6 m zásypového materiálu. Pojezd dopravní technikou 

přes jímku a kolem jímky (vzdálenost musí odpovídat hloubce od 

úrovně terénu k vrchní hraně zhutněného štěrkopískového podsypu)

 je bez standardních stavebních úprav (obetonování) ZAKÁZÁN !!! 

Výkop je nutno od drenážovat pod úrovní nátoku. Čerpadlo je 

standardně zapojeno do zásuvky 240V, kterou je nutno elektricky 

zapojit a zajistit jističem 10A. Doplňující popis instalace je popsán 

ve „Všeobecných technických podmínkách pro instalaci plastových 

nádrží“ (VTP) společnosti SINEKO Engineering s.r.o., které jsou nedílnou 

součástí závazné objednávky.

I N S T A L A C E

T E C H N I C K Á  D A T A  

TYP

NVL 3 15/25 H1L6 rw Optima

NVL 6 20/25 H1L6 rw Optima

NVL 9 20/35 H1L6 rw Optima

NVL 12 20/45 H1L6 rw Optima

1,5

2,0

2,0

2,0

2,280

2,495

3,495

4,495

2,0

2,0

3,0

4,0

0,6

0,6

0,6

0,6

795

795

795

795

605

605

605

605

3,2

6,1

8,9

11,8

2120

2630

2630

2630

0,29

0,29

0,29

0,29

Průměr
D (mm)

Délka
L (m)

Délka
LN (m)

Délka
L1 (m)

Délka
L2 (m)

Hl. výkopu
Hv (mm)

Hl. nátoku
Hn (mm)

Hl. komínku
Hk (mm)

Objem
(m3)

845

845

845

845

Hl. odtoku
Ho (mm)

terén

sací potrubí Ø32

ØD + 2 x L1
ØD + 2 x L2

ØD

potrubí výtlaku Ø D32

zarovnaný, zhutněný
štěrkopískový

podsyp

1
0

0

HPV
max.
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BILANCE POT EBY VODY – POT EBA TEPLÉ VODY 
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MONTÁŽNÍ POLOHA

Vodorovné potrubí               poèítadlo smìremnahoru

TECHNICKÉ PARAMETRY

svìtlost vodomìru

jmenovitý prùtok

maximální prùtok

pøechodový prùtok

minimální prùtok

rozbìh

tlaková ztráta pøi qmax

tlaková ztráta pøi qn

rozsah poèítadla

nejnižší mìøitelné množství

pracovní tlak

DN

Qn

Qmax

Qt

Qmin

PN

mm

m /h

m /h

l/h

l/h

l/h

bar

bar

m

l

bar

3

3

3

15

1,5

3,0

30

20

10

0,6

0,18

20

2.5

5.0

40

30

15

0.6

0.19

25

3,5/6

7,0

100

50

20

0,8

0,2

30

6

12,0

180

90

20

0,85

0,24

40

10

20,0

300

150

40

0,6

0,22

100,000

0,05

16

TYPICKÁ KØIVKA CHYB

            Q min                            Qt                                                         Qn         Qmax
                                                               
                                                              prùtok v m /h3

  
  
  
 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
c
h

y
b
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 %
 

 
 

  
 

 

+5

+2

0

-2
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420

svìtlost vodomìru

jmenovitý prùtok

závit vodomìru

závit pøípojky

stavební délka

celková výška

výška

šíøka

hmotnost

DN

Qn

D

L

H2

H1

B

mm

m /h

“

“

mm

mm

mm

mm

kg

3

15

1,5

G 3/4 B

R 1/2

165

104

28

82

0,9

20

2.5

G 1 B

R 3/4

190

104

28

82

1,1

25

3,5 / 6

G 1 1/4 B  

R 1

260

142

48

102

2,3

30

6

G 1 1/2 B

R 1 1/4

260

142

48

102

2,3

40

10

G 2 B

R 1 1/2

300

160

63

136

4,3

ROZMÌRY A HMOTNOST

ÈÍSELNÍK ROZMÌROVÝ NÁÈRTEK

PØÍKLAD OBJEDNÁVKY

množství: 3

typ:: 405S

dimenze: Qn 2,5

stavební délka: 190 mm

závit pøípojky: R 3/4“

závit vodomìru: G 1“ B

Pouzdro a hlava mosaz

Mìøicí kapsle umìlá hmota

Poèítadlo mìï / sklo, resp. Plast

Osièka poèítadla a pohon nerez ocel

O-kroužky pryž

Všechny použité materiály odpovídají pøedepsaným 
požadavkùm

MATERIÁLY

Pouzdro a hlava mosaz

Mìøicí kapsle umìlá hmota

Poèítadlo mìï / sklo, resp. Plast

Osièka poèítadla a pohon nerez ocel

O-kroužky pryž

Všechny použité materiály odpovídají pøedepsaným 
požadavkùm
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Sensus Metering Systems, Støelnièná 48, 182 00 Praha 8 - Libeò
T: +420 (0)286 588 995-7  F: +420 (0)266 753 360, +420 (0) 286 587 161   
www.sensusesaap.com

001-2009 Práva na zmìnu vyhrazeno

DODÁVANÁ PROVEDENÍ

Oznaèení vodomìru

405S 015 L165 G3/4 Q1,5-BH 

405S 020 L190 G1 Q2,5-BH E

405S 020 L190 G1 Q2,5-BH E NR

405S 025 L260 G5/4 Q3,5-BH E VCI

405S 025 L260 G5/4 Q6-BH E VCI

405S 030 L260 G6/4 Q6-BH E VCI

405S 040 L300 G2 Q10-BH E VCI 

L

165

190

190

260

260

260

300

Závity

G 3/4”, R ½”

G 3/4”, R ½”

G 3/4”, R ½”

G 3/4”, R ½”

G 3/4”, R ½”

G 3/4”, R ½”

G 3/4”, R ½”

Qn

1,5

2,5

2,5

3,5

6

6

10

tøída

B-H

B-H

B-H

B-H

B-H

B-H

B-H

znaky

se zpìtným ventilem

s poèítadlem sklo/mìï

s poèítadlem sklo/mìï

s poèítadlem sklo/mìï

s poèítadlem sklo/mìï 

DN

15

20

20

25

25

30

40

KØIVKA TLAKOVÝCH ZTRÁT
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SOLÁRNÍ SYSTÉM – ENERGETICKÁ BILANCE 

 

 



2. Energetická bilance

M síc

Spot eba 
celkem

kWh

Zisk 
kolektor

kWh

Solární 
pokrytí

% kWh kWh kWh% % %

Spot eba 
pro TUV

Zisk pro 
TUV

Spot . 
pro bazén

Zisk pro 
bazén

Spot . pro 
vytáp ní

Zisk pro 
vytáp ní

Zisk pro 
TUV

Zisk pro 
bazén

Zisk pro 
vytáp ní

kWh kWh kWh

1 483Leden 142 9,6 483 1 000 029,5 0,0 0,0142 0 0

1 290Únor 271 21,0 436 854 062,2 0,0 0,0271 0 0

1 232B ezen 464 37,6 483 749 096,0 0,0 0,0464 0 0

959Duben 531 55,4 467 491 0100,0 13,1 0,0467 64 0

746Kv ten 747 100,0 483 263 0100,0 100,0 0,0483 263 0

567erven 847 100,0 467 99 0100,0 100,0 0,0467 99 0

500ervenec 901 100,0 483 18 0100,0 100,0 0,0483 18 0

529Srpen 785 100,0 483 47 0100,0 100,0 0,0483 47 0

684Zá í 637 93,2 467 216 0100,0 78,6 0,0467 170 0

980íjen 412 42,0 483 497 085,3 0,0 0,0412 0 0

1 175Listopad 196 16,7 467 708 042,0 0,0 0,0196 0 0

1 401Prosinec 98 7,0 483 919 020,3 0,0 0,098 0 0

11 545 6 032 44,1 5 683 5 862 078,0 11,3 0,04 433 661 0

Strana: 2(3)
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SOLÁRNÍ SYSTÉM – KOLEKTOR RSK II 25 

TECNICKÉ LISTY 

 

 



3. Popis hlavních komponent solárního systému

Strana: 3(3)

POPIS: Deskový solární kolektor, rám a zadní vana z Al, trubky a 
absorber z Cu, povrch absorberu selektivní TiNox vrstva, vhodný pro 
celoro ní provoz.
 
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Celková plocha:  2,51 m2
Absorb ní plocha:  2,19 m2 
Rozm ry (V x Š x H):  2240/1060/86 mm
Hmotnost:  43 kg
Objem:  1,7 l
Koef. absorbce:  0,95
Koef. emise:  0,05
P ipojení:  CU 22x0,8
Optimální pr tok:   25 l/m2, hod
Optická ú innost:78 %
Sou initel Q1: 2.097 W/m2K
Sou initel Q2: 0.014 W/m2K2
 

Kolektor:

Zásobník:

RSK II 25

Žádný
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refix DD

Technická data

refix DD

pro pitnou vodu, tlakové stanice 
a soustavy ohřevu vody podle DIN 1988

průtočné, průtočnost zajišťuje plastová růžice

butylový vak podle DIN 4807 T3+5, KTW C, W 270

vyrobeno a zkoušeno podle DIN 4807 T5, 

DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534 

schváleno v souladu se směrnicí EU 

pro tlaková zařízení 97/23/EG

zelený nebo bílý nátěr, vnější i vnitřní podle KTW-A

přetlak plynu z výroby 4,0 baru

možná kombinace s průtočnou armaturou flowjet

Ø D

A

Ø D

H

A

33 litrů
s upevňovacími úchyty

(pohled zezadu)

2 – 25 litrů

Vn celkový objem nádoby / litry

10 barů / 70 °C

25 barů / 70 °C

uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním 
pro refix DD podle DIN 4807 T5

dovolený pracovní přetlak 16 barů

dovolená pracovní teplota 70 °C

připojení G ¾

možná kombinace s T-kusem s průchozím 

rozměrem 1 ”

flowjet průtočná armatura

Držák na stěnu pro nádoby 
8–25 litrů

Konzola s páskem
pro jednoduchou montáž

flowjet
není 
součástí
dodávky

Rozsah dodávky

refix DD

H

T-kus Rp 3 je 

součástí dodávky

(u DD 8–33 litrů)

 zelená         bílá mm mm kg

Typ Obj. číslo Ø D H A Hmotnost

DD     2 7381500 --- 132 260 G ¾ 1,1

DD     8 7308000 7307700 206 335 G ¾ 2,1

DD   12 7308200 7307800 280 325 G ¾ 2,6

DD   18 7308300 7307900 280 395 G ¾ 3,1

DD   25 7308400 7380400 280 515 G ¾ 4,1

DD   33 7380700 7380800 354 465 G ¾ 6,1

DD     8 7290200 7290300 206 335 G ¾ 3,4

Obj. číslo

8 – 25 l 7611000

Typ Obj. číslo

fl owjet ¾ 9116799

T-kus, výstup Rp ¾, 

součást dodávky (V do 

2,5 m3 / h)

plastová 

růžice

refix DD
– dodávka 
s připojovacím 
T-kusem 
– dodávka 
možná 
i v barvě bílé  
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SYSTÉM EUROPANEL 

KONSTRIK NÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY 

 

 



TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUK NÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY

B.2
M ÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:

SPOJ PANEL  SPOJOVACÍM PANELEM

KAPITOLA:

NÁZEV VÝKRESU:

B
NÁZEV KAPITOLY

ST NOVÉ KONSTRUKCE

EPT 005-14. 2. 2010

PROSTUP PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI

PU P NA

EUROPANEL
(EP 170)

SPONY 1,8/44 MAX. PO 150 mm
PO OBOU STRANÁCH SPOJE

EUROPANEL
(EP 170)

SPOJOVACÍ PANEL
(SP 140)

40 4080

PROSTUP PRO
ELEKTRICKOU
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TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUK NÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY

B.4
M ÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:

SPOJ PANELU VLOŽENÝM PRVKEM ZDVOJENÝM

KAPITOLA:

NÁZEV VÝKRESU:

B
NÁZEV KAPITOLY

ST NOVÉ KONSTRUKCE

EPT 005-14. 2. 2010

PROSTUP PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI

PU P NA

EUROPANEL
(EP 170)

SPONY 1,8/44 MAX. PO 150 mm
PO OBOU STRANÁCH SPOJE

EUROPANEL
(EP 170)

VLOŽENÝ PRVEK ZDVOJENÝ
(VP 80/140 D)

PROSTUP PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI

PU P NA

PU LEPIDLO
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TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUK NÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY

B.5
M ÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:

SPOJ PANEL  NAP Í

KAPITOLA:

NÁZEV VÝKRESU:

B
NÁZEV KAPITOLY

ST NOVÉ KONSTRUKCE

EPT 005-14. 2. 2010

EUROPANEL
(EP 170)

SPONY 1,8/44 MAX. PO 150 mm
PO OBOU STRANÁCH SPOJE

PANELOVÝ VRUT
(SV-P 8/220)

EUROPANEL
(EP 170)

EUROPANEL
(EP 170)

EUROPANEL
(EP 170)

PANELOVÝ VRUT
(SV-P 8/220)

SPONY 1,8/44 MAX. PO 150 mm
PO OBOU STRANÁCH SPOJE

1:10



TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUK NÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY

B.7
M ÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:

PLNÁ ST NA

KAPITOLA:

NÁZEV VÝKRESU:

B
NÁZEV KAPITOLY

ST NOVÉ KONSTRUKCE

EPT 005-14. 2. 2010
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TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUK NÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY

B.8
M ÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:

PANEL S OKENNÍM OTVOREM

KAPITOLA:

NÁZEV VÝKRESU:

B
NÁZEV KAPITOLY

ST NOVÉ KONSTRUKCE

EPT 005-14. 2. 2010
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TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUK NÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY

B.9
M ÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:

OKENNÍ OTVOR S P EKLADEM A PARAPETEM

KAPITOLA:

NÁZEV VÝKRESU:

B
NÁZEV KAPITOLY

ST NOVÉ KONSTRUKCE

EPT 005-14. 2. 2010
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PROSTUPY PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI
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TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUK NÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY

B.10
M ÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:

OKENNÍ OTVOR P ES DVA PANELY

KAPITOLA:

NÁZEV VÝKRESU:

B
NÁZEV KAPITOLY

ST NOVÉ KONSTRUKCE

EPT 005-14. 2. 2010
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TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUK NÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY

B.11
M ÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:

DVE NÍ OTVOR S P EKLADEM

KAPITOLA:

NÁZEV VÝKRESU:

B
NÁZEV KAPITOLY

ST NOVÉ KONSTRUKCE

EPT 005-14. 2. 2010
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TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUK NÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY

B.12
M ÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:

DVE NÍ OTVOR P ES DVA PANELY

KAPITOLA:

NÁZEV VÝKRESU:

B
NÁZEV KAPITOLY

ST NOVÉ KONSTRUKCE

EPT 005-14. 2. 2010
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TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUK NÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY

B.18
M ÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:

UT SN NÍ STAVEBNÍHO OTVORU 1

KAPITOLA:

NÁZEV VÝKRESU:

B
NÁZEV KAPITOLY

ST NOVÉ KONSTRUKCE

EPT 005-14. 2. 2010

B

B'

A A'

EZ B - B'

EZ A - A'A

DETAIL A
1:10 VZDUCHOT SNÁ

KOMPRIMA NÍ PÁSKA
ILLMOD TRIO

B
DETAIL B

1:10

VZDUCHOT SNÁ
KOMPRIMA NÍ PÁSKA
ILLMOD TRIO

C
DETAIL C

1:10

PODKLADOVÝ
PARAPETNÍ PROFIL

VZDUCHOT SNÁ SAMOLEPÍCÍ
PÁSKA ILLMOD TWINAKTIV

VZDUCHOT SNÁ SAMOLEPÍCÍ
PÁSKA ILLMOD TWINAKTIV

1:25

SPOJE KOMPRIMA NÍ PÁSKY
ILLMOD TRIO V ROZÍCH
DOT SNIT POMOCÍ LEPÍCÍ
PASTY ILLMOD NAHTPASTE
                      

SPOJE KOMPRIMA NÍ PÁSKY
ILLMOD TRIO V ROZÍCH
DOT SNIT POMOCÍ LEPÍCÍ
PASTY ILLMOD NAHTPASTE
                      



TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUK NÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY

B.19
M ÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:

UT SN NÍ STAVEBNÍHO OTVORU 2

KAPITOLA:

NÁZEV VÝKRESU:

B
NÁZEV KAPITOLY

ST NOVÉ KONSTRUKCE

EPT 005-14. 2. 2010

B

B'

A A'

EZ B - B'

EZ A - A'

MONTÁŽNÍ
PU P NA

MONTÁŽNÍ PU P NA

PODKLADOVÝ
PARAPETNÍ PROFIL

VZDUCHOT SNÁ SAMOLEPÍCÍ
PÁSKA ILLMOD TWINAKTIV

VZDUCHOT SNÁ SAMOLEPÍCÍ
PÁSKA ILLMOD TWINAKTIV

1:25

A

DETAIL A
1:10

VZDUCHOT SNÁ SAMOLEPÍCÍ
PÁSKA ILLMOD TWINAKTIV

VZDUCHOT SNÁ SAMOLEPÍCÍ
PÁSKA ILLMOD TWINAKTIV

B DETAIL B
1:10

D DETAIL D
1:10

VZDUCHOT SNÁ SAMOLEPÍCÍ
PÁSKA ILLMOD TWINAKTIV

VZDUCHOT SNÁ SAMOLEPÍCÍ
PÁSKA ILLMOD TWINAKTIV
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