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Abstrakt 

 

V diplomové práci je řešena revitalizace bytového domu s primárním zaměřením na 

úsporu energií. V novém návrhu bude bytový dům vytápěn dvěma plynovými kondenzačními 

kotli. Ohřev teplé vody bude primárně v letních měsících zajištěn solárními kolektory. 

V topném období bude voda ohřívána soustavou plynových kotlů.  

Součástí diplomové práce je návrh plynovodní přípojky a vnitřního plynovodu pro 

připojení kaskády kotlů. Na objektu je provedeno ekonomického vyhodnocení a porovnání 

stávajícího a nově navrženého zdroje tepla jak pro vytápění, tak pro ohřev vody. Výsledkem 

diplomové práce je zjištění zda má smysl nahradit stávající elektrické konvektory za 

teplovodní vytápění.  

 

Abstract 

 

In my thesis there is solving a revitalization of  block of flats with a primary focus on 

energy savings. In the new proposal the block of flats will be heated by two gas condensation 

boilers. The heating of hot water will be secured by solar collectors primarily during the 

summer mouths. During the heating season the water will be heated by gas boiler system. 

The design of a gas connection and internal gas pipeline to connect the boiler sequence 

is a part of my thesis. An economic evaluation and the comparison of existing and newly 

designed source of heat for both, the heating and the heating of water, is executed on the 

object . The result of this thesis is finding out whether it makes sense to replace the existing 

elecric convector heaters with the hot water heating.  
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Seznam použitého značení 

 

Symbol Význam 

Tv 

vztažná teplota vyjádřená v Kelvinově stupnici ve výši 288,15 K (tv = 15 °C), kde 

tv je vztažná teplota v C°C 

Tp 

teplota plynu v plynoměru vyjádřená v Kelvinově stupnici, zaokrouhlená na dvě 

desetinná místa 

pp 

provozní přetlak plynu vyjádřený v kPa naměřený v plynoměru nebo nastavená 

hodnota výstupního přetlaku plynu za regulátorem tlaku umístěným před 

plynoměrem nebo stanovená průměrná hodnota zaokrouhlená na jedno desetinné 

místo 

pb 

průměrná roční hodnota atmosférického tlaku vzduchu v místě odběru plynu v kPa 

zaokrouhlená na jedno desetinné místo; za zjištění této hodnoty je zodpovědný 

provozovatel přepravní soustavy, nebo distribuční soustavy, ze které je plyn 

dodáván 

pv vztažný tlak ve výši 101,325 kPa 

zv kompresibilní faktor při vztažných podmínkách 

zp kompresibilní faktor při provozních podmínkách 

Q dodané množství energie v kWh 

Vp 

provozní objem plynu v m3 naměřený plynoměrem za provozního tlaku a teploty 

za účtovací období zaokrouhlený na celé jednotky 

k 

objemový přepočtený koeficient, jedná se o poměr mezi objemem plynu při 

vztažných podmínkách a objemem provozním, zaokrouhlený na čtyři desetinná 

místa 

Ho 

průměrná hodnota spalného tepla objemového v kWh/m3 za zúčtovací období, 

zaokrouhlená na čtyři desetinná místa 

ZP zemní plyn 

EE elektrická energie 

P1 

výška vodního sloupce 10 m, výšky soustavy 100 Pa + 20 kPa (minimální tlak 

soustavy většinou nad 100 kPa) 

P2 tlak ve studeném stavu 

P3 Po - tlak uzavírací 

Hs výška sloupce teplonosné látky nad místem připojení EN, v m 

Pd minimální tlak v nejvyšším místě solární soustavy, v Pa 

SS stávající stav 

NN nový návrh 

SO stěna ochlazovaná 

SCH střecha 

SCHNE střecha z nevytápěného prostoru do exteriéru 

PDLN podlaha do nevytápěného prostoru 

PDLNE podlaha do nevytápěného prostoru do zeminy 
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SNE stěna z nevytápěného prostoru do exteriéru 

SN stěna do nevytápěného prostoru 

𝑓𝑐𝑜2𝑚𝑎𝑥 
maximální objemová koncentrace CO2 ve spalinách plynného paliva (u zemního 

plynu 12 %) 

𝑓𝑐𝑜2 

objemová koncentrace CO2 ve spalinách uváděná v podkladech spotřebiče. Pro 

uvažovaný plynový kotel Logamax plus GB162V3 – 35 je hodnota udaná 

výrobcem 9,1 % 

Qk součet tepelných výkonů kotlů v kotelně 

Η účinnost kotlů vztažená k výhřevnosti cca 94 % 

P 98,1 kPa obecně pro ČR  

Η účinnost spotřebičů [-]  

H výhřevnost plynu (ZP 31,9-37,5 MJ/m3)  

O objem kotelny 

I intenzita větrání = 0,5 h-1 
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1. Úvod 

 

Tato práce se zabývá vytápěním a revitalizací bytového domu v Uherském Brodě na 

ulici Strojařů. Jedná se o samostatně stojící čtyřpodlažní, plně podsklepený objekt o 

rozměrech 31,5 x 11,2 m. Konstrukční systém je tvořen klasickým zděným způsobem z cihel 

CDm. V suterénu jsou sklepní prostory patřící k jednotlivým bytům a společné prostory. 

Objekt byl postaven v roce 1966. Dřevěná okna byla dříve vyměněna za nová plastová 

s izolačním trojsklem, vstupní dveře byly rovněž vyměněny. Toto je celkový výčet dříve 

provedeným opatření na snížení energetické náročnosti budovy.  Do objektu není zaveden 

plyn. Ohřev teplé vody je zajištěn elektrickými akumulačními zásobníky v jednotlivých 

bytech. Vytápění bytového domu ve výchozím stavu je řešeno elektrickými podokenními 

konvektory. 

Diplomová práce se primárně zabývá vytápěním a energetickými úsporami související 

s vytápěním a ohřevem teplé vody, energie na osvětlení není součástí posuzování objektu. 

V objektu je nově navržený centrální zásobník TV, ale vnitřní cirkulační rozvody TV nejsou 

součástí řešení projektu. Vytápění objektu je nově navrženo deskovými otopnými tělesy. 

Připojení těles bude provedeno jako dvoutrubkové protiproudé zapojení. Otopná soustava 

bude vyregulována dle požadavků tepelného výkonu jednotlivých místností.  

Dalším opatřením bude umístění solárních kolektorů na střechu objektu. Kolektory 

budou orientovány jižním směrem a umístěny na kovové konstrukci se sklonem 45°. 

Navržené solární pokrytí se pohybuje mezi 40-50%, aby se zamezilo přebytkům tepla 

v letním období. V každém bytě bude umístěn vodoměr na přívodu teplé a studené vody, aby 

náklady byly snadno rozpočitatelné mezi jednotlivé byty. 

Do suterénu domu bude nově přiveden zemní plyn, který vede podél uliční 

komunikace. Na vnitřní plynovod bude napojena kaskáda dvou plynových kondenzačních 

kotlů. Kotle budou zaústěny do stávajícího komínového průduchu, který bude nově 

vyvložkován. 

Celkový návrh opatření je proveden dle platných zákonů norem a předpisů a primárně 

v souladu s energetickým zákonem 406/2000Sb. a jeho pozdějších zněních a dle prováděcí 

vyhlášky 78/2013Sb. o energetické náročnosti budov.  

Diplomová práce je zpracována dle stavebního zákona 350/2012 Sb. a prováděcí 

vyhlášky 62/2013Sb. 
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2. Průvodní zpráva 

2.1. Identifikační údaje 

2.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název akce:     Revitalizace bytového domu 

Místo stavby:     Uherský Brod 

Adresa:     Uherský Brod, Strojařů 1614  

Katastrální území:    Uherský Brod 

Stavební úřad:     Uherský Brod 

Parcelní čísla:     4067, 241/43 

Vlastník parcel:    Společenství vlastníků bytového domu 

Stupeň:     Diplomová práce je zpracována jako dokumentace  

  pro realizaci stavby 

2.1.2 Údaje o stavebníkovi / žadateli 

 

Jméno příjmení:  Společenství vlastníků bytů v zastoupení bytovým  

  Družstvem Panorama SBD Uherský Brod 

Sídlo:     Horní valy 2074, 688 01 Uherský Brod 

IČ:     00050211  

 

2.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Jméno a příjmení:        Bc. Martin Běťák 

Jméno a příjmení vedoucího diplomové práce:    Ing. Zdeněk Jaroň 

 

2.2. Seznam vstupních podkladů 

 

 stavební části projektové dokumentace pro realizaci stavby z roku 1966 

 zaměření a obhlídka in-situ dotčených částí budovy 

 katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí stavby 
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2.3. Údaje o území 

2.3.1. Rozsah řešeného území 

 

a) Rozsah řešeného území 

Stavební úpravy se týkají ochlazované obálky budovy. Práce budou probíhat na 

parcele č. 4067, která se nachází v zastavěné okrajové částí města Uherský Brod.  Další 

dotčenou parcelou je 241/43, kde bude skladován materiál pro zpracování na stavbě. Stavba 

bude během realizace oplocena, tak aby nedošlo ke zranění kolemjdoucích osob. Plynovodní 

přípojka bude vedena přes pozemky 241/13 a 241/10, pozemky jsou ve vlastnictví města 

Uherský Brod, který vyslovil souhlas s umístěním přípojky. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Dotčený pozemek se nenachází v památkové zóně a ani rezervaci. Objekt stojí na 

vyvýšeném místě a nenachází se v záplavovém území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek okolo objektu je rozsáhlý a travnatý a dešťové vody dopadající na pozemek 

jsou zde i vsakovány. Odvod dešťových vod ze střechy je řešen svodem do jednotné 

kanalizace. Odtokové poměry jsou stávající, nedojde k zásadním změnám na objektu, které by 

zapříčinily změnu odtokových poměrů. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navržená revitalizace je v souladu s územním plánem a plánem bytového družstva 

jakož správce bytového fondu o snižování energetické náročnosti bytových domů. 

 

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 

Obecné požadavky na využití jsou dodrženy. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace plně respektuje požadavky dotčených orgánů. Vyjádření 

jednotlivých dotčených orgánů je potřeba pro odsouhlasení plynovodní přípojky a 

prováděcích prací na stavbě. Plynovodní přípojka kříží uliční jednotnou kanalizaci. 

Dotčené orgány státní správy a technické infrastruktury: 

E.ON Česká republika, s.r.o – elektrická energie 
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JMP Net, s.r.o. – zemní plyn 

Město Uherský Brod – správce místní uliční komunikace  

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.  

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Z hlediska využití územní nejsou požadovány žádné výjimky. Z hlediska provádění 

stavby je vyžadována výjimka na zateplení severní fasády na pozemku města Uherský Brod, 

město vyslovilo souhlas se zateplením. 

 

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice, které by stavba 

vyžadovala.  

 

i) Seznam pozemku a staveb dotčených prováděním stavby 

4067 – zastavěná plocha a nádvoří 

241/43 – ostatní plocha 

241/10 – ostatní plocha 

241/13 – orná půda  

241/12 – orná půda 

 

2.4. Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Změna spočívá v zateplení obálky bytového 

domu. Na střeše budou instalovány solární kolektory a ve sklepě bude nově navržená kotelna 

pro vytápění. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba slouží výhradně pro bydlení. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Požadavek není součástí řešení daného úkolu. Projektová dokumentace je zpracována 

dle vyhlášky 268/2009 Sb. O obecně technických požadavcích na stavby v pozdějších zněních 

Revitalizace bytového domu se netýká vnitřního návrhu bezbariérového užívání dle 

398/2009 Sb. Součástí stavby není výtah a přístup do podlaží je jen přes schodiště.  

 

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

právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů předmětné stavby jsou zapracovány v předložené 

projektové dokumentaci. 

 

f) Navrhované kapacity stavby - stávající 

 zastavěná plocha:      352,80 m2 

 obestavěný prostor:      5821 m3 

 užitá plocha:       1550,6 m2 

 počet funkčních jednotek a jejich velikost:   16 bytů 

 počet uživatelů:      48 obyvatel 

 v objektu se nachází byty 12 bytů 3+1 a 4 byty 2+1 

 

g) Základní bilance stavby 

Množství domovního odpadu je stávající, nedojde ke změně. Posouzení emisí bude 

provedeno v další části práce. Emise byly vypočteny na základě teoretického výpočtu 

spotřeby energií. 

 

Stávající bilance (bilance jsou určeny jako výpočtové hodnoty): 

Spotřeba elektrické energie na: 

vytápění:      236,1 MWh/a 

ohřev TV:      55,30 MWh/a 

osvětlení bytových prostor:   8,10 MWh/a 

osvětlení nebytových prostor:   1,30 MWh/a 

měrná potřeba tepla na vytápění budovy  160 kWh/(m2.a) 
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Odpadní vody 

Dlouhodobý srážkový úhrn pro oblast Uherského Brodu je 0,7m.m-2.rok-1. Hodnota 

převzatá z českého hydrometeorologického ústavu. Výpočet odváděných dešťových vod ze 

střechy do kanalizace je proveden dle vyhlášky č. 148/2001Sb. 

 

Odtok dešťových vod dle ČSN 75 6760  𝑂𝑟 = 𝑖 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶 = 0,03 ∗ 352,8 ∗ 1 = 10,6 𝑙/𝑠   

 dešťové    352,8 ∗ 0,7 = 246,4 𝑚3/𝑟𝑜𝑘    

 splaškové   0,10 𝑚3/𝑜𝑠 ∗ 48 = 4,80 𝑚3/𝑑𝑒𝑛   

   

spotřeba vody: 

 studená:   0,06𝑚3/𝑜𝑠 ∗ 48 = 2,88 𝑚3/𝑑𝑒𝑛 

 teplá:    0,04𝑚3/𝑜𝑠 ∗ 48 = 1,92 𝑚3/𝑑𝑒𝑛 

 

roční množství splaškových vod :  1752 m3/rok 

třída energetické náročnosti budovy:   méně úsporná D 

 

Navržené bilance (bilance jsou určeny jako výpočtové hodnoty): 

spotřeba zemního plynu na vytápění:  105,3 MWh/a 

spotřeba zemního plynu na ohřev TV:  54,7 MWh/a 

třída energetické náročnosti budovy:   úsporná – C 

 

Průkaz energetické náročnosti je zpracován dle energetického zákona 406/2000 Sb. 

v pozdějších znění 318/2012 Sb. PENB je potřeba zpracovat jelikož se jedná o větší změnu 

dokončené budovy na více než 25% celkové plochy obálky budovy. 

Dojde k výrazné úspoře energií, emisí a celkových nákladů na vytápění a ohřev teplé 

vody. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pro variantu 2.  

 

h) Základní předpoklady výstavby 

Časové údaje o realizaci stavby: 

SO.01 - zateplení obálky 

 zahájení prací:    04/2014 

 předpokládané ukončení prací:  07/2014 
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SO.02 – plynovodní přípojka 

 zahájení prací:    05/2014 

 předpokládané ukončení prací:  05/2014 

 

SO.03 - vytápění 

 zahájení prací:    05/2014 

 předpokládané ukončení prací:  08/2014 

 

SO.04 – solární kolektory 

 zahájení prací:    05/2014 

 předpokládané ukončení prací:  06/2014 

 

i) Orientační náklady na stavbu 

Ve výpočtu nákladů na zateplení stavby byly orientačně uvažovány jednotné ceny dle 

metodického pokynu k dotačnímu programu Nová zelená úsporám 2013, která určuje 

průměrné ceny zateplení na 1m2. Cena technických zařízení byla stanovena odborným 

odhadem. Veškeré ceny jsou uvažovány bez DPH. 

 

Sledovaný 

parametr 

Opatření na 

konstrukci 

Plocha 

[m2] 

Maximální měrné 

způsobilé výdaje 

[Kč*m-2] 

Maximální měrné 

způsobilé výdaje [Kč] 

Všechny stavební 

prvky obálky 

budovy, na kterých 

dochází k realizaci 

opatření. 

obvodové zdi 1024 1300 1 331 200 

Střecha 368.3 1300 478 725 

podlaha na 

terénu 
0.0 1700 0 

výplně otvorů 0.0 6000 0 

podlaha do 

suterénu 
340.5 500 170 265 

Náklady na realizaci vytápění bytového domu: 1 000 000 

Náklady na pořízení solárních kolektoru: 400 000 

Celkem [Kč] 3 380 190 

Tab. 1 Předpokládané náklady jednotlivých opatření  

 

Z těchto nákladů se bude dále vycházet při ekonomickém vyhodnocení celkových 

provedených opatření. Jednotlivé plochy vycházejí z energetického posouzení objektu. Nově 

navržené lodžie nejsou zahrnuty v předpokládaných nákladech. Nemají vliv na energetickou 

náročnost objektu, užitných vlastností bytů 
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2.5. Členění stavby 

SO 01 - zateplení obálky budovy a vytápění bytového domu 

SO 02 - plynovodní přípojka 

SO 03 - vytápění 

SO 04 - solární kolektory 

 

3. Souhrnná technická zpráva 

3.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek p.č. 4067 a 241/43 se nachází v okrajové části Uherského Brodu. 

Nachází se na vrstevnici s nadmořskou výškou 1. nadzemního podlaží cca 280,8 m. n. m. 

B.p.v. Čelní fasády jsou orientovány jižním a severním směrem. V okolí objektu se nachází 

vzrostlá zeleň, která nebude kácena, jen strom u východní fasády bude ořezán, aby mohlo být 

postaveno lešení. Na objekt bezprostředně navazuje místní uliční komunikace, přes kterou je 

dobře přístupný objekt jak pro dopravu, tak i pro chodce. K vlastnímu objektu je proveden 

chodník z betonové dlažby. Parkování aut je v místě povoleno ve směru jízdy na uliční 

komunikaci. Mimo dotčeného bytového domu se na staveništi nenachází žádné další objekty. 

Hladina podzemní vody dle původní projektové dokumentace je cca 5,5 m pod úrovní 

upraveného terénu. Hladina vody je v hloubce, která by neměla mít vliv na návrh zařízení 

staveniště. Z hlediska uvažovaných prací je staveniště dostatečně prostorné a dobře dostupné. 

Doprava na staveniště bude vedena z hlavní komunikace směr Prakšická a přes ulici U 

Cihelny, Pod Horním dvorem do ulice Strojařů. V rámci předprojektové a projektové přípravy 

byl proveden stavebnětechnický průzkum konstrukcí obálky a střechy včetně kontroly 

stávající dokumentace zda odpovídá skutečnosti. Dále byla provedena kontrola nejbližšího 

okolí objektu a výsledky byly zapracovány do výkresové dokumentace a technických zpráv. 

Další průzkum nebyl prováděn z důvodu malého rozsahu stavby. 

Přes pozemek 241/43 a 4067 vedou sítě technické infrastruktury. Před zahájením 

výkopových prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a ochranná pásma v místě vedení 

nové plynovodní přípojky. Stanovení ochranných pásem energetických vedení je dáno 

energetickým zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 zákona. Tento požadavek je nutné 

respektovat i u podzemních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.  

Přípojka bude provedena protlakem pod komunikací. V místě napojení na veřejný 

plynovod bude provedena startovací jáma a za komunikací bude provedena koncová jáma. 

V době zpracování dokumentace nejsou známé žádné další ochranná a bezpečnostní pásma. 
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Realizace navržených stavebních úprav nijak neovlivní okolní pozemky a ani stavby 

nacházející se na nich, veškeré práce budou prováděny na vlastním a přilehlém městském 

pozemku. V části ulice Strojařská bude izolant proveden nad pozemkem města Uherský Brod, 

který vyslovil souhlas se zateplením objektu pozemkem města a využitím okolních ploch pro 

realizaci zateplení. Při provádění fasádních prací bude staveniště oploceno, zamezí se 

používání zařízení s nadměrnou hlučností a prašností, je nutné dodržovat noční klid mezi 

22:00 – 6:00 hod. Polystyren bude řezán odporovým drátem, aby nedošlo ke znečištění okolí 

polystyrenovými kuličkami. 

Realizací opatření nevzniknou další požadavky na sanace, demolice a ani kácení 

dřevin v okolí stavby. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající vyjma 

nově navržené plynovodní přípojky. 

Realizace opatření započne na jaro 2014, jakmile klimatické podmínky umožní 

instalaci zateplovacího systému. Kompletní realizace vytápění začne po skončení sezóny a 

realizováno bude do konce srpna.  

Žádné podmiňující nebo stavbou vyvolané či související investiční náklady nejsou v 

této fázi projektu známy. 

Objekt se nenachází v záplavovém a ani poddolovaném území. Nebudou prováděny 

žádné zábory ze zemědělského půdního fondu. 

 

3.2. Celkový popis stavby 

3.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stávající objekt bytového domu, který byl postaven v roce 1966. V objektu 

se nachází 16 bytů, na patře po 4 bytech. V objektu dle posledního hlášení počtu obyvatel žije 

48 lidí, což vychází průměrně 3 osoby na byt. V suterénu jsou sklepní prostory, které náleží 

k jednotlivým bytům. Revitalizací se nebudou měnit kapacitní poměry. 

 

3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Z hlediska urbanismu se nic nezmění, územní regulace do návrhu nijak nevstupují. 

Z hlediska architektonického dojde k mírnému rozšíření objektu o tloušťku izolantu a zvýšení 

„hřebene“ ploché střechy.  Bude použit kontaktní zateplovací systém (ETICS), nad okny 

budou požární pásy z vaty s třídou reakce na oheň A1. Jako povrchová úprava bude použita 

silikátová omítka. Stávající škrábaný břizolit je zašedlý a místy odpadá. Nové barevné řešení 

bude navrženo dle požadavků městského architekta. Předpokládá se pískově žlutá fasáda 

s hnědým soklem. Stavebními úpravami dojde ke zlepšení užitných vlastností objektu. 
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Technické řešení revitalizace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů. 

Budou použity jen kvalitní materiály s certifikáty ověřující vlastnosti použitých materiálů. 

Součástí přílohy je posouzení konstrukcí. Vlastnosti materiálů musí být dodrženy, případně 

můžou být použity kvalitativně obdobné materiály. 

  

3.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu se nenachází žádný provoz. Objekt je určen výhradně pro bydlení. 

 

3.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

V objektu není výtah a 1.NP podlaží začíná 1,65 m nad úrovní okolního terénu. Vstup 

do objektu je přes schod v závětří. Na schod bude použita rampa. Objekt není řešen jako 

bezbariérový, v objektu nebydlí nikdo, kdo by vyžadoval plně bezbariérové užívání objektu.  

V případě požadavku je možné využít schodolez. 

Stavba nesplňuje požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (viz § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb.)  

 

3.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Jednotlivé nově navržené prvky stavby jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na 

bezpečné užívání dle § 15 vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o 

technických požadavcích na stavby. Při rekonstrukci bude nutno postupovat dle 

bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a výrobky a dodržovat základní pravidla 

hygieny práce. Vzhledem k charakteru provozu a způsobu využití objektu nevznikají žádné 

požadavky na omezení rizik, vznik bezpečnostních pásem či únikových cest. Venkovní i 

vnitřní instalace technického vybavení, zejména elektrického proudu a hromosvodu budou 

mít náležité revize. 

 

3.2.6. Základní charakteristika objektu 

Jedná se o zateplení bytové domu a vytvoření kotelny v suterénu bytového domu, 

vnitřního rozvodu potrubí a instalaci solárních kolektorů na střechu objektu. V severní části 

objektu budou instalace vedeny v šachtě. V jižní části budou vedeny v příčce případně při 

stěně. Vnitřní rozvod topení, vody a solárního stoupacího potrubí nezasáhne do nosných 

konstrukcí bytového domu, tak aby bylo nutné provést statické posouzení.  Navržené stavební 

úpravy a úpravy vytápění jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti objektu a emisí.  
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Zateplení obvodových stěn bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS v celém rozsahu. Jako dodavatel zateplovacích materiálů je uvažována firma Isover. 

Dodatečně bude zateplena jednoplášťová plochá střecha, stávající živičná krytina bude 

opravena a bude sloužit jako parozábrana pod tepelnou izolací. 

Stavba je navržena, tak aby splňovala podmínky bezpečného užívání objektu.  

Na stavbu byly navrženy pouze takové materiály a výrobky, které zaručují, že stavba 

při správném provedení a údržbě po dobu uvažované životnosti bude vyhovovat požadavkům 

na pevnost, mechanickou odolnost, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 

prostředí.  

 

3.2.7. Požárně bezpečnostní řešení 

Při úpravách fasády, vytápění a ohřevu TV bytového domu nedochází ke změně 

užívání objektu. Podle rozsahu jsou úpravy zařazeny dle čl. 3. 1. ČSN 73 0834 mezi změny 

staveb skupiny 1. Z hlediska požární bezpečnosti jsou stavební úpravy fasády posuzovány dle 

ČSN 730834 změna staveb, ČSN 73 0802 nevýrobní objekty. Zateplením objektu šedým 

polystyrenem (třída reakce na oheň E) s tenkovrstvou omítkou a výztužnou vrstvou 

posuzována jako požárně otevřená plocha dle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802 (ucelený systém má třídu 

reakci na oheň B). Okna a dveře se nezvětšují. 

Stávající únikové cesty jsou bez změn. V suterénu v místě kotelny a chodby bude 

strop zateplen minerální vatou. Navržené stavební úpravy objektu nevyžadují dovybavit 

objekt požárně bezpečnostními zařízeními.  Požárně nebezpečný prostor (PNP) je oblast 

kolem hořícího objektu, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru na vedlejší objekty sáláním 

tepla nebo odpadajícími hořícími částmi konstrukcí. Šířka PNP je vymezena odstupovými 

vzdálenostmi od požárně či částečně požárně otevřených ploch požárních úseků hořícího 

objektu, kde hustota tepelného toku nepřesáhne 18,5kW/m2. [9] 

Tato část dokumentace není součástí řešení. 
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3.2.8. Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Nově navržené zateplení jednotlivých konstrukcí je provedeno dle ČSN 73 0540-2 

(2011). Konstrukce jsou navrženy, tak aby splnily doporučené hodnoty dle výše uvedené 

normy.  

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je zpracován dle energetického zákona 

406/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcí vyhlášky 78/2013 Sb. je 

zpracován a je součástí přílohy.  

Současně byly posouzeny jednotlivé varianty s výslednou prostou návratností 

provedených opatření. Při výpočtu byly uvažovány stávající ceny, které zahrnují všechny 

složky. Dodavatel elektrické energie je společnost E.ON. Navržený dodavatel zemního plynu 

RWE. V objektu je instalovaný hlavní proudový jistič 3x160A s dvoutarifovou sazbou D 45d 

s nízkým tarifem po dobu 20 hodin. Jedná se o idealizovaný výpočet bytového domu, kdy 

uvažujeme vnitřní teplotu v topné sezónně 20 °C a spotřeba teplé vody na osobu je 40l. Dle 

měření v ostatních bytových domech pod správou SBD Panorama bylo zjištěno, že skutečná 

spotřeba teplé vody se v jednotlivých bytových domech pohybuje v rozmezí 38 – 43l.os-1.den-

1. Schodiště a suterén jsou uvažovány jako nevytápěný prostor. Náklady na osvětlení a provoz 

domácích spotřebičů nejsou uvažovány. 

Rozúčtování nákladů na vytápění je provedeno dle novely vyhlášky č. 372/2001 Sb. 

Zásadní změna spočívá v tom, že náklady na vytápění jsou rozúčtovány dle podlahové plochy 

a ne podle umístění bytu v objektu.  Dle studie není doporučeno v bytových domech používat 

nesouběžné vytápění jak z technického tak ekonomického hlediska. Náklady na zvýšení 

teploty z nočního útlumu jsou mnohem vyšší, než kdyby se po celou dobu udržovala 

komfortní teplota. [10] 

Snižováním teploty nedochází k úspoře v pravém slova smyslu, ale primárně dochází 

ke snižování komfortu užívání objektu. 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy ve stávajícím stavu Uem = 1,05 

W/(m2.K), referenční hodnota je 0,44 W/(m2.K) 

Průměrný součinitel pro navrhované opatření je Uem = 0,35 W/(m2.K), referenční 

hodnota je 0,41 W/(m2.K) 

Referenční hodnota se liší z důvodu různým objemových modelů pro stávající stav a 

stav po opatření. 

Vlastnosti konstrukcí před a po provedení opatření. 
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Typ konstrukce 

Součinitel 

prostupu 

tepla po 

realizaci 

Požadovaný 

součinitel 

prostupu 

tepla 

Doporučený 

součinitel 

prostupu 

tepla 

Vyhovuje / 

nevyhovuje 

požadovaným 

hodnotám 

Vyhovuje / 

nevyhovuje 

doporučeným 

hodnotám 
[W/(m2K)] [W/(m2K)] [W/(m2K)] 

SS-SO1 1.38 0,30 0,25 NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE 

NN-SO1 0.18 0,30 0,25 VYHOVUJE VYHOVUJE 

NN-SO1-VATA 0.19 0,30 0,25 VYHOVUJE VYHOVUJE 

SS-SCH1 0.56 0.24 0.16 NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE 

NN-SCH1 0.15 0.24 0.16 VYHOVUJE VYHOVUJE 

SS-SCHNE1 0.58 - - - - 

NN-SCHNE1 0.15 - - - - 

SS-PDLN1 1.77 0.60 0.40 NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE 

NN-PDLN1-sklepy 0.35 0.60 0.40 VYHOVUJE VYHOVUJE 

NN-PDLN1-chodba 0.44 0.60 0.40 VYHOVUJE NEVYHOVUJE 

SS-PDLNE1 4.30 - - - - 

SS-SNE1 1.38 - - - - 

SS-SNE2 1.34 - - - - 

SS-SNE3 1.38 - - - - 

NN-SNE2 0.25 - - - - 

NN-SNE3 0.18 - - - - 

SS-SN1 1.54 0,60 0,40 NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE 

SS-SN2 1.16 0,60 0,40 NEVYHOVUJE NEVYHOVUJE 

Tab. 2 Vyhodnocení konstrukcí dle ČSN 730540-2 

 

b) Energetická náročnost stavby a možných dalších variant 

 

Varianta 1 - Stávající výpočtová spotřeba elektrické energie a provozní náklady 

 

Vstupní údaje - varianta 1 

Cena za MWh EE [11] 2 686,36 Kč Potřeba tepla na vytápění 236,1 MWh/a 

Měsíční paušál EE [11] 1 974,80 Kč Potřeba tepla na ohřev 55,3 MWh/a 

Tab. 3 Vstupní údaje – varianta 1 

 

Provozní náklady – varianta 1 

Náklady na: Vzorec Výsledek [Kč] 

vytápění BD  236,1 * 2 686,36 634 250 

vytápění 1 (průměrného) bytu ročně  634 250 / 16 39 640 

vytápění 1 (průměrného) bytu měsíčně  39 640 / 12 3 303 

ohřev TV BD  55,30 * 2 686,36 148 556 

ohřev TV 1 bytu ročně  148 556 / 16 9 285 

ohřev TV 1 bytu měsíčně  9 285 / 12 774 
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paušální platba BD roční  1 974,80 * 12 23 698 

paušální platba 1 bytu  23 698 / 16 1 481 

Celkové provozní náklady vztažené na 1 (průměrný byt) byt 50 407 

Celkové náklady na celý BD 806 504 

Tab. 4 Provozní náklady – varianta 1 

 

Náklady na vytápění jednotlivých bytů podle podlahové plochy (byty v jednotlivých 

podlažích jsou stejné), nejsou zahrnuty další složky, ale uvažuje se čistě jen s potřebou tepla 

na vytápění:  

Byt 1 s podlahovou plochou 78,43m3 – roční náklady na vytápění 41 911 Kč 

Byt 2 s podlahovou plochou 61,93m3 – roční náklady na vytápění 33 094 Kč 

Byt 3 s podlahovou plochou 77,93m3 – roční náklady na vytápění 41 644 Kč 

Byt 4 s podlahovou plochou 78,43m3 – roční náklady na vytápění 41 911 Kč 

 

Varianta 2 - Navrhovaná výpočtová spotřeba zemního plynu a náklady na provoz po 

provedení komplexních opatření (vytápění plynem, předehřev solárními kolektory a 

zateplení obálky ohřev TV + cirkulace) 

 

Součástí změny vytápění se doporučuje i změna hlavního jističe na 3x63 a tím 

dosáhneme další úspory při měsíčních platbách. 

 

Vstupní údaje - varianta 2 

Cena za MWh ZP 1 349,63 Kč [12] Potřeba tepla na vytápění 105,3 MWh/a 

Cena za MWh EE 5 319,34 Kč [11] Potřeba tepla na ohřev 54,7 MWh/a 

Měsíční paušál ZP 650,00 Kč Pomoc. en. na cirkulaci TV + SOL 1,6 MWh/a 

Měsíční paušál EE 81 Kč   

Tab. 5 Vstupní údaje – varianta 2 

 

Provozní náklady - varianta 2 

Náklady na: Vzorec Výsledek [Kč] 

vytápění BD  105,3 * 1 349,63 142 116 

vytápění 1 (průměrného) bytu ročně  142 116 / 16 8 882 

vytápění 1 (průměrného) bytu měsíčně  8 882 / 12 740 

ohřev TV BD  54,7 * 1 349,63 73 825 

ohřev TV 1 bytu ročně  73 825 / 16 4 614 

ohřev TV 1 bytu měsíčně  4 614 / 12 385 

pomocné energie BD  1,6 * 5 319,34 8 511 
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pomocné energie 1 bytu ročně  7 979 / 16 532 

paušální platba BD   650 * 12 7 800 

paušální platba 1 bytu ročně  7 800 / 16 488 

Celkové provozní náklady vztažené na 1 (průměrný) byt 14 516 

Celkové náklady na celý BD 232 252 

Tab. 6 Provozní náklady – varianta 2 

 

Náklady na vytápění jednotlivých bytů podle podlahové plochy (byty v jednotlivých 

podlažích jsou stejné), nejsou zahrnuty další složky, ale uvažuje se čistě jen s potřebou tepla 

na vytápění:  

Byt 1 s podlahovou plochou 78,43m3 – roční náklady na vytápění 9 391 Kč 

Byt 2 s podlahovou plochou 61,93m3 – roční náklady na vytápění 7 415 Kč 

Byt 3 s podlahovou plochou 77,93m3 – roční náklady na vytápění 9 331 Kč 

Byt 4 s podlahovou plochou 78,43m3 – roční náklady na vytápění 9 391 Kč 

 

Varianta 3 jen pokud by se realizovalo vytápění bytového domu zemním plynem a ohřev 

TV (bez realizace zateplení a solárních kolektorů) 

 

Součástí změny vytápění se doporučuje i změna hlavního jističe na 3x63 a tím 

dosáhneme další úspory při měsíčních paušálech. 

 

Vstupní údaje - varianta 3 

Cena za MWh ZP [12] 1 349,63 Kč Potřeba tepla na vytápění 293,5MWh/a 

Cena za MWh EE [11] 5 319,34 Kč Potřeba tepla na ohřev 77,3 MWh/a 

Měsíční paušál ZP 750 Kč Pomocná energie na cirkulaci TV  0,8 MWh/a 

Měsíční paušál EE 81 Kč   

Tab. 7 Vstupní údaje – varianta 3 

 

 

Provozní náklady - varianta 3 

Náklady na: Vzorec Výsledek [Kč] 

vytápění BD  293,5 * 1 349,63 396 116 

vytápění 1 (průměrného) bytu ročně  396 116 / 16 24 757 

vytápění 1 (průměrného) bytu měsíčně  24 757 / 12 2 063 

ohřev TV BD  77,3 * 1 349,63 104 326 

ohřev TV 1 bytu ročně  104 326 / 16 6 520 

ohřev TV 1 bytu měsíčně  6 520 / 12 543 
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pomocné energie BD  0,8 * 5 319,34 4 255 

pomocné energie 1 bytu ročně  4 255 / 16 266 

paušální platba BD   750 * 12 9 000 

paušální platba 1 bytu ročně  9 000 / 16 563 

Celkové provozní náklady vztažené na 1 (průměrný) byt 32 106 

Celkové náklady na celý BD 513 697 

Tab. 8 Provozní náklady – varianta 3 

 

Náklady na vytápění jednotlivých bytů podle podlahové plochy (byty v jednotlivých 

podlažích jsou stejné), nejsou zahrnuty další složky, ale uvažuje se čistě jen s potřebou tepla 

na vytápění:  

Byt 1 s podlahovou plochou 78,43m3 – roční náklady na vytápění 26 176 Kč 

Byt 2 s podlahovou plochou 61,93m3 – roční náklady na vytápění 20 669 Kč 

Byt 3 s podlahovou plochou 77,93m3 – roční náklady na vytápění 26 009 Kč 

Byt 4 s podlahovou plochou 78,43m3 – roční náklady na vytápění 26 176 Kč 

 

Varianta 4 v případě zateplení, ohřev TV a vytápění není řešen 

Vytápění objektu je stejné jako u varianty 1, ale dojde k zateplení obvodových 

konstrukcí jako u varianty 2. Jen je doporučeno snížení proudového jističe na 3x 125A. 

 

Vstupní údaje - varianta 4 

Cena za MWh EE [11] 2 686,36 Kč Potřeba tepla na vytápění 86,7 MWh/a 

Měsíční paušál EE  1 555,5 Kč Potřeba tepla na ohřev 55,3 MWh/a 

Tab. 9 Vstupní údaje – varianta 4 

Provozní náklady - varianta 4 

Náklady na: Vzorec Výsledek [Kč] 

vytápění BD 86,7 * 2 686,36 232 907 

vytápění 1 (průměrného) bytu ročně 232 907 / 16 14 557 

vytápění 1 (průměrného) bytu měsíčně 14 557 / 12 1 213 

ohřev TV BD 55,3 * 2 686,36 148 556 

ohřev TV 1 bytu ročně 148 556 / 16 9 285 

ohřev TV 1 bytu měsíčně 9 285 / 12 774 

paušální platba BD roční  1 555,5 * 12 18 666 

paušální platba 1 bytu 18 666 /16 1 166 

Celkové provozní náklady vztažené na 1 (průměrný) byt 25 008 

Celkové náklady na celý BD 400 129 

Tab. 10 Provozní náklady – varianta 4 
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Náklady na vytápění jednotlivých bytů podle podlahové plochy (byty v jednotlivých 

podlažích jsou stejné), nejsou zahrnuty další složky, ale uvažuje se čistě jen s potřebou tepla 

na vytápění:  

Byt 1 s podlahovou plochou 78,43m3 – roční náklady na vytápění 15 391 Kč 

Byt 2 s podlahovou plochou 61,93m3 – roční náklady na vytápění 12 153 Kč 

Byt 3 s podlahovou plochou 77,93m3 – roční náklady na vytápění 15 293 Kč 

Byt 4 s podlahovou plochou 78,43m3 – roční náklady na vytápění 15 391 Kč 

 

Na grafu je jasně vidět spotřeba tepla na vytápění bytového domu, ale spotřeba tepla 

nám přímo neříká náklady na vytápění, protože náklady na vytápění zemním plynem jsou o 

cca 50% nižší. Z grafu mylně vyplívá, že nejvýhodnější je varianta 4, kdy dojde pouze 

k zateplení, ale v další grafu je jasně znázorněno, že potřeba energie není vždy jediný ukazatel 

celkových nákladů. 

 

Graf 1 Porovnání variant spotřeb energií 

Při porovnání nákladů jednotlivých variant vychází nejlépe varianta 2 a 3. Na dalších 

grafech je vidět lépe výhodnost jednotlivých variant při hodnocení v časovém úseku. 
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Graf 2 Srovnání nákladů na pořízení a provoz 

V grafu jsou shrnuty prosté úspory (neuvažuje se s rostoucí cenou energie a náklady 

na pořízení případné půjčky na krytí nákladů revitalizace. Při pořízení půjčky na celkovou 

revitalizaci, úspora klesne řádově o 10 %. Uvažovaná životnost zateplení je 30 let a 

plynového kotle a solárních kolektorů 20 let. Při provedení nejnákladnější, ale současně 

nejspořivější varianty 2 se nám vložená investice vrátí do cca 6 let. Během následujících 9 let 

uspoříme cca 8,6 milionu v porovnání se stávajícím stavem, když budeme uvažovat 

konstantní ceny za energie. Je předpoklad, že cena energií neustále poroste cca 2-3%, proto 

v dalším grafu je uvažován roční růst nákladů 3%. Potřeba energie a úspora jsou pouze 

výpočtové hodnoty, které nemohli být ověřeny skutečnými fakturami. Dům byl namodelován, 

tak aby odpovídal typickým normových a výpočtovým hodnotám.  
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Graf 3 Úspora nákladů na vytápění 

V časovém horizontu je uvažována rostoucí cena energie o 3%. V tomto jsou současně 

zahrnuty náklady na údržbu a servis. 

 

Graf 4 Porovnání nákladů na provoz 
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Porovnání variant spotřeb energií za rok 

  varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4 

vytápění [MWh/a] 236,1 105,3 293,5 86,7 

ohřev TV [MWh/a] 55,3 54,7 77,3 55,3 

pomocné energie na cirkulaci TV+SOL [MWh/a] 0 1,6 0,8 0 

měsíční paušál ZP [Kč] 0 650 750 0 

měsíční paušál EE [Kč] 1 974,80 81 81 1555,5 

cena za MWh ZP [Kč] 0 1 349,63 1 349,63 0 

cena za MWh EE [Kč] 2 686,36 5 319,34 5 319,34 2 686,36 

celkové náklady na energie [Kč] 806 504 232 252 513 697 400 129 

Tab. 11 Porovnání variant spotřeb energií 

Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

V první fázi projektu byly uvažovány na vytápění tepelné čerpadla (TČ) vzduch - 

voda, ale vzhledem k pořizovacím nákladům, prostorovým a hlukovým nárokům (výparník) 

bylo od tohoto řešení upuštěno. Náklady na pořízení tepelných čerpadel byly 2 – 3 krát vyšší 

než pořízení dvou plynových kondenzačních kotlů.  Další nevýhodou je, že s požadavkem na 

vyšší výstupní teplotu současně klesá účinnost tepelného čerpadla a v bodu bivalence se 

spouští bivalentní zdroj, kterým je nejčastěji elektrická patrona. Dalším možným 

alternativním zdrojem jsou solární kolektory, které při posouzení vstupních nákladů a 

energetických zisků vyšly v celkové energetické bilanci kladně. Proto na střechu bude 

umístěno 16 kolektorů s orientací na jih. Solární pokrytí je navrženo tak, aby v letních 

měsících nedocházelo ke stagnaci solárního systému. Výpočet byl proveden se solárními daty 

pro oblast Brno (data pro Zlínský kraj nejsou k dispozici). Jelikož Uherský Brod se nachází 

jižněji, lze očekávat vyšší solární zisky. 

Navržené solární pokrytí kolektory je f = 47 %. V bytových domech je doporučeno 

navrhovat solární pokrytí v rozmezí 40 – 50 %, abychom zamezili letním přebytkům. Výpočet 

byl proveden v souladu s TNI 73 0302. Výpočtový protokol je součástí přílohy. 
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Graf 5 Využitelné solární zisky 

 

3.2.9.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní komunální prostředí 

 

Z hlediska těchto parametrů dojde uvnitř jednotlivých bytů ke změně zásobování 

teplou vodou a vytápění jednotlivých místností. Teplá voda bude připravována centrálně a 

zásobování teplou vodou bude zajištěno cirkulačním čerpadlem. Voda bude na výstupu ze 

zásobníku směšována na maximální teplotu 55°C.  Vytápění je navrženo s teplotním spádem 

55/45°C při návrhových podmínkách dle ČSN EN 12 831. Na jednotlivých tělesech budou 

instalovány termostatické hlavice s přednastaveným šroubením, tak aby otopná soustava 

v celém objektu byla vyvážená a nedocházelo k lokálnímu přetápění. Větrání objektu je 

přirozené, ve výpočtu posouzení objektu byla uvažována hygienická výměna vzduchu 0,5h -1. 

V tomto hodnocení je zahrnuto i nucené větrání koupelny a WC. Odstraněním stávajících 

balkonů a postavením nových lodžií dojde ke stínění v letních měsících. V zimních měsících, 

kdy slunce je nízko, ke stínění nebude docházet. Tím docílíme v letních měsících mírného 

snížení vnitřní povrchové teploty. Teplá voda v zásobníku TV o objemu 500l bude 

v pravidelných měsíčních intervalech ohřívána na teplotu 80°C, aby došlo k zneškodnění 

bakterií Legionella. Zateplením objektu dojde ke zvýšení kvality vnitřního prostřední, dojde 

ke zvýšení povrchové teploty vnějších stěn a nebude docházet v kritických místech, jako jsou 

rohy, ke kondenzaci vodní pády, z důvodu nízké povrchové teploty. 

Jednotlivé konstrukce v novém návrhu jsou navrženy tak, aby splnily podmínky dané 

normou ČSN 730540-2 (teplotní faktor, součinitel prostupu tepla, požadavky na šíření 
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vlhkosti). Nebyly posuzovány kritické detaily, ale vzhledem k tloušťce izolantu se 

předpokládá, že většina kritických míst splní požadavky. 

 

3.2.10. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Vzhledem k povaze a rozsahu stavebních prací řešených daným projektem, není tato 

problematika řešena, účinky vnějšího prostředí se nijak zásadně nemění. Ochrana před 

pronikáním radonu z podloží plní stávající hydroizolace. Ve sklepních prostorech je nutné 

pravidelné větrání. Ochrana před bludnými proudy, je zajištěna stávajícím hromosvodem, 

který při zateplení objektu bude demontován a nově po provedení zateplení bude instalován 

s ohledem na solární kolektory, které budou umístěny na střeše. Objekt se nachází v okrajové 

části města Uherský Brod, kde není problém s technickou seizmicitou, vibracemi, hlukem od 

dopravy a těžkých strojů. Vzdálenost od hlavní komunikace Prakšická je cca 100m. 

 

3.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Vodovodní přípojka je stávající a je napojena v západní části suterénu. Těsně za 

obvodovou stěnou je umístěný vodoměr.  

Připojení na elektrickou energii je provedeno zemním kabelem s přípojkovou skříní 

umístěnou ve východní části objektu.   

Místo připojení dešťových a splaškových vod do kanalizačního řadu nebylo zjištěno. 

V projektu se nijak nezasahuje do kanalizace a ani se nemění množství splaškových vod. 

Připojení na datový kabel je provedeno ze západní fasády. 

Nově navržená středotlaká plynovodní přípojka (SO.02) bude napojena na stávající 

středotlaký plynovod, který je veden podél místní uliční komunikace na parcele č. 241/13. 

Pozemek je ve vlastnictví města Uherský Brod. Přípojka bude vedena kolmo na 

plynovod. Připojení bude provedeno navrtávacím pásem, potrubí přípojky délky 10,2m je 

navrženo z PE100+ SDR11 32*3mm. Po komunikaci bude vedena přípojka v rýze, před 

komunikací se provede startovací a těsně za komunikací koncová jáma, tak aby se mohl 

provést protlak. Musí se postupovat tak, aby nedošlo k poškození kanalizace, která vede 

středem komunikace.  Při stavbě je nutno postupovat a dodržet ustanovení dle ČSN 73 6005 

A TPG 702 01. Všechna podzemní vedení v okolí plánované přípojky musí být před 

započetím zemních prací řádně vytyčena a označena jejich správci. Po ukončení prací budou 

dotčené plochy uvedeny do původního stavu podle požadavku majitele. Uložení přípojky do 

země bude provedeno dle schématu na výkrese číslo 22. 
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Hlavní uzávěr plynu bude umístěn v plechové skříni na fasádě objektu. Ve skříni bude 

umístěn regulátor tlaku Francel B10, který sníží tlak na 2kPa. Součástí skříně bude havarijní 

ventil, s vnitřním detektorem plynu, kdy v případě poruchy dojde k uzavření ventilu. 

Množství dopravovaného zemního plynu dle výpočtu TPG 704 01 je 6,59m3/hod. 

 

3.4. Dopravní řešení 

 

Příjezd k předmětnému bytovému domu je po jednosměrné komunikaci z ulice Pod 

Horním dvorem. Výjezd je na komunikaci III. Tř. (ulice Prakšická směr Zlín). Objekt stojí 

v těsné blízkosti uliční komunikace. Stání v ulici s nákladními auty je dovoleno jen po dobu 

nakládky a vykládky stavebního materiálu. 

 

3.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

V rámci řešení nebudou prováděny žádné terénní úpravy jen úprava terénu po výkopu 

rýhy pro plynovodní přípojku. Vzrostlé stromy nebudou káceny, ale jen stromy ve východní 

části budou ořezány, aby větve nebránily ve stavbě lešení. V okolí objektu po zaizolování 

suterénních stěn bude proveden okapový chodník v šířce 400mm. 

 

3.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí 

U navrhované rekonstrukce je nutno respektovat vliv provozu kotlů spalující zemní 

plyn. Vznikající spaliny budou odváděny nad plochou střechu stávajícími komínovými 

průduchy Ø150mm. Do stávajícího komína bude umístěna plastová vložka Ø125mm. Spaliny 

obsahují škodliviny CO2 a NOx. Obsah škodlivin vznikajících při spalování zemního plynu 

v plynových kondenzačních kotlích bude nižší, než uvádí zákon 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší. Výrobcem udávaný normovaný emisní faktor pro CO ≤ 15mg/kWh, NOx ≤ 

20mg/kWh. Emisní třída NOx, dle ČSN EN 483 – 5. Množství škodlivin nebude mít negativní 

vliv na lokální životní prostředí.  

Kotelna bude před kolaudačním souhlasem podrobena akustickým zkouškám a hladina 

akustického tlaku nesmí překročit nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Hladina akustického hluku 

v nočních hodinách (22:00 - 6:00) nesmí překročit hodnotu 35dB při maximálním zatížení 

kotlem. Výrobcem udávaná maximální hladina akustického tlaku při plném zatížení kotle je 

38dB. Strop kotelny je proveden z těžkých keramických povalů s betonovým potěrem, který 
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bude dodatečně zateplen ze strany sklepa minerální vatou. Lze tedy usuzovat, že útlum 

konstrukce bude dostatečný a hluk z kotelny nebude omezovat byty v prvním nadzemním 

podlaží.  

Ve stávajícím stavu byl objekt vytápěn elektrickými konvektory, tzn. lokální 

znečištění nebylo žádné, ale globální znečištění bylo mnohonásobně vyšší než znečištění od 

plynových kotlů. 

 

 

Zdroj znečištění Energonositel 

Zdroj en. před realizací projektu (Var.1) Elektrické konvektory Elektrická energie 

Zdroj en. před realizací projektu (Var.1) Elektrický zásobník TV Elektrická energie 

Zdroj en. po realizaci projektu (Var.2) Plynový kondenz. kotel Zemní plyn 

Zdroj en. po realizaci projektu (Var.2) Plynový kondenz. kotel TV Zemní plyn 

Spotřeba tepelné energie (Var.1) [MWh] 236.1 MWh 

Spotřeba tepelné energie (Var.1) [MWh] 55.3 MWh 

Spotřeba tepelné energie (Var.2) [MWh] 105.3 MWh 

Spotřeba tepelné energie (Var.2) [MWh] 54.7 MWh 

Tab. 12 Enviromentální hodnocení projektu 

 

 

Z
d

ro
j 

Palivo / nositel energie 
Tuhé 

látky 
SO2 NOX CO Org. l. CO2 

Č. Druh Dodavatel [kg/MWh] [kg/MWh] [kg/MWh] [kg/MWh] [kg/MWh] [kg/MWh] 

kotel na 

zemní plyn 
z1 

zemní 

plyn 

distributoři 

zemního 

plynu 
0.0021 0.0010 0.1694 0.0339 0.0068 200.0 

elektrokotel  z8 

elektřina 

z 

veřejné 

sítě 

systémový 

dodavatel 
0.0933 1.7618 1.4965 0.1415 0.1111 1170.00 

Tab. 13 Emisní koeficienty 

 

Znečišťující látka 
stávající stav po realizaci projektu rozdíl 

t/rok t/rok t/rok 

TZL 0 0.000339 0.000339 

SO2 0 0.000163 0.000163 

NOX 0 0.027106 0.027106 

CO 0 0.005421 0.005421 

CO2 0 32.000000 32.000000 

Tab. 14 Posouzení emisí před a po provedení opatření – lokální hodnocení 
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Znečišťující látka 

stávající stav po realizaci projektu rozdíl 

t/rok t/rok t/rok 

TZL 0.027181 0.000339 0.026842 

SO2 0.513375 0.000163 0.513213 

NOX 0.436084 0.027106 0.408978 

CO 0.041227 0.005421 0.035806 

CO2 340.938000 32.000000 308.938000 

Tab. 15 Posouzení emisí před a po provedení opatření – globální hodnocení 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Na území stavby se podle informací stavebního a katastrálního úřadu nenachází žádný 

z prvků územního systému ekologické stability. Prvek žádné úrovně (nadregionální, 

regionální, lokální) není v zájmovém území vymezen ani navržen. V daném území dotčeném 

stavbou se nenachází žádný významný krajinný prvek, který by byl chráněný zákonem č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

V okolí objektu nebudou prováděný žádné výkopové práce, které by poškodily okolní 

vzrostlé stromy. Na okolních pozemcích se nachází vzrostlá zeleň, která ale nebude stavbou 

nijak významně dotčena. 

Stavba nebude posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

3.7. Ochrana obyvatelstva 

 

Na objekt nejsou kladeny požadavky na ochranu obyvatelstva. 

3.8. Zásady organizace výstavby 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot a jejich zajištění 

Veškeré materiály budou skladovány v suterénu v místnosti S.01 a S.27. Další 

materiál bude průběžně dovážen na stavbu. Při výpočtu se přebírají plochy z energetického 

posouzení objektu. 

Předpokládané množství izolantu Isover EPS Greywall a Isover TF Profi tloušťky  

180mm na zateplení 1 – 4.NP = 918,71*0,18= 165,37m3 

Zateplení soklu 104,94m2*0,12m=12,6m3 
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Zateplení podlahy do suterénu izolantem tloušťky 80mm: 

EPS:    245,9*0,08 = 19,7m3 

Minerální vata  64,6*0,08 = 51,7m3 

 

Zateplení střechy: 

EPS:   368,3*0,1 = 36,83m3 

Minerální vata: 368,3*0,12 = 44,2m3 

Spotřeba fasádní omítky 1 – 4 NP 2,5kg/m2*918,71m2 = 2296,8kg 

Spotřeba fasádní omítk 1.PP 2,5kg/m2*104,91m2 = 262,3kg 

Celková spotřeba omítky 2559kg, balení kbelík 30kg – 85ks  

 

Stěrkovací a lepící hmota: 

Spotřeba na stěrkování:  4,5kg/m2 *1024m2 = 4 608kg 

Spotřeba na lepení:  4,5kg/m2 *1024m2 = 4 608kg   

Celková spotřeba 9 216kg, pytel 25kg – 369 pytlů 

Dále je potřeba na stavbě skladovat polystyrenové zátky, hmoždiny, APU lišty, rožky. 

Po případné domluvě bude stavební materiál skladován i v některém dalším sklepním 

prostoru. 

Hydroizolace na střechu bude ihned při dovezení zpracována stejně. Nebude 

skladována na stavbě, aby nedošlo k jejímu poškození.  

Dle uvedených propočtů skladovací prostory v suterénu nebudou dostatečné, a proto 

navážka materiálu bude probíhat průběžně. Vzhledem k tomu, že objekt se nachází v ulici 

s úzkou příjezdovou komunikací, bude návoz probíhat menším nákladním autem. 

Elektrická energie bude napojena přes stavební rozvaděč do sklepních prostor. V 

rozvaděči bude umístěn odečtový elektroměr, resp. elektroměr s podružným měřením. 

Zásobování vodou pro technologické procesy bude provedeno ze stávajícího rozvodu pitné 

vody ve sklepních prostorech. Pro sledování množství odebrané vody bude na výtoku osazen 

odečtový vodoměr. Požadavky na další spotřeby hmot a medií nejsou známy. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Není součástí řešení projektu. Na stavbě nebudou probíhat žádné zásadní výkopové a 

terénní práce, které by vyžadovali odvodnění. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště leží bezprostředně u místní uliční komunikace, takže není třeba zřizovat 

žádné další sjezdy. V rámci revitalizace bytového domu bude nově provedena přípojka na 

zemní plyn. Žádné další přípojky technické infrastruktury nebudou prováděny. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště bude po celém svém obvodu zajištěno oplocením a uzamykatelnou bránou 

proti vniknutí nepovolaných osob. Veškeré skladování stavebního materiálu bude uvnitř 

oplocení případně v suterénu objektu.  V průběhu stavby můžou vznikat do určité míry 

negativní vlivy na okolí a to především co se týká hluku a zvýšené prašnosti pro provádění 

fasádních prací a při odřezávání balkonů. Při provádění prací musí být dodrženy požadavky 

nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 

znění vládního nařízení č. 8/2004 Sb. Musí být zohledněna hluková zátěž pro denní a noční 

provoz. Pro snížení prašnosti se bude používat vlhčení podkladu hlavně při řezání.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin. 

Prostor staveniště bude po celém svém obvodu oplocen z důvodu zákazu vstupu 

nepovolaných osob do prostoru staveniště. Lešení bude kryto plachtou, aby při pádu nářadí 

nebo stavebního materiálu nedošlo ke zranění kolemjdoucích osob. Na jižní fasádě budou 

odřezány balkony, které jsou ve velmi špatném stavu. Přizvaný statik doporučil vzhledem ke 

špatnému stavu výztuže stávající balkony odstranit. Balkony budou nahrazeny lodžiemi. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Pro zařízení staveniště budou vyčleněny plochy pro dočasné umístění stavebních buněk, 

jako je šatna pro pracovníky a chemické WC. Drobné přístroje a materiály budou skladovány 

v uzamčeném sklepním prostoru. Kancelář stavbyvedoucího vzhledem k rozsahu stavby není 

potřeba. Přesný počet stavebních buněk si určí zhotovitel dle svých zkušeností a potřeb. 

Objednatel je oprávněn požadovat zajištění kanceláře pro osoby vykonávající autorský a 

technický dozor stavby (pro kontrolní dny apod.). Na pozemku 241/43 budou vymezeny prostory 

pro dočasné uskladnění stavebního materiálu a suti. Tento prostor bude po dobu uskladnění 

materiálu oplocen, aby se zabránilo vstupu a odcizení materiálu. Přesný rozsah a umístění 

skladovacích ploch bude mezi zhotovitelem a objednatelem před zahájením stavebních prací. 

Rozsah staveniště bude na pozemku vlastníků bytového domu a města Uherský Brod. Odřezání 

balkonů a výstavba lodžií bude probíhat za pomoci těžké techniky. Těžká technika z části bude 
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zasahovat i na pozemek 241/12 ve vlastnictví České republiky. Po skončení prací bude na náklady 

zhotovitele uveden pozemek do původního stavu. 

 
g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

V rámci ochrany životního prostředí bude odpad vzniklý při výstavbě ekologicky 

likvidován. 

Odpady z výstavby budou vznikat především při provádění zateplovacího systému, 

demontáži stávajícího technického zařízení, hromosvodu a provádění průrazů a prostupu 

provedení nově navrženého vedení vytápění a vody. Dle stávající projektové dokumentace 

v objektu není obsažen azbest. Likvidace a nakládání s odpady bude zajišťovat firma provádějící 

montážní a stavební práce. Odpad bude skladován v kontejneru nebo na vymezené ploše a poté 

bude odvážen na určenou skládku. Odpad bude likvidován ve spalovně nebo odprodán do 

sběrných surovin. Nebezpečné odpady se nepředpokládají. Při nakládání s odpady se bude 

postupovat dle zákona č. 154/2010 Sb. 

 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihla O 

17 01 03 Keramika O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 odpadní sklo O 

17 02 03 odpadní plast O 

17 04 05 železo a ocel O 

17 04 07 směs kovů O 

17 04 11 odpad kabelů O 

17 05 04 zemina a kameny O 

17 06 04 odpad z jiných izolací O 

17 08 02 sádrová stavební hmota O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 

15 01 11 tlakové nádoby od PUR pěn N 

Tab. 16 Předpokládané odpady vznikající na stavbě 

 

Veškeré odpady, vznikající v průběhu stavebních prací budou likvidovány v souladu 

s platnou legislativou, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. 

Odpady budou průběžně evidovány.  
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Odpady, které lze dále využít budou předány do recyklačního zařízení na využívání 

stavebních odpadů.  

Nevyužitelné odpady budou odváženy na skládku fy. Rumpold. Veškeré doklady u 

uložení odpadu na skládku budou uchovány po dobu nejméně 5let. Na stavbě bude vedena 

evidence množství odpadů, které vznikaly při prováděných pracích (druh odpadu, kategorie, 

množství). 

Ke kolaudaci budou zhotovitelem stavebních prací předloženy následující doklady: 

 průběžná evidence odpadů, které vznikaly v průběhu výstavy (druh odpadu, kategorie 

a množství) 

 doklad o recyklaci stavebních odpadů 

 veškeré další doklady o odpadech 

 

Likvidace obalů ze zabudovaných výrobků a materiálu je povinností jednotlivých 

subdodavatelů.  

Při výstavbě nebudou produkovány emise v množství vyšším, než je obvyklé pro 

podobné prováděné práce. 

 

h) Bilance zemních prací 

Při zemních pracích je nutné dodržování bezpečnostních předpisů. Práce budou probíhat 

výhradně jen při výkopu plynovodní přípojky. Výkop bude probíhat strojně. Zemina se bude 

skladovat souběžně s výkopem. Jelikož je plynovod veden v části zahrady, přebývající zemina 

bude rozprostřena na pozemku.  

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během veškerých prací jak při zateplování, tak při provádění vnitřních rozvodů 

vytápění a teplé vody budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – zbytky stavebních 

materiálů, obalový materiál (papír, PE folie, lepenka), stavební suť, živičná hydroizolace, 

zbytky tepelné izolace (EPS, MW). Třídění odpadu bude probíhat již od začátku. Odvoz a 

zneškodňování odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat firma, která je současně 

zhotovitelem prací. 

Vliv stavby na životni prostředí je posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování 

vlivů na životni prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzovaní 

vlivů na životni prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona 

č. 186/2006 Sb.  
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Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 201/2012 Sb. Řešené území 

nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Na stavbě se nevyskytuje úlet látek, uvedených v 

seznamu látek v příloze 1, které znečišťují ovzduší. 

Z hlediska ochrany zdraví se vychází ze zákona č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví ve znění pozdějších vyhlášek. Předmětná revitalizace nepřichází do styku 

s chemickými karcinogenními látkami dle vyhlášky č. 89/2001 Sb.  

Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na 

stavbě provozováno. Styk s elektromagnetickým zářením dle vyháašky č. 20/2001 Sb. se 

nevyskytuje. Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 

Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny. Nebudou používány stavební materiály s 

hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  

Při provádění stavebně-montážních prací je nutno dbát o ochranu zdraví osob na 

staveništi a dodržet veškeré předpisy, které upravují bezpečnost práce při provádění prací ve 

stavebnictví. Jedná se zejména o:  

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci;  

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích;  

 nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce;  

 zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., § 101 - § 108;  

 

V případě použití mechanizace, především zvedacích zařízení a techniky (výtahy, 

jeřáby apod.), popř. při budování lešení bude nutno respektovat stávající veřejné sítě 

technické infrastruktury uložené v souběhu s komunikací a chodníkem nebo pod ním. V 

daném případě jsou to elektrické vedení a sdělovací vedení. Je nutné respektovat veškeré 

bezpečnostní předpisy a také podmínky správců předmětných sítí, které uvedli ve svých 

vyjádřeních ke stavbě.  
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Práci s mechanizmy mohou vykonávat pouze osoby s příslušným oprávněním. 

Pracovníci stavební firmy či stavebníci při svépomocné výstavbě budou vybaveni příslušným 

pracovním oděvem a obuví a ochrannými pracovními pomůckami (rukavice, brýle, přilby). 

Na stavbě budou k dispozici základní prostředky první pomoci.  

Na stavbě bude řádně veden stavební deník, který zde bude trvale k dispozici. Při 

všech stavebně montážních pracích bude nutno postupovat tak, aby nepříznivé vlivy stavby na 

okolí (hluk, prach, znečištění apod.) byly minimalizovány, aby nepřekročily míru obvyklou 

při výstavbě rodinných domků. Hlučné činnosti nebudou prováděny v nočních hodinách mezi 

22:00 - 6:00 hod., o nedělích a o svátcích. 

Veškeré stavební práce se staveními výrobky budou prováděny dle platných 

technologických a bezpečnostních předpisů, které si stanovují jednotliví výrobci. Staveniště 

musí být řádně zabezpečeno úrazem elektrickým proudem. Stavební rozváděč a další zařízení 

budou mít platné revize. Dále je nutno dodržovat bezpečnost práce ve výškách  při instalaci 

zateplovacího systému z lešení, pokládky tepelné hydroizolace na střechu nebo při osazování 

solárních kolektorů na střechu. Na staveništi je nutné dodržovat předpisy pro práci 

s otevřeným ohněm primárně při pokládce živičné hydroizolace na střechu. Tím zabráníme 

vzniku požáru, škody na zdraví a majetku. 

Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a NV 

591/2006 Sb. 

Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a vice zhotovitelů ve vztahu k §14 odst. 1 zákona 

č.309/2006 Sb. 

Na stavbě budou prováděny práce dle NV 591/2006 Sb. (práce ve výšce nad 10m), výška 

stavby 14,2m. 

Vzhledem k předpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se nepředpokládá 

překročeni limitů rozsahu stavby dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. 

Na základě výše uvedených skutečnosti je povinností stavebníka zpracovat plán BOZP. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Původní stavba není navržena jako bezbariérová. Součástí řešení je zlepšení tepelně 

technických vlastností objektu a snížení nákladů na energie.  Součástí řešení projektu není 

úprava objektu pro bezbariérové využívání. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Doprava na staveniště se neprojeví na bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích v okolí. Případné znečistění komunikace blátem, apod. při výjezdu vozidel z 

prostoru stavby bude okamžitě odstraněno. Doprava stavebního materiálu se bude provádět 

výhradně v pracovní dny. Stavební činností v prostoru staveniště nedojde k narušení ochrany 

veřejných zájmů. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění prací. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

SO.01 – zateplení obálky 

 zahájení prací:    04/2014 

 předpokládané ukončení prací:  07/2014 

 

SO.02 – plynovodní přípojka 

 zahájení prací:    05/2014 

 předpokládané ukončení prací:  05/2014 

 

SO.03 - vytápění 

 zahájení prací:    05/2014 

 předpokládané ukončení prací:  08/2014 

 

SO.04 – solární kolektory 

 zahájení prací:    05/2014 

 předpokládané ukončení prací:  06/2014 

9/2014 – kolaudace objektu 
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4. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

4.1. Dokumentace stavebního objektu – popis objektu navrhovaných úprav 

 

a) Úvod 

Účelem projektové dokumentace je technické zpracování návrhu zateplení 

obvodových stěn, střechy a podlahy do suterénu a demontáž stávajících balkonů, které budou 

nahrazeny nově přistavěnými lodžiemi. Okna byly dříve vyměněny. Stavební úpravy budou 

prováděny pouze v rámci fasády bytového domu bez výrazných zásahů uvnitř dispozice 

objektu. V další části dokumentace je popsáno vnitřní vytápění, zásah do vnitřních konstrukcí 

bude minimální, bude se jednat především o prostupy jednotlivými konstrukcemi. Veškeré 

stavební práce bude provádět pouze oprávněná firma, která je k tomu způsobilá dle platných 

vyhlášek zákonů a norem. Postup stavby bude chronologicky zaznamenáván ve stavebním 

deníku a případné nejasnosti v projektové dokumentaci je třeba vždy projednat s hlavním 

projektantem. 

Obsahem projektu je řešení kompletního zateplení fasády objektu bytového domu č.p. 

1614 kontaktním zateplovacím systémem s izolací od fy Isover. Tepelnou izolaci budou tvořit 

fasádní polystyrenové desky Isover GreyWall a minerální desky pro vytvoření požárních pásů 

Isover TF Profi. Povrchovou úpravu zateplovacího systému bude tvořit silikátová probarvená 

pastovitá omítka.  

Navržené stavební úpravy obvodového pláště BD vyvolají výměny parapetů všech 

oken a balkonových dveří, úpravu dešťových svodů a hromosvodu dle požadavků norem. 

V rámci navržených úprav na ochlazovaných konstrukcích bude zateplena podlaha do 

suterénu minerální izolací v chodbách a kotelně. V jednotlivých sklepních prostorech je 

navržen šedý polystyren EPS GreyWall. Povrchová úprava bude jen stěrkovací hmota se sítí. 

V případě požadavku je možné povrch namalovat vápenným nátěrem např. Primalex. 

Střecha bude zateplena minerální izolací v tloušťce 100mm, na tuto vrstvu bude ještě 

položen polystyren tloušťky 120mm. Zateplení střechy je provedeno jako dvouvrstvé. Toto 

řešení bylo doporučeno firmou DEK z důvodu mírně nerovného stávajícího podkladu. 

Obvodový plášť je vyzděn ve vytápěných podlažích z děrovaných cihel CDm tloušťky 

375mm. Suterén je vyzděn z cihel plných v tloušťce 450mm. Vnitřní příčky uvnitř dispozice 

jsou tloušťky 100mm a zdvojené mezibytové příčky tloušťky 250mm (2x100mm + 

vzduchová mezera). Nosnou konstrukci tvoří zdivo z cihel (CP) plných ve schodišťovém 

prostoru o tloušťce 300mm a hlavní nosná středová část je provedena z cihel plných o 

tloušťce 450mm. 
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Nosnou vodorovnou konstrukci stropů tvoří keramické prefabrikované povaly 

tloušťky 205mm. 

Střešní plášť bytového domu je navržen jako jednoplášťový se sklonem 3°, kde 

nosnou konstrukci střechy tvoří keramické povaly. Na povalech je proveden cementový potěr 

a škvárový násyp, který tvoří spádovou vrstvu a současně tepelnou izolaci střechy. Na škváře 

jsou vyskládány plynosilikátové desky, které tvoří taky tepelně izolační vrstvu střechy. 

Hydroizolace střechy je provedena jako živičná. V roce 1986 byla provedena oprava 

hydroizolace. 

Bytový dům je založen na základových monolitických pasech z betonu třídy B135 a 

B170, dnešní značení by odpovídalo třídě betonu C8/10  a C12/15. Svislé konstrukce 

nevykazují žádné viditelné statické trhliny, z čehož lze vyvodit, že základové konstrukce jsou 

v dobrém stavu a podloží je řádně konsolidované. Vodorovné konstrukce balkonů na jižní 

fasádě jsou v silně nevyhovujícím stavu. Nájemníkům bylo doporučeno, aby balkony 

nevyužívali.  

Stávající otvorové výplně byly dříve vyměněny.  Dle dokladů se jedná o okna se 7-

komorovým rámem a izolačním trojsklem s teplým rámečkem. Průměrný součinitel prostupu 

tepla oken je Uw=0,86W.m -2.K -1. Vstupní dveře jsou plastové se součinitel prostupu tepla Ud 

= 1,5 W.m -2.K -1. 

 

b) stávající stav konstrukcí zjištěný při prohlídce 

Balkony  

Na balkonech na jižní fasádě BD byly zjištěny závažné poruchy jak krycí vrstvy 

železobetonové konstrukce, tak samotné nosné konstrukce. Výztuž je silně obnažena a 

zkorodována, v některých místech je výztuž přetržena. Dále bylo zjištěno, že izolace proti 

vodě v konstrukci podlah balkonů je již nefunkční, čímž dochází k výraznému pronikání 

vlhkosti do konstrukce obvodového pláště a tím v zimních měsících dochází ke vznikům 

tepelných mostů. Což má za příčinu vznik plísní v obytných prostorech BD. Vlivem 

zanedbané údržby je korozí napadeno zábradlí balkonu. Ze získaných pozorování nelze 

vyloučit ještě další skryté vady a poruchy, které mohou časem přejít v havarijní stav, že se 

balkon utrhne. Jako zásadní poruchy lze hodnotit hloubkovou korozi, přetržení výztuže a 

silnou korozi zábradlí v místě kotvení konstrukce zábradlí do podlahy balkonu. V rámci 

jednání o možnostech sanace balkonů bylo doporučeno odřezání stávajících balkonů a 
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nahrazení prefabrikovanými lodžiemi. Odřezáním docílíme průběžné tepelné izolace v celé 

výšce objektu a tím minimalizujeme tepelné vazby v místě připojení balkonu. 

 

Okenní a dveřní výplně 

Okna v obytných částech bytového domu jsou vyměněna za plastová okna s izolačním 

trojsklem se součinitel prostupu tepla Uw=0,86W.m -2.K-1. Okna byla osazena a mezera mezi 

ostěním a oknem byla jen vyfoukána PUR pěnou.  Pěna je působení UV zářením silně 

poškozená. Před prováděním zateplovacího systému bude pěna vyškrábána a prostor nově 

vystříkán nízkoexpanzivní montážní pěnou Den Braven. 

 

Plísně 

Vlivem promrzání dochází ke kondenzaci v chladném rohu poblíž balkonů a 

v prostorech okolo okenních otvorů a následnému růstu plísní. 

 

Klempířské prvky 

Jejich stavebně technický stav odpovídá době jejich provedení a osazení. Klempířské 

prvky jsou orezlé, barva oloupaná.         [8] 

 

4.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a provozního řešení objektu 

bytového domu 

Z architektonického hlediska při zateplení obálky nedojde k výrazné změně obálky 

budovy. Otvorové výplně se nebudou měnit. Fasáda se svým barevným výrazem bude 

odpovídat okolní zástavbě. Při volbě barevného odstínu je doporučeno volit odstíny 

s činitelem odrazu HBW vyšší než 30. U barev s činitelem odrazu menším než 20 dochází 

k vysokému teplotnímu namáhání fasádního systému. Barevné členění bude projednáváno 

s městským architektem a majiteli jednotlivých bytů před zahájením stavebních prací. Funkce 

objektů zůstává beze změny – bytový dům se 16 bytovými jednotkami. V rámci řešení 

revitalizace nejsou navrženy žádné vegetační úpravy okolí bytového domu. Návrhové 

stavební úpravy objektu se neřeší z hlediska pohybu osob se sníženou orientací v prostoru a 

pohyblivostí.  

Koncepce celkového řešení po stránce urbanistické tak i stavebně technické vychází 

z návaznosti na stávající okolní zástavbu, která byla již dříve revitalizována v rámci bytového 

fondu SBD Panorama. 
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4.3. Parametry bytového domu 

 

Zastavěná plocha     352,8m2  

Obestavěný prostor nového návrhu   6077m3 

Objem vytápěné části objektu   4365,9m3 

Celková vytápěná plocha (celková vnitřní plocha) 1154,6m2 

Energeticky vztažná plocha    1362,1m2 

Počet bytů      16 

 

Velikost bytů na podlažích: 

Byt 1 s podlahovou plochou 78,43m 

Byt 2 s podlahovou plochou 61,93m3  

Byt 3 s podlahovou plochou 77,93m3  

Byt 4 s podlahovou plochou 78,43m3  

 

Celková užitná plocha     1187m2 

Plocha kontaktního zateplovacího systému  1024m2 

Plocha okenních otvorů    175,3m2 (bez změny) 

Plocha střechy      368,31m2 

Plocha zateplení podlahy do suterénu  340,5m2 

Počet osob v bytovém domě    48 

 

5. Technické a konstrukční řešení objektu 

Navržené stavební úpravy budou probíhat na vnějším plášti obálky domu. Dále po 

provedení vnitřních rozvodů TV a vytápění bude provedeno zapravení otvorů a drážek. 

V suterénu bude nově provedená kotelna se dvěma plynovými kotli, zásobníkem na TV a 

solárním zásobníkem. Na střeše bude instalováno 16 kusů solárních kolektorů. 

 

5.1. Demolice, demontáž 

V rámci navržených stavební úprav a opatření na zateplení bytového domu budou provedeny 

tyto opatření: 
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 demontáž hromosvodů, demontáž klempířských výrobků na fasádě (oplechování 

střešní nadezdívky, střešní žlaby, svodní potrubí, parapety) 

 demontáž hromosvodů 

 odstranění elektrických konvektorů z jednotlivých bytů a zásobníků na teplou vodu. 

 

5.2. Zateplovací systém ETICS 

Bude provedeno komplexní zateplení všech ochlazovaných konstrukcí na styku 

s exteriérem. Zateplení lze rozdělit na 3 části. Zateplení podlahy do suterénu, obálky budovy a 

střechy. 

 

5.2.1 Zateplení obvodových konstrukcí 

Zateplovací systém ETICS zlepšuje především tepelně technické vlastnosti konstrukcí 

a tím výrazně snižuje spotřebu tepelné energie a obecně náklady na vytápění objektu. Další 

důsledek zateplení je zvýšení povrchové teploty v interiéru a tím zabráníme kondenzaci a 

růstu plísní na vnitřním povrchu, zlepšení tepelné pohody objektu, eliminace systematických 

tepelných mostů, zvýšení akumulace hmotných nosných stěn, snížení namáhání konstrukcí 

klimatickými jevy a zamezení pronikání vlhkosti konstrukčními spárami v konstrukci. 

Fasádní systém chrání nosné konstrukce před atmosférickými vlivy hlavně před vlhkostí a 

mrazem. 

Práce s materiály (lepidla a omítkoviny) budou prováděny pouze při teplotách vyšších 

než 5°C. Při práci s materiály je nutno postupovat dle technologických listů a dodržovat 

technologické přestávky. 

Po skončení prací je nutné upozornit obyvatele bytového domu, že svévolné 

zasahování do zateplovacího systému (montáž antén, satelitů apod.) je zakázáno. Veškeré 

práce musí provádět odborná firma. Montáže je potřeba řádně zabezpečit, aby nedocházelo 

k zatékání do zateplovacího systému. 

 

5.2.2. Přípravné práce a úprava stávajícího podkladu před instalací zateplovacího 

systému 

Veškeré zateplovací práce na fasádě budou prováděny z lešení. Při stavění lešení je 

potřeba lešení odsadit od stávající fasády, tak aby bylo možno instalovat zateplovací systém a 

zůstal dostatečný pracovní prostor. Vzdálenost lešení od objektu cca 350mm. Práce budou 

prováděny pod plachtou. 
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Před započetím prací budou odstraněny veškeré klempířské výrovky, které zasahují do 

zateplovacího systému (parapetní plechy, držáky střešních svodů a hromosvodů, větrací 

mřížky apod.) Při výrobě nových klempířských prvků je nutno počítat s rozšířením fasády o 

cca 195mm. Kvůli lepší přilnavosti povrchu bude fasáda očištěna tlakovou vodou, je nutné, 

aby se poté fasáda nechala řádně vyschnout. Ustálené povrchové trhliny nejsou na závadu. 

Staticky způsobené trhliny a praskliny se musí nechat ověřit sádrovými terči, aby se zjistilo, 

zda už nedochází k dalšímu pohybu. Staré nátěry a omítky budou odstraněny. Nerovnost 

povrchu musí být do 20mm. Větší nerovnosti je doporučeno vyrovnat buď zbroušením, nebo 

pomocí lepícího tmelu.  

Otvorové výplně, které by mohly být znečištěny při provádění prací, budou oblepeny 

krycími PE foliemi se samolepící páskou. Veškeré vnitřní rozvody, které jsou vedeny 

v obvodové stěně, se před zahájením prací musí sprejem označit, aby nedošlo k jejich 

poškození při kotvení polystyrenových desek. Překládání desek a používání výztužné tkaniny 

bude prováděno dle technických listů dodavatele zateplovacího systému. Oplechování bude 

provedeno v průběhu provádění, nejpozději však po instalaci zateplovacích desek. 

Oplechování bude provedeno v souladu s ČSN 73 3610.  

 

5.2.3.  Technické parametry zateplovacího systému ETICS 

 

V rámci dodávky je možné zvolit jakéhokoli dodavatele zateplovacího systému, který 

má certifikovaný systém ETICS a budou dodrženy tepelně technické vlastnosti izolačních 

desek, jak je navrženo v projektu. 

 

5.2.4. Postup provedení zateplovacího systému 

a) Příprava podkladů 

Pomocí nivelace nebo hadicové vodováhy (libeli) se vyznačí spodní líc soklu a upevní 

se zakládací lišta Založení bude provedeno v souladu s ČSN 73 0810. Při osazování profilů je 

vhodné upevnit ve výšce požadované spodní hrany fasády rovné latě. Na latě budou položeny 

profily, které budou upevněny natloukacími hmoždinkami do zdiva. Vzdálenost mezi 

jednotlivými hmoždinkami nesmí překročit 500mm. Případné mezery mezi lištou se musí 

vyrovnat (vyklínkovat). Před lepením bude obálka budovy napenetrována. Do soklové lišty je 

doporučeno z důvodu zlepšení soudržnosti a ochrany v oblasti soklu, vložit pás armovací 
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tkaniny, tak aby přesahoval minimálně 150mm z lišty. Rovinnost základní vrstvy musí být 

zajištěna s maximální mezní odchylkou 20mm pro lepení izolačních desek. 

 

b) Instalace izolačních desek 

Na rub izolačních desek bude naneseno lepidlo hřebenovým hladítkem (se zuby 10 x 

10mm). Malta musí pokrývat minimálně 60% plochy. Izolační desky vždy budou kladeny do 

vazby. Nad okny bude proveden ozub, aby nedocházelo k praskání v místě překladů z důvodu 

teplotního namáhání. Provedení zateplovacího systému okolo otvorových výplní se musí 

věnovat zvýšená pozornost. Zde dochází nejčastěji k tvorbě tepelných mostů a prasklin a 

poruch vlivem špatného provedení 

 

c) Stanovení zatížení větrem a návrh kotvícího systému 

Ve zjednodušeném návrhu (dle ČSN 73 2902) byly uvažovány účinky větru na jedinou 

nejméně příznivou hodnotu. Objekt je výšky 15m proto nebyl členěn do více výškových 

pásem. Jednotlivé plochy pláště budovy byly rozděleny na okrajovou a vnitřní část. 

Hmoždinky byly vybrány na základě druhu nosné konstrukce a požadované únosnosti. 

 

 
Obr. 1 Schéma oblastí 

 

Byl proveden návrh pro okrajovou část a pro vnitřní oblast byl ponížen o 25%. 
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Obr. 2 Schéma rozmístění kotev 

 

Délka hmoždinek musí být zvolena tak, aby kotevní délka v nosném zdivu byla 

minimálně 40mm (neuvažuje se s omítkou). Do izolační desky bude vyfrézován kruhový 

otvor o průměru 70mm, poté budou vyvrtány díry pro hmoždinky. Hmoždinky po 

zašroubování nesmí být volné a nesmí vyčnívat z plochy. Potom dojde k zazátkování 

vyfrézovaného otvoru.  Nakonec se provede přebroušení izolačních desek. Rovinnost se 

kontroluje hliníkovou latí o délce 2 – 3m. Armovací vrstvy případné nerovnosti jen kopírují. 

 

d) Provedení detailů 

Průchod stavebních prvků zateplovacím systémem je nutno provést až po provedení a 

zaschnutí silikátové omítky. Provede se proříznutím na styku stavebních prvků a omítky a pak 

tuto spáru vyplníme elastickým tmelem. Tato úprava umožňuje dilataci při pohybu jiného 

materiálu. 

Stávající dilatační spáry objektu musí být zachovány i v zateplovacím sytému. Spáry 

budou ošetřeny dilatačním profilem umožňující pohyb při rozpínaní a smršťování v závislosti 

na venkovní teplotě. 

 

e) Základní vrstva – výztužná síťovina (armování systému) 

Základní výztužná plocha musí být vždy v celé ploše tepelně izolačního kompozitního 

systému. Jako výztuž se používá skleněná výztužná síťovina. Síťovina se při realizaci 
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zapracovává do stěrkové hmoty. Ke stěrkování se nejčastěji používá stejná hmota, kterou se 

lepí izolační desky k podkladu. Na vyztužení detailů se v ETICS používá systémové 

příslušenství: rohové lišty, dilatační lišty, ukončovací a zakládací lišty. V konstrukci fasády 

bude použita síťovina s objemovou hmotností 160g/m2.  

Stěrkovat je možné až po osazení parapetních plechů a oplechování atiky. Plech se 

podloží minerální plstí nebo polystyrenem větší pevnosti (tím eliminujeme část tepelných 

mostů). Stěrkování se obvykle začíná u otvorů. Špalety se provádějí za použití rohových lišt 

s tkaninou, která se zastěrkuje. Tkanina se musí zatlačit do lepidla, tak aby pronikla přes 

lepidlo a zahladí se hladítkem. Na vnitřní část špalety se použije API lišta. Tkaninové pásy se 

obvykle nařezávají předem odměřené plochy a klade se shora dolu s přesahem, který je 

vyznačený na síťovině. Otvorové výplně se do tkaniny vyřezávají, tak že tkanina zasahuje 

min. 100mm do otvoru, aby mohlo dojít k přeložení rohu a tím k vyztužení. Přesahy síťoviny 

minimálně 100mm. Armovací síťovina se vždy musí ukládat do stěrky. 

 

f) Penetrační nátěr 

Před nanášením finální povrchové úpravy je nutná technologická přestávka, její délka 

je závislá na klimatických podmínkách, při kterých jsou práce prováděny. Penetrační nátěr je 

doporučeno provádět den před finální povrchovou úpravou. 

Penetrační nátěr zvyšuje adhezi povrchu, snižuje savost a sjednocuje jeho barevnost. U 

minerálních omítek se penetrační nátěr používá vždy. Při použití rýhovaných strukturovaných 

omítek je vždy nutné používat probarvené penetrace, kdyby došlo k „proškrábnutí povrchu“ a 

neprosvítala základní vrstva v rýhách. Zatírané omítky se doporučuje penetrovat z důvodu 

zvýšení adheze. 

 

g) Povrchová úprava 

Bude použita pastová silikátová tenkovrstvá omítka. Práce započnou až po zaschnutí 

penetračního roztoku. Zrnitost omítky bude v rozmezí 1,5 – 2mm. 

 

h) Dokončovací práce 

Demontáž lešení lávky apod. Nátěry je nutno provádět, tak aby nedošlo k dodatečnímu 

poškození či potřísnění hotové fasády. 
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5.3. Zateplení podlahy do suterénu 

Postup prací bude období jako při provádění vnějšího zateplovacího systému jen s tím 

rozdílem, že nebude použita silikátová omítka jako povrchová úprava, ale proces bude 

ukončen po zastěrkování síťoviny. V případě požadavku investora je možné provést 

přemalování stropu. Strop bude kotven natloukacími hmoždinkami v počtu 8ks/m2. Instalace 

bude probíhat z posuvného lešení. Dle projektu je potřeba se řídit navrženým druhem 

izolantu. V komunikačních prostorech bude použita minerální vata a v jednotlivých sklepních 

prostorech Isover EPS Greywall tloušťky 80mm. 

 

5.3. Zateplení střešního pláště 

Střecha je navržena dle vyhlášky 268/2009 (§25). Střechy musí zachycovat a odvádět 

srážkové vody, sníh a led, tak aby neohrožovaly chodce a účastníky silničního provozu nebo 

zvířata v přilehlém prostoru a zabraňovat vnikání vody do konstrukcí staveb. Střešní 

konstrukce musí být navržena na normové hodnoty zatížení.  

Součástí dokumentace střechy bude i statický posudek, který posoudí únosnost 

stávající střechy, zda přenese zatížení od nově navržené tepelně hydroizolační vrstvy a 

následně od solárních kolektorů.  

Zateplení střechy novou hydroizolační vrstvou doporučuji provést před provedením 

ETICS svislého obvodového pláště s ohledem na detail oplechování atiky a uzavření větrácích 

otvorů. 

Stávající hydroizolace bude využita jako parozábrana. V místech kde bude poškozena, 

bude před pokládkou tepelné izolace vyspravena. Spodní část tepelné izolace bude lepena 

asfaltem k povrchu a vrchní část bude kotvena vruty do nosné konstrukce střechy. Tepelnou 

izolaci je třeba skládat na sraz, tak aby byla zajištěna homogenita v celé ploše. Jednotlivé 

vrstvy budou kladeny kolmo na sebe.  Jednotlivé řady budou posunuty o vazbu. Hlavní vrstva 

hydroizolace bude tvořena živičnou izolací typu Elastek od fy Dektrade. Přesahy asfaltových 

pásů je nutné spolehlivě spojit, ale je potřeba postupovat opatrně aby nedošlo o poškození 

EPS izolace nadměrným teplem. Veškeré práce se budou provádět dle doporučení dodavatele 

systému. 

 

5.4.1. Bezpečnost při užívání 

Výstup na střechu je proveden po žebříku, který je umístěn ve východní části objektu. 

Žebřík budou obroušen a nově natřen. Na střeše bude instalována ochrana před bleskem dle 

ČNS EN 62 305.  
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5.4.2. Empirický návrh počtu kotevních prvků 

Kotevní systém střechy je možné za určitých podmínek navrhnout empiricky. 

Podmínky: 

 střecha není členitá a má jednoduchý půdorys 

 střecha je max 20 m nad úrovní terénu 

 zatížení větrem nepřesahuje běžné hodnoty 

 únosnost je třeba ověřit před realizací výtažnými zkouškami. Počet kotev je 

stanoven kotevním plánem.[13] 

 

Výška 

objektu 

Oblast 

plochy 

Okrajová 

oblast 

Rohová 

oblast 

do 8m 3ks/m2 4ks/m2 6ks/m2 

od 8 do 20m 3ks/m2 6ks/m2 9ks/m2 

Tab. 17 Empirický návrh kotevních prvků (pro návrhovou únosnost kotvy min. 0,4KN) [13] 

 

5.4.3. Technologický postup prací 

Pro dopravu materiálu na střechu bude využit stavební výtah. 

Příprava střechy pro provedení opravy stávajícího podkladu, demontáž klempířských 

konstrukcí hromosvodu antén, demontáž plastových trubek zakončující větrací otvory vnitřní 

kanalizace. 

Navýšení atiky minimálně o tloušťku nového izolantu. 

Odřezání a vyrovnání hrubých nerovností v ploše, opravení povrchu přířezy asfaltového pásu 

typu S. 

Přilepení první vrstvy minerální izolace tloušťky 100mm na stávající podklad. Tepelná 

izolace bude skládána na sraz tak, aby byla zajištěna homogenita na celé ploše. Jednotlivé 

řady budou vůči sobě posunuty o vazbu. 

Na první vrstvu bude položena vrstva EPS 150S tloušťky 120mm. Izolace bude položena na 

sraz a bude kotvena vruty do podkladu. 

Přesahy asfaltových pásů je nutné spolehlivě protavit, ale je potřeba postupovat obezřetně, 

aby nedošlo k poškození polystyrenu nadměrným teplem. 

Na tepelnou izolaci bude provedena hydroizolační vrstva z asfaltových pásů.  Skladba střechy 

bude kotvena do nosné střešní konstrukce. 

Provedení nových klempířských kcí z plechu typu Lindab. Plech atiky bude opatřen 

povrchovou úpravou  - polyesterový lak. 
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Provedení nové konstrukce hromosvodu s ohledem na umístění solárních kolektorů. 

 

5.5. Odstranění balkonů a nahrazení lodžiemi 

 

5.5.1. Postup prací při odstranění balkónu 

Na odřezání balkonů je potřeba těžká technika – jeřáb.  Před započetím prací je nutné 

informovat všechny obyvatele bytového domu, že při probíhajících pracích je nutné mít 

zavřené všechny okna. V balkonu se provedou 4 otvory, kterými se prostrčí popruhy. Tyto 

popruhy budou zavěšeny na jeřáb.  Na balkon se umístí pásová pila, která provede odřezání 

balkonu. Všechny odřezané balkony jsou nakládány na nákladní auto a odváženy. Při 

provádění prací je nutné dodržovat bezpečnost práce a používat ochranné pomůcky. Přesný 

postup prací bude zpracován zhotovitelem. 

 

Obr. 3 Odřezání balkonů [14] 

 

5.5.2. Prefabrikované lodžie 

Jedná se o prefabrikované železobetonové konstrukce předsazených lodžií pro obytné 

zděné domy. Lodžie budou založeny na vlastním základu a kotveny do obálky, aby tepelná 

izolace mohla být průběžná a docházelo k minimalizaci tepelných vazeb. Lodžie jsou řešeny 
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jako náhrada stávajících nevyhovujích balkonů, které museli být odřezány. Výhoda lodžií je, 

že boční strany částečně chrání uživatele balkonu před povětrnostními vlivy. 

Veškeré práce musí být zásadně prováděny specializovanou montážní firmou 

s příslušným oprávněním při dodržování veškerých technologických zásad a postupů 

s ohledem na statické posouzení objektu a konstrukce lodžií. Kotvení lodžií do nosných 

konstrukcí objektu bude provedeno nerezovými prvky nebo chemickými kotvami. 

 

Vlastnosti lodžií: 

 beton min C30/37 

 výztuž R 10 505 

 kotevní prvky, chemické kotvy a zámečnické výrobky stanovené projektovou 

dokumentací 

 konstrukce zábradlí a výplně včetně povrchových úprav individuálně dle projektové 

dokumentace 

 

 

Obr. 4 Ukázka navrženého typu lodžií [15] 

 

6. Technika prostředí staveb 

6.1.  Stanovení potřeby tepla na ohřev TV 

Spotřebu teplé vody je možné stanovit dle ČSN 06 0320 nebo dle ČSN EN 15 316. 

Výpočet podle evropských norem nejlépe reflektuje skutečnou spotřebu teplé vody na osobu a 
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den. Evropská norma stanovuje průměrnou spotřebu na osobu 40l a ČSN stanovuje spotřebu 

82 l/os den. Dle faktur za poslední 3 roky z bytových domů pod správou bytového družstva 

bylo zjištěno, že spotřeba TV reflektuje s hodnotami dle ČSN EN 15 316. Návrhový počet 

osob v objektu 48. 

Roční spotřeba tepla na ohřev a distribuci TV pro stávající stav – 55,3MWh/a 

Roční spotřeba tepla na ohřev a distribuci TV pro nový návrh – 75,9MWh/a (solární 

kolektory pokryjí 21,2MWh/a, pak se dostáváme na energetickou náročnost výchozího stavu, 

ale při polovičních nákladech na 1MWh energie). 

V novém návrhu je vyšší spotřeba energie v důsledku centrálního ohřevu TV s cirkulací. 

Zde jsou uvedeny postupy pro výpočet spotřeby vody dle ČSN a EN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 18 Vstupní údaje pro výpočet zásobníku dle ČSN 06 0320 

 

Start - konec procenta hodin Potřeba tepla celkem kW jednotka 

0-5 0% 5 0.00 12.87 kWh 

5-17 35% 12 72.10 115.87 kWh 

17-20 50% 3 103.00 226.59 kWh 

20-24 15% 4 30.90 267.79 kWh 

      ∆Qmax1 77.3 kW 

  Vz1 1.48 m3 

  Ø1n 14.6 kW 

  Míra nadsazení křivky 31% -   

Tab. 19 Spotřeba energie v časových úsecích a návrh objemu zásobníku TV dle ČSN 06 0320 

 

Potřeba TV na jednotku 0.082 m3 

Počet jednotek 48 - 

TV 55 °C 

SV 10 °C 

ztráta 0.3 % 

Q2z 61.8 kWh 

Q2t 206.0 kWh 

Q1P 267.8 kWh 
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Graf 6 Křivka dodávky a odběru dle ČSN 06 0320 

Potřeba TV na jednotku 0.04 m3 

TV 55 °C 

SV 10 °C 

ztráta 0.3 % 

Q2z 30.1 kWh 

Q2t 100.5 kWh 

Q1P 130.6 kWh 

Tab. 20 Vstupní údaje pro výpočet zásobníku dle ČSN EN 15 316 

 

 

Start - konec procenta hodin Potřeba tepla celkem kW jednotka 

0-6 0% 6 0.00 15 kWh 

6-9 35% 3 35.17 46.47 kWh 

9-19 15% 10 15.07 74.11 kWh 

19-22 40% 3 40.19 118.07 kWh 

22-24 10% 2 10.05 130.63 kWh 

      ∆Qmax2 29.3 kW 

  Vz2 0.56 m3 

  Tab. 21Spotřeba energie v časových úsecích a návrh objemu zásobníku TV dle ČSN 15 31 
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Graf 7 Křivka dodávky a odběru dle ČSN EN 15 316-3-1 

 

 

Výkon kotle 70 KW 

korekční faktor 0.94 - 

hustota vody 988 kg/m3 

doba 300 s 

Spínací diference 10 K 

    
Kotel ohřeje vody za čas 0.54 m3 

Tab. 22 Posouzení výkonu kotle při dohřevu ∆t=10K za čas 5min 

Navržený zásobník je dostatečný velký při použití kaskády kotlů a ocelkovém výkonu 70kW. 

 

6.2. Potřeba tepla před a po provedení opatření, návrh tepelného výkonu 

Jednotlivé konstrukce byly posouzeny v programu Teplo 2011 a výpočet tepelných 

ztrát byl proveden v programu Ztráty 2010. Výpočet byl prováděn v souladu s ČSN 73 0540-2 

a ČSN EN 12 831. Spotřeba tepla na vytápění byla počítána dle ČSN EN ISO 13790. Výpočet 

tepelného výkonu byl proveden podrobným výpočtem po místnostech, kde se zadávaly 

obalové konstrukce jednotlivých místností na styku s exteriérem a nevytápěnými prostory.  

Pro výpočet ochlazovaných konstrukcí byla zvolena rozměrová varianta uvažující 

s vnějšími rozměry objektu dle ČSN EN ISO 13 789. Zvolený systém rozměrů byl dodržen 
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v celém rozsahu výpočtu tepelných ztrát bytového domu.  Pro výpočet byla zvolena přirážka 

na vliv tepelných vazeb konstrukcí ∆U =0,02W/m2.K. Do výpočtu vstupovaly hodnoty 

součinitele prostupu tepla, které jsou součástí přílohy.  Okna ve vytápěné části jsou 

s izolačním trojsklem. Návrhový součinitel prostupu tepla okna je Uw = 0,86W/m2.K.  

 

Vstupní údaje: 

Návrhová venkovní teplota v zimním období Te = -12° C 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Tem = 8,9° C 

Korekční součinitel zohledňující typické roční kolísání venkovní teploty f,g1 = 1,45 

 

Druh místnosti 
Návrhová teplota 

[°C] 
Intenzita větrání [h-1] 

Obývací místnosti 20 0.5 

Kuchyň 20 1.5 

Koupelna 24 1.5 

Chodby 20 0.5 

Suterén a schodišťový prostor (nevytápěný) 11 - 

Tab. 23 Návrhové vnitřní teploty 

 

Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     43.511 kW  100.0 % 

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     23.042 kW   53.0 % 

Součet tep. ztrát větráním Fi,V     20.468 kW   47.0 % 

Celková roční potřeba tepla na vytápění 75,79MW/a 

Celková roční spotřeba tepla na vytápění 105,3MWh/a 

Výstupy z programů jsou součástí přílohy. Součástí přílohy je i průkaz energetická náročnosti 

budovy provedený na nový návrh a energetický štítek obálky budovy. 

 

6.3. Vyhodnocení 

Jednotlivé konstrukce byly posouzeny v programu Teplo 2013. Výpočet byl proveden 

dle platné ČSN 73 0540-1,2,3,4. Stávající konstrukce nesplňují ani požadované součinitele 

prostupu tepla dle aktuální ČNS 73 0540-2011.  

Na stávající konstrukce nebyly přidány ve výpočtu součinitele prostupu tepla přirážky, 

ve formě ∆Utb je uvažováno, že zdivo je homogenní. Na nově navržené zateplení je 

uvažována přirážka ∆Utb = 0,02W/m2.K, aby byly zohledněny jednotlivé tepelné vazby od 
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kotvících prvků. Pro globální hodnocení do výpočtu vstupuje ∆U=0,05W/m2.K, která 

zahrnuje vliv nároží, překladů, ostění. 

Průměrný součinitel prostupu tepla stávajícího stavu Uem,N=1.5 W/m2.K 

Uem=0,44W/m2.K (pro ref. budovu). Klasifikační třída F=2,39  

Po provedení opatření průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N=0,35W/m2.K Uem = 

0,41W/m2.K (pro ref. budovu). Klasifikační třída C = 0,85 

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy se pro 

stávající a nově navržený stav liší z důvodu rozdílné geometrie objektu (s a bez izolantu). 

Při vyhodnocení dle vyhlášky energetického zákona 78/2013 objekt v novém návrhu 

byl přiřazen do kategorie C, původní stav spadal do kategorie D. 

Měrná potřeba tepla na vytápění je 56kWh.m-2.a-1. Potřeba tepla na vytápění se blíží 

hodnotám pro nízkoenergetický bytový dům. Pro nízkoenergetický bytový dům se uvažuje 

hodnota max. 56kWh.m-2.a-1.  

 

6.4. Teplovodní vytápění BD 

6.4.1. Princip kondenzačního plynového kotle 

Soustava kondenzačních kotlů je navržena tak, aby dokázala po celou dobu provozu 

fungovat v kondenzačním režimu. Přímo v kotli při spalování plynu dochází ke kondenzaci 

vodní páry obsažené ve spalinách.  Spaliny, které jsou odváděny do ovzduší a mají průměrnou 

teplotu 40-90°C. Chemickou reakcí při spalování zemního plynu vzniká voda, která se při 

hoření promění na vodní páru. Ta se v případě běžného plynového kotle odvádí přímo do 

ovzduší a tím sebou odnáší teplo. Pokud kotel bude provozován plně v kondenzačním režimu, 

je možné získat až 11% výhřevnosti zemního plynu navíc. Pokud budeme ochlazovat spaliny 

plynu získané ideálním spalováním bez přebytku vzduchu, teplota rosného bude pod 57 °C. 

Teplota spalin je ovlivňována teplotou vratné topné vody z objektu. Čím bude větší rozdíl 

mezi teplotou spalin a vratnou vodou tím více získáme kondenzačního tepla. Je požadováno, 

aby při maximálním výkonu kotle byl rozdíl mezi teplotou spalin a vratnou vodou 5 °C a při 

minimálním výkonu alespoň 2 °C. Pokud nedosáhneme teplotního spádu, kotel bude 

s účinností nízkoteplotního kotle. Proces spalování zemního plynu lze popsat reakcí CH4 + 

2O2+(N2) => CO2 +2 H2O+(N2). Účelem kondenzačních kotlů je odebrat teplo ochlazením 

vodní páry ze spalin a předat a dále ho využít pro ohřev teplé vody a vytápění. Nejvíce 

energie získáme při ochlazení spalin, kdy vodní pára obsažená ve spalinách zkondenzuje. 
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Proto bylo zvoleno vytápění s teplotním spádem 55/45 °C, aby při návrhových podmínkách 

bylo dosaženo provozu kotle v kondenzačním režimu.  

U kondenzačních kotlů s kaskádovým zapojením nesmí být použity prvky zvyšující 

teplotu vratné vody, tím bychom si snížili množství tepla, které je možné získat při 

kondenzaci spalin. 

Vnitřní teplosměnná plocha kotle musí být provedena z materiálu, který je odolný vůči 

korozi. Normovaný stupeň využití plynových kondenzačních kotlů se pohybuje běžně 

v rozmezí 108 – 110 %. Maximálně možná využitelná energie v palivu se dříve stanovila jako 

výhřevnost. Kdybychom počítali účinnost běžného kondenzačního kotle ze spalného tepla, 

výsledkem bude hodnota maximálně 97,5 %. 

Aby bylo možné porovnat účinnost běžných konvenčních plynových kotlů a 

kondenzačních kotlů, stanovuje se normovaný stupeň využití u kondenzačních kotlů taky ve 

vztahu k výhřevnosti. 

Výhřevnost plynu je shodná se spalným teplem, které je zmenšeno o teplo uvolněné 

při kondenzaci vodní páry ze spalin. Jedná se tedy o množství tepla, které energii obsaženou 

ve vodní páře spalin nezohledňuje. U běžných „nekondenzačních“ kotlů je toto teplo 

vypouštěno komínem do ovzduší. 

Spalné teplo je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového 

množství plynu a stechiometrického množství kyslíku (o počátečních teplotách 25 °C) při 

ochlazení spalin zpět na teplotu 25 °C. Jde tedy o veškeré množství tepla vzniklé spálením 

jednotkového množství paliva a je zahrnuto i ve vodní páře vázané, tzv. latentní teplo. Spalné 

teplo zemního plynu se pohybuje v rozmezí 37 – 42 MJ/m3 a výhřevnost v rozmezí 30 –37 

MJ/m3. Vlastnosti zemního plynu se liší v závislosti na lokalitě těžby a obsahu inertních látek 

(dusík, oxid uhličitý). 

U kondenzačního kotle se právě využívá výhřevnosti, kdy je možné dosáhnout 

účinnosti nad 100 %, která je vztažená k výhřevnosti zemního plynu.  

 

6.4.2. Odvod kondenzátu 

Odvod kondenzátu bude proveden do kanalizace se souhlasem správce. Kondenzát od 

spalin zemního plynu má kyselost pH, která odpovídá dešťovým vodám. V případě 

požadavku správce kanalizace bude v kotelně provedena neutralizace kondenzátu. Chemická 

neutralizace se provádí průtokem přes neutralizační granulát, který váže CO2 (mramor, 

dolomit) 
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Maximální objemový průtok zemního plynu (G20) je 3,53m3/hod. Při spálení 1 m3 

zemního plynu získáme maximálně 1,53 kg kondenzátu. Maximální množství kondenzátu při 

provozování kotlů v kondenzačním režimu je (3,53*2)*1,53=10,8 l/h. 

Odvod kondenzátu bude sveden přes PVC potrubí DN32 do neutralizační nádrže nebo 

přímo do kanalizace, dle požadavků správce. 

 

6.4.3. Návrh plynových kondenzačních kotlů 

Dle výpočtu tepelného výkonu byly vybrány 2 nástěnné plynové kondenzační kotle 

Logamax plus GB162, každý o výkonu 35kW, se zapojením do kaskády. Součástí kotlů je 

pojišťovací ventil s otvíracím přetlakem 3bar, mokroběžné čerpadlo, které bude sloučit pro 

cirkulaci topné vody v kotlovém okruhu (po termohydraulický rozdělovač). 

 

 

 

 

Obr. 5 Pohled plynový kondenzační kotel Logamax, Zdroj: Buderus 

Kaskáda kotlů bude řízena jednotkou Logamatic 4323, která pomocí přídavných 

modulů bude současně řídit solární okruh, vnitřní cirkulaci teplé vody a oběhové čerpadlo 

topného systémů. 

Do řídící jednotky bude zapojeno venkovní čidlo, kdy na základě venkovní teploty 

bude řídit směšovací ventil. Topná voda bude ekvitermě směšována. Schéma zapojení kotelny 

je na výkrese 20. Primárně poběží jen kotel č.1, v případě požadavku na větší výkon sepne 

kotel č.2 (primárně navržen jako záložní). 
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Odkouření kotlů je navrženo společným kouřovodem do stávajícího komínového 

průduchu o průměru 150mm. Ostatní komíny není možno využít, je do nich připojeno 

centrální odsávání vzduchu z hygienických místností. 

Jako další varianta se nabízela koaxiální odkouření, ale z důvodu nerovného vnitřního 

povrchu bylo toto řešení zavrhnuto. Při instalaci vložky by mohlo dojít k zaseknutí a případná 

oprava by znamenala otevřít komín v místě schodiště. Jako nejlepší řešení se jeví společné 

odkouření stávajícím komínek o průměru 125mm a nasávání vzduchu z venkovního prostoru 

přes stěnu kotelny. 

Před uvedení kotle a komínu do provozu budou provedeny náležité revize. 

Pravidelné kontroly a čistění komínu budou prováděny v souladu s nařízením vlády 

č.91/2010 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 

spotřebičů paliv. 

Větrání kotelny bude zajištěno mikroventilací obou oken, tím zajistíme výměnu 

vzduchu dle požadavku 0,5h-1 Spalovací vzduch je nasáván z exteriéru, jedná se o spotřebiče 

typu C. 

 

Výpočet množství plynu 

Objemový přepočtový koeficient pro suchý plyn 

𝑘 = (
𝑡𝑣

𝑡𝑝
 ) ∗

( 𝑝𝑝 + 𝑝𝑏)

𝑝𝑣
∗

𝑧𝑣

𝑧𝑝
 

𝑘 = (
(15 + 273,16)

(15 + 273,16) ∗ (
2 + 98,5
101,325 

)
∗  1 

𝑘 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟏𝟖𝟓 

Množství zemního plynu  

𝑄 = 𝑉𝑝 ∗ 𝑘 ∗ 𝐻𝑜 

𝑉𝑝 =
160 000

(0,99185 ∗ 10,5)
  

𝑉𝑝 = 𝟏𝟓 𝟑𝟔𝟑 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 
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6.4.4. Větrání kotelny a množství spalovaného vzduchu 

Přívod spalovaného vzduchu je dán výkonem hořáků, bude proveden kalhotovou 

rozbočkou nad plynovým kotlem s nasávacím otvorem v obvodové stěně.  

Teoretický objem spalovacího vzduchu pro dokonalé spálení 1 m3 plynu (při teplotě 0 

°C tlaku 101,3 KPa) 

H= výhřevnost zemního plynu 33 MJ/m3 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ∗ 𝐻 − 0,25 [𝑚3/𝑚3]  

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ∗ 33 − 0,25  

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 8,33 𝑚3/𝑚3  

Skutečný objem spalovacího vzduchu pro topeniště se stanoví na základě přebytku vzduchu a 

skutečných podmínek. 

Přebytek vzduchu: λ =
fco2max

𝑓𝑐𝑜2
  

λ =
0,12

0,091
= 1,3186 

Objem spalovacího vzduchu Vskut (m
3/mn

3) pro skutečné podmínky 

𝑉𝑠𝑘𝑢𝑡 =  𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗  𝜆 ∗ [
273 +  𝑡𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ

273
+

101,3

𝑝
] 

𝑉𝑠𝑘𝑢𝑡 = 8,33 ∗ 1,3186 ∗ (
273 + (−15)

273
+

101,3

98,1
) 

𝑉𝑠𝑘𝑢𝑡,𝑧𝑖𝑚𝑎 = 21,72 𝑚3/𝑚3  

𝑉𝑠𝑘𝑢𝑡 = 8,33 ∗ 1,3186 ∗ (
273 + 30

273
+

101,3

98,1
 

𝑉𝑠𝑘𝑢𝑡,𝑙é𝑡𝑜 = 23,53 𝑚3/𝑚3 

 

kde P (mn
3/s) je spotřeba plynu v kotelně, podle následujícího vztahu: 

𝑃 = (
∑𝑄𝑘

( 𝜂 ∗ 𝐻)
∗  10−3 

𝑃 =
70

(0,94 ∗ 33)
∗  10−3 

𝑃 = 0,002257 𝑚3/𝑠 

Průtok spalovacího vzduchu Vs (m
3/s), který je třeba přivádět do kotle pro spalování 

paliva P, se stanový ze vztahu: 

𝑉𝑠 =  𝑉𝑠𝑘𝑢𝑡 ∗ 𝑃 

𝑉𝑠 = 23,53 ∗ 0,002257 
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𝑉𝑠 = 0,053 𝑚3/𝑠 

Při maximálním výkonu obou kotlů je potřeba přivádět ke kotlům 0,053m3/s. Maximální 

spotřeba zemního plynu soustavy kotlů je 3,53 ∗ 2 = 7,06 𝑚3.  

 

Větrání kotelny 

𝑉𝑖 = 𝐼 ∗
𝑂

3600
 

𝑉𝑖 = 0,5 ∗
32,3

3600
 

𝑉𝑖 = 0,004486
𝑚3

𝑠
= 16,15 𝑚3. ℎ𝑜𝑑−1 

[16], [17], [18] 

 

6.5. Teplovodní soustava 

Teplovodní soustava je navržena jako dvoutrubková s nuceným oběhem, se spodním 

rozvodem s horizontálním připojením k jednotlivým otopným tělesům. Teplotní spád 

soustavy je navržen na 55/45°C. Jedná se o nízkoteplotní soustavu. Potrubí bude provedeno 

z měděných trubek dle projektové dokumentace. Potrubí vedené ve sklepních prostorách a 

v instalační šachtě bude zaizolováno. Návrh jednotlivých tlouštěk izolací byl proveden dle 

vyhlášky 193/2007 Sb. v suterénu bude potrubí vedeno pod stropem. Maximální provozní tlak 

soustavy je navržen na 255 kPa.  Otopná soustava bude jištěna podle ČSN 06 0830 pojistným 

ventilem s otevíracím tlakem 300 KPa. Teplota vody bude řízena ekvitermním čidlem 

umístěným na severní fasádě.  

 Otopná soustava bude vyregulována dle požadavků tepelného výkonu jednotlivých 

místností.  

 

6.5.1. Otopná tělesa 

Návrh otopných těles byl proveden v programu Ztráty 2010 na základě tepelné ztráty 

jednotlivých místností.  V zadání návrhu těles jsem zohlednil umístění těles vzhledem k oknu 

a předpokládané zakrytí. Všechny desková tělesa byly navrženy s maximální výškou 600mm, 

aby je bylo možné umístit pod parapet.  

Plynový kondenzační kotel se ideálně hodí pro nízkoteplotní otopné soustavy. 

Jednotlivé místností jsou vytápěny deskovými otopnými tělesy Korado Radik VK v koupelně 
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jsou navrženy tělesa Koralux se středovým připojením.  Součástí těles Koralux bude i sušák 

na ručníky. 

Otopná tělesa RADIK VK a Koralux jsou určena k montáži do otopných soustav 

ústředního vytápění budov s nejvyšším provozním přetlakem 1,0 MPa, ve kterých se používá 

jako teplonosná látka voda nebo vodní roztoky o nejvyšší přípustné provozní teplotě nižší než 

110°C Vlastnosti teplonosné látky budou v souladu s ČSN 07 7401. Dle zvoleného teplotního 

spádu byly navrženy jednotlivé otopné tělesa, tak aby celková délka byla minimálně 0,8* 

délka okna. Dalším omezením byla výška parapetu a minimální vzdálenost od podlahy 

150mm. Jako připojovací šroubení je použito Vekolux N 531 DN15 a v koupelně Multilux 

3850 K1. 

Tělesa jsou z výroby osazeny termostatickými ventily. Umožnují přednastavení 

hmotnostního průtoku teplonosné látky v šesti stupních. Přednastavení na jiný stupen se 

provádí pomocí speciálního klíce se stupnicí. Tuto činnost provádí odborná firma po 

proplachu otopné soustavy a před topnou zkouškou (nastavení jednotlivých těles je navrženo 

na výkrese č. 18 a 19). 

Vnější připojovací závit je M 30 x 1,5, který je chráněn před poškozením bílou 

plastovou krytkou. Montáž těles bude proveden na stěnu pomocí kotev. Umístění těles je na 

výkresech jednotlivých podlaží.        [2] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Radik VK a Koralux Linear [19] 
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6.5.2. Vnitřní rozvody otopné vody 

Vnitřní rozvody k deskovým topným tělesům budou provedeny z měděného potrubí. 

V suterénu bude potrubí vedeno pod stropem a na stěně pod stropem. Jednotlivé rozvody 

v nevytápěných prostorech budou zaizolovány. Návrh izolace je uveden na výkrese 

jednotlivých podlaží. V obytných místnostech rozvody nebudou uvažovány. Tepelné ztráty 

jsou uvažovány jako tepelné zisky místností. Rozvody budou vedeny u podlahy podél stěny a 

pod stropem, dle možností.  

Rozvody v místnostech budou kotveny plastovými objímkami, v suterénu a 

v instalační šachtě bude kotvení provedeno dvoušroubovými objímkami. Prostupy potrubí 

přes konstrukce budou vedeny v ocelové chráničce, aby nedošlo k poškození potrubí. Trasa 

navrhovaného potrubí je vyznačena na jednotlivých výkresech podlaží. V místech kde potrubí 

bude procházet stěnou, se vždy použije chránička. 

Návrh dimenze jednotlivých potrubí byly provedeny v programu Hecos fy. TA 

HYDRONICS.  Součástí výpočtu programu bylo i hydronické vyregulování otopné soustavy 

s přednastaveným regulačním šroubením. 

 

6.5.3. Termostatické hlavice a odvzdušňování těles 

Tělesa budou osazeny termostatickými hlavicemi Heimeier typ DX s připojovacím 

závitem M30 x 1,5. Připojení termostatické hlavice je v pravé horní části otopného tělesa.  

Součástí hlavice je plastový límec, který omezuje sálavé záření z otopných těles. 

Základní údaje termostatická hlavice HEIMEIER typ DX : 

 Kapalinou plněné čidlo. 

 Vysoká uzavírací síla. 

 Nepatrná teplotní hystereze. 

 Optimální doba uzavírání. 

 Stabilní regulace i při malých pásmech proporcionality 
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Obr. 7 Termoregulační ventil + termostatická hlavice [21] 

 

 

Obr. 8 Otopné těleso RADIK VK [20] 

 

Na tělesech bude použit odvzdušňovací ventil od fy Korado typ Demeta ½”. Ventil je 

instalován na levém horním rohu. 

 

6.5.4. Vyvažovací ventily a regulátory vlakové diference 

Pro hydraulické vyvážení otopného systému jsou na každé patě stoupacího potrubí 

umístěny vyvažovací ventily.  Umístění ventilů a jejich dimenze je na jednotlivých výkresech 

rozvinutých řezů.  Pro vyvážení soustavy byly použity ruční vyvažovací ventily STAD DN20 

a STAD DN15. Výpočet přednastavení ventilu byl proveden pomocí programu Hecos. [3] 
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Pokud je známá tlaková ztráta ∆p ventilu a žádaný průtok, můžete určit Kv hodnotu 

podle vzorce 𝐾𝑉 = 0,01
𝑞

√∆𝑝
=

𝑙/ℎ

𝐾𝑝𝑎
  Zjednodušeně pro HVAC 

q – průtok 

∆p – tlakový rozdíl 

Kv hodnota nám určuje průtočné množství vody o teplotě 15°C  při tlaková ztrátě 

100KPa. 

Funkce vyvažovacího ventilu STAD: 

 nastavení požadovaného průtoku (nastavení hodnoty Kv) 

  měření průtoku, dispoziční tlakové diference, tlakové ztráty ventilu, teploty 

teplonosné látky 

 uzavírání 

 napouštění, vypouštění        [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Vyvažovací ventil STAD [22], regulátor diferenčního tlaku STAP [23] 

 

Na patách stoupacího potrubí jsou umístěny i ventily STAP – regulátory tlakové 

diference, které udržují konstantní tlakovou diferenci pro chráněný okruh a tím poskytují 

stabilní tlakové podmínky pro regulační ventily a omezují riziko vzniku hluku. Usnadňují 

vyvařování soustav a jejich uvádění do provozu. 
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Funkce: 

 regulace tlakové diference 

 plynule nastavitelná hodnota Δp 

 měřicí vsuvka 

 uzavírání 

 vypouštění (příslušenství) [4] 

 

6.5.5. Oběhové čerpadlo topného okruhu 

Oběhové čerpadlo topného okruhu je navrženo Grundfos typ Alpha 25-40 

s elektronickým řízením. Obsahuje funkci autoadapt. Příkon oběhového čerpadla je 0,011kW. 

Množství dopravované topné vody 800l/hod. Minimální tlaková diference dle výpočtu 

v programu Hecos je 20,05KPa (2m). Čerpadlo je umístěno na výkrese č. 20 – Schéma 

zapojení kotelny. Funkce AUTOADAPT přizpůsobuje výkon čerpadla aktuálním 

požadavkům dané soustavy. Protože k přizpůsobení výkonu čerpadla dochází postupně, 

výrobce doporučuje ponechat čerpadlo v režimu AUTOADAPT minimálně jeden týden před 

provedením změny jeho nastavení. Jestliže zvolíte návrat do režimu AUTOADAPT, bude si 

čerpadlo pamatovat poslední požadovanou hodnotu, s níž v režimu AUTOADAPT pracovalo, 

a podle ní upraví automaticky svůj výkon.  

 

Čerpadlo je možné řídit na základě:  

Řízení podle proporcionálního tlaku 

 v tomto režimu řízení probíhá regulace diferenčního tlaku v čerpadle od průtoku 

Řízení na konstantní tlak 

 v tomto režimu řízení zůstává diferenční tlak v čerpadle konstantní bez  

ohledu na velikost průtoku 

Technické parametry oběhového čerpadla: 

 jmenovitý výkon motoru 45 W 

 max. provozní tlak 10 bar 

 max. teplota teplonosného média 110°C 

 max. průtok 1800 l/hod 
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 max. výtlak 4 m 

 typ pohonu elektromotoru       [24] 

 

 

Graf 8 Návrh mokroběžného čerpadla Grunfos 

 

6.5.6. Posouzení expanzní nádoby 

Součástí každého kotle Logamax je memránová expanzní nádoba o objemu 12l. Návrh 

expanzní nádoby je proveden dle ČSN EN 12 828. Součástí kotle je pojistný ventil 

s otvíracím přetlakem 3bar.  

 

Návrh expanzní nádoby pro vytápění 

𝑉𝑒𝑥𝑝 = ( 𝑉𝑅 +  ∆𝑉) ∗
𝑃3

𝑃3 −  𝑃1
 

0,5 % 𝑧 798,4 = 3,992 𝑙 = 4 𝑙 

∆𝑉 = 𝑉 ∗ (
𝜌𝑆𝑆10

𝜌𝑇𝑆55
−  1) 

∆𝑉 = 798,4 ∗ (
999,701

985,62
− 1) =   𝟏𝟏, 𝟒𝟏 𝒍 

𝑉𝑒𝑥𝑝 = (4 𝑙 + 11,41 𝑙) ∗
255 + 101

(255 + 101) −  (130 + 20 + 101)
 

𝑉𝑒𝑥𝑝 = (4 + 11,41) ∗ 3,39 

𝑉𝑒𝑥𝑝 = 𝟓𝟐, 𝟐𝟓 𝒎𝟑 
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Do systému bude navržena expanzní nádoba Ivar o objemu 40l. Výroba expanzních nádob se 

provádí dle DIN 4807 a je schválena ve smyslu evropské směrnice pro tlaková zařízení. 

Je navržena expanzní nádoba o objemu 40l. součástí kotle je 2*12+40 = 64l 

 

Vnitřní průměr pojistného potrubí 

𝑑𝑝 = 15 + 1,4 ∗  √𝑄𝑝 

𝑑𝑝 = 15 + 1,4 ∗  √70 = 26,7 𝑚𝑚   potrubí DN 28x1 

𝑆𝑜 <  𝑠𝑜𝑚𝑖𝑛 = 98,33 < 176 𝑚𝑚2 

 

Expanzní nádoba pro solární kolektory 

Pojistný ventil je součástí solární stanice 

Výpočet objemu zařízení jednotlivých částí solárního systému 

𝑉𝑎 =  𝑉𝑘 ∗  𝑛𝑘 +  𝑉𝑊𝑇 +  𝑉𝐾𝑆 +  𝑉𝑅 +  𝑉𝑉 

𝑉𝑎 = 0,94 ∗ 16 + (14 + 26,5) +  1 + (17,19 + 9,42) +  4,2 

𝑉𝑎 = 87,35 𝑙 

Výpočet přetlaku membránové expanzní nádoby, který musí být nastaven před plnění 

solárního systému 

𝑃𝑣 = 0,1 ∗  ℎ𝑠𝑡𝑎𝑡 +  0,4 𝑏𝑎𝑟 

𝑃𝑣 = 0,1 ∗ 14 + 0,4 = 1,8 𝑏𝑎𝑟 

 

Plnicí tlak 

Při plnění zařízení zachycuje expanzní nádoba „vodnípředlohu“, neboť se na membráně 

vytvoří rovnováha mezi tlakem kapaliny a tlakem plynu. Vodní předloha VV se za studena 

plní do zařízení a kontroluje se prostřednictvím plnicího tlaku na tlakoměru zařízení na straně 

vody po odvzdušnění zařízení ve studeném stavu. Plnicí tlak zařízení by se měl pohybovat 0,3 

bar nad předtlakem 

𝑃0 = 𝑃𝑈 + 0,3 𝑏𝑎𝑟  

𝑃0 = 1,8 + 0,3 𝑏𝑎𝑟 = 2,1 𝑏𝑎𝑟 

Konečný tlak 

Při maximální teplotě kolektorů se roztažností objemu teplonosného média Ve zkomprimuje 

plyn na konečný tlak. 
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𝑃𝑒 ≤ 0,9 ∗  𝑃𝑆𝑉  𝑝𝑟𝑜 𝑃𝑆𝑉 > 3 𝑏𝑎𝑟 

𝑃𝑒 ≤ 0,9 ∗ 6 

𝑃𝑒 ≤ 5,4 𝑏𝑎𝑟 

Výpočet objemu odpařování 

𝑉𝐷 =  𝑛𝐾 ∗  𝑉𝐾 +  𝑉𝐷𝑅 = 16 ∗ 0,94 + 5 ∗ 0,201  

𝑉𝐷 = 16,045 𝑙 

Minimální objem expanzní nádoby 

𝑉𝑛,𝑚𝑖𝑛 = (𝑉𝑎 ∗ 𝑛 +  𝑉𝐷 +  𝑉𝑉) ∗  
𝑃𝑒 +  1

𝑃𝑒 −  𝑃0
 

𝑉𝑛,𝑚𝑖𝑛 = (87,35 ∗ 0,1 + 16,045 + 4,2) ∗  
5,4 + 1

5,4 − 2,1
= 56,2 𝑙 

Navržená expanzní nádoba o objemu IvarSOL o objemu 60l. 

 

6.5.7. Zásobník na teplou vodu 

Pro bytový dům byl proveden návrh potřeby teplé vody dle požadavků ČSN 06 0320  

82 l/ os. den, ČSN EN 15316-3-1 40l/ os. den a TNI 73 0320  40 l/ os. den – ve výpočtu je 

v letních měsících uvažována snížená spotřeba teplé vody dle průzkumu domácnosti 

ENERGO 2004, jehož cílem bylo získání údajů o parametrech energetická náročnosti a 

nákladech na provoz bytu. Při uvažování průměrné obsazenosti bytů v ČR v rámci průzkumu 

2,5 os/byt lze jednoduše odhadnout průměrnou ekvivalentní spotřebu TV okolo 49 l/os.1.den-

1(55/10), ve které jsou již zahrnuty tepelné ztráty přípravy TV. [5] 

 



Diplomová práce 

 

75 

 

 

Graf 9 Roční měrný profil spotřeby teplé vody pro bytové domy (procentní rozložení) [6] 

 

Primární zásobník na teplou vodu je navržen dle odběrové křivky o objemu 500l 

součástí zásobníku je zvětšený trubkový výměník, který je napojený přímo na topný okruh, 

voda v primárním zásobníku bude ohřívána na 55°C. Jednou za měsíc bude voda ohřátá 

v primárním zásobníku na teplotu 80° C po dobu 10 min. V tomto čase poběží i cirkulace, aby 

současně došlo ke zničení bakterií i ve vnitřním vodovodu. Je nutné otevřít směšovací ventil 

na výstupu ze zásobníku TV na maximum. 

Opatření pro zamezení kontaminace vnitřního vodovodu legionelami.  

Instalace dostatečné tloušťky tepelné izolace na teplou a studenou vodu v celé délce 

potrubí. Díky tomu, že potrubí není zaizolováno, přihřeje teplá voda studenou a tím nahrává 

vzniku nebezpečným bakteriím. Musí se pravidelně čistit potrubí, ohřívače a pravidelně 

odpouštět trochu vody, zejména po přestávce v dodávce. 

Optimální teplota pro vznik a přežití bakterií je 25 - 50°C. Podporu růstu těchto a 

jiných bakterií způsobuje stojatá voda. 

 Vnitřní vodovod bude proveden jako cirkulační, v čase od 22 hod do 5 hod bude 

cirkulace vypnuta. Potrubí teplé i studené vody bude zaizolováno, tak aby splnilo požadavky 

vyhlášky 193/2007. 

V případě požadavku na ohřev TV sepne oběhové čerpadlo, které bude dohřívat teplou 

vodu. V topné sezóně bude teplá voda ohřívána pomocí plynového kondenzačního kotle.  
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V letní sezóně se předpokládá, že ohřev teplé vody minimálně z 90% budou zajišťovat solární 

kolektory. Sekundární zásobník je předřazený před primární zásobník, předehřátá voda bude 

přepouštěna do primárního zásobníku. V zásobníku jsou 2 výměníky pro připojení 

kolektorového pole. Ohřev TV bude řízen jednotkou Logamatic, která bude přepínat mezi 

horním a spodním výměníkem v nádrži. Tím docílíme částečné stratifikace v zásobníku. 

Spínání trojcestného ventilu bude na základě teploty solárních kolektorů a teploty vody 

v zásobníku. Na vnitřní rozvod pitné vody bude instalován přetlakový ventil, který bude 

regulovat tlak na maximální hodnotu 5bar.  

U primární nádrže bude umístěna expanzní nádoba o objemu 35 l a pojistný ventil 

s otvíracím přetlakem 6bar. U sekundární nádrže bude expanzní nádoba a pojistný ventil 

s otvíracím tlakem 6bar. Rozvod teplé vody bude proveden jako cirkulární. Návrh vnitřního 

rozvodu TV není součástí řešení práce.  

 

6.5.8. Návrh ohřevu teplé vody 

Pro bytový dům byl proveden návrh potřeby teplé vody dle požadavků ČSN 06 0320  

82 l/ os. den, ČSN EN 15316-3-1 40l/ os. den a TNI 73 0320  40 l/ os. den – ve výpočtu je 

v letních měsících uvažována snížená spotřeba teplé vody dle průzkumu domácnosti 

ENERGO 2004, jehož cílem bylo získání údajů o parametrech energetická náročnosti a 

nákladech na provoz bytu. Při uvažování průměrné obsazenosti bytů v ČR v rámci průzkumu 

2,5 os/byt lze jednoduše odhadnout průměrnou ekvivalentní spotřebu TV okolo 49 l/os.1.den-

1(55/10), ve které jsou již zahrnuty tepelné ztráty přípravy TV. 

 

 

 

Obr. 10 Primární a sekundární zásobník TV [25] 
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7. Solární kolektory 

Zdrojem záření, je Slunce, na kterém probíhají termonukleární reakce, při reakci se 

uvolňuje velké množství energie předávané ve formě elektromagnetického záření do 

kosmického prostoru a jen velmi malá část dopadne na zemský povrch. 

Slunce patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Využívání této energie nemá žádné 

negativní dopady na životní prostředí. Využitelné množství solární energie závisí na 

klimatických podmínkách a na lokalitě, kde jsou kolektory umístěny. Nejvhodnější umístění 

kolektorů je v místech s dlouhým slunečním svitem a vyšší nadmořskou výškou. Část 

solárního záření dopadne na zemský povrch a část se zpět odrazí od atmosféry a povrchu 

Země zpět do vesmíru. Energie dopadající na zemský povrch ze Slunce je 219 000 000 kWh 

ročně co přibližně odpovídá 2000 násobku současných světových energetických potřeb. 

Podle zákona zachování energie se dopadající sluneční energie na Zemi, přeměňuje 

bezezbytku na jiné druhy energie: 

 vlastní nepřeměněná sluneční  

 energie uložená ve formě fosilních paliv, která vznikla v minulosti 

 teplo vznikne přeměnou – ztráty 

 vodní energie – koloběh vody 

 energie biomasy 

 energie větru 

 

Při návrhu solárních kolektorů se zohledňuje přímé a difuzní záření. Součet obou 

těchto složek nám tvoří takzvané globální záření. Ve vesmíru má globální záření hodnotu 

1367W/m2 (solární konstanta). Na zemský povrch podle oblačnosti dopadá mezi 50W/m2 

(silně zatažená obloha) až 1000W/m2 (jasný den). Difuzní záření je velmi málo ovlivněno 

počasím, působí v delších časových úsecích, ale s menší intenzitou, může být stejné pro 

slunečné dny tak i ve dnech, kdy je obloha zatažená. 
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Graf 10 Teoreticky využitelné solární zisky při orientaci na jih β = 0 a různém sklonu 

 

Ve výpočtu je uvažováno 16ks solárních kolektorů Logasol SKS4.0 Množství 

solárních kolektorů je voleno s ohledem na ohřev předehřívaného zásobníku TV a podle 

spotřeby teplé vody, tak aby nedocházelo ke stagnaci v letním období. Kolektory jsou 

deskové ploché o velikosti 1145 x 2070 mm  

Základní parametry solárního kolektoru LOGASOL SKS 4.0: 

 celková plocha je 2,37 m2 

 plocha absorbéru je 2,1 m2 

 bjem absorbéru je 1,43 l 

 hmotnost kolektoru je 46 kg 

 jmenovitý objemový prutok je 50 l/h 

 stagnacní teplota je 204°C 

 maximální pretlak 10 bar 

 

Solární termické zařízení jsou systémy, které pomocí solárních výměníků (kolektorů) 

využívají energie slunečního záření. V kolektorech bývá nucený oběh kapaliny s vysokou 

tepelnou kapacitou, která odvede teplo z kolektoru do zásobníku. 

V současnosti každému domu nebo bytu musíme dodávat určité množství tepla, které 

můžeme rozdělit na potřebu tepla na ohřev teplé vody a na vytápění. V našem předmětném 

bytovém době je potřeba cca jedna třetina tepla na ohřev TV z celkové dodané energie. Jako 

primární zdroj pro ohřev teplé vody budou využity 2 plynové kotle Logamax. Kotle 
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spalováním zemního plynu vypouštějí do ovzduší emisní látky, při použití solárních kolektorů 

se nám podaří snížit emise o 40 - 50%. 

Přestože se u solárních kolektorů pro ohřev teplé vody neshoduje nabídka solární 

energie s potřebou tepla pro ohřev teplé vody, patří k nejvýznamnějšímu používání v oblasti 

využití solární energie. Další možnost ohřevu obnovitelným zdrojem tepla využívající solární 

energii jsou fotovoltaické panely, ale jejích pořizovací náklady jsou vyšší a výnosy z 1 m2 

jsou méně než poloviční. 

Pro maximalizaci solárních zisků jsou kolektory umístěny směrem na jih ve sklonu 

48°. Sklonu docílíme použitím podpůrné konstrukce ve spádu 45 °C, který osadíme na střešní 

konstrukce se sklonem 3°. Na živičnou hydroizolaci budou položeny podložky, na které 

budou uložené betonové desky, a ty budou stabilizovat solární kolektory. Každá betonová 

deska váží cca 100 kg. Před instalací kolektorů se provede statické posouzení objektu, zda 

přenese takové zatížení. Soustava bude provozována celoročně. Tento sklon nám zajišťuje 

maximální využití solárních zisků v zimním období, kdy Slunce je nízko nad horizontem a 

současně mírné snížení solárního výkonu v letních měsících, kdy Slunce je vysoko. Kolektory 

budou zapojeny paralelně s hodinovým průtokem cca 800 l. Uvažovaný průtok na 1 kolektor 

je 50 l. 

Navržené solární pokrytí kolektory f = 47 % je doporučeno navrhovat v bytových 

domech v rozmezí 40 – 50 %, abychom zamezili letním přebytkům. Výpočet byl proveden 

v souladu TNI 730302. 
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Graf 11 Solární pokrytí v jednotlivých měsících 

 

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
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Qp,TV 

[kWh] 
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qss,u 
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15.1 28.2 49.7 58.6 77.9 84.2 91.4 84.9 69.6 43.4 20.5 10.2 

f [%] 11.5 24.0 38.1 48.6 66.1 75.1 90.7 84.3 65.4 35.5 16.2 7.5 
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HT,rok 1185 kWh/rok Qss,u 21291 kWh/rok ηss 53 % 

Qk,u 21291 kWh/rok f 47 %   Qk 24199 kWh 

Qp,TV 47777 kWh/rok qss,u 634 kWh/(m2.rok)       

 

Tab. 25 Celoroční hodnoty posuzovaného kolektorového pole 

 

Hlavní stoupací potrubí bude provedeno z měděného potrubí Cu 28x1,5 mm. 

Čerpadlová skupiny bude použita Logasol KS, ovládání systému bude pomocí Logamatic 

4323, bude použito mokroběžné čerpadlo UPS 25-80. 

Pojistný ventil s otvíracím přetlakem 6bar je součástí čerpadlové skupiny. 

Zjednodušený návrh tlakových ztrát solárního systému. 

Tlaková ztráta paralelně zapojených solárních kolektorů je 7,3 kPa. 

Tlaková ztráta potrubí  800l/hod Cu 28x1,5 - 35m x0,166KPa = 5,8 kPa 

   400l/hod Cu 22x11 - 30m x0,140KPa = 4,2 kPa 

Solární stanice   7 kPa 

Tlaková ztráta ostatních prvku cca 30% tlakové ztráty potrubí 3 kPa 

Celková tlaková ztráta 27,3 kPa 

Stoupací potrubí bude vedeno instalační šachtou. Na potrubí s vnějším průměrem 28 mm 

bude použita izolace tloušťky 40 mm. Na vnější průměr 22 mm bude použita izolace tloušťky 

30 mm. 

 

8. Plynovodní přípojka 

Plynovodní středotlaká přípojka bude vedena kolmo na plynovodní středotlaký řad, 

který se nachází před severní fasádou objektu na Ulici Strojařů. Správce plynovodu je 

společnost RWE Transgas, a.s.. Plynovodní přípojka bude vedena v nejkratším směru. Hlavní 

uzávěr plynu (HUP) bude umístěn na fasádě objektu. Hlavní uzávěr bude volně přístupný 

z veřejného prostranství, které bezprostředně navazuje. Přípojka bude napojená na hlavní řad 

přípojkovým T-kusem. T –kus musí být pro navrtání hlavního rádu vybaven frézou z důvodu 

napojení pod tlakem plynu. 

Uložení bude provedeno dle ČSN 73 6005 a TPG 702 01. Před započetím výkopů 

budou vytyčeny všechny inženýrské sítě.  

Přípojka bude provedena z potrubí PE100+ SDR11 32*3mm (DN25) v délce 10,2m. 

Přípojka bude uložena v rýze se spádem minimálně 2% k hlavnímu řadu. Na potrubí 

bude uložen signalizační vodič CYKY 2,5mm. Schéma u ložení je na výkrese 22. Výkop se 
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provede šířky 600mm a hloubky min. 1100mm. Uložení potrubí bude provedeno do 

pískového lože v minimální tloušťce 100mm, pískový obsyp na podtrubí bude v tloušťce 

200mm. Ve výšce 400mm nad potrubím bude uložena výstražná folie žluté barvy a šířky 

330mm.  Před zásypem pověřený pracovník správcem sítě provede zápis o provedení a 

uložení přípojky.  

Pod komunikací bude proveden protlak. Musí se postupovat velmi obezřetně aby 

nedošlo k poškození kanalizační stoky, která vede středem komunikace. Potrubí přípojky pod 

komunikací bude umístěno v chráničce. Celá přípojka bude provedena z jednoho kusu 

potrubí. 

Součástí hlavního uzávěru plynu bude plynoměr uzavírací kulový kohout před a za 

plynoměrem, regulátor tlaku a havarijní ventil. 

 

8.1. Vnitřní rozvod plynu 

Vnitřní plynovod bude proveden z ocelového bezešvého potrubí. Přívod z hlavního 

uzávěru bude proveden přes chráničku ve stěně do prostoru sklepa. V objektu budou na plyn 

napojeny pouze 2 plynové kotle Logamax GB 162 o celkovém výkonu 70kW. Plynové kotle 

jsou napojeny na plynovod přes tlakovou hadici ke kulovým ventilům, pro případné odstavení 

kotle dl TPG 704 01. Součástí vnitřního plynovodu bude odfukové potrubí vyvedené ven 

z objektu. Před plynovými kotli bude provedeno akumulační potrubí DN 125, z důvodu 

použití regulátoru tlaku plynu. Akumulační prostor je vhodné dodržet k zajištění minimální 

hodnoty startovacího přetlaku plynu pro dané spotřebiče. 

Dimenze vnitřního plynovodu je součástí přílohy. 

 

8.2. Bilance spotřeby zemního plynu 

Plyn v bytovém domě bude výhradně použit pro vytápění a ohřev teplé vody. Největší 

spotřeba zemního plynu se předpokládá v zimních měsících, kdy bude potřeba tepla na 

vytápění tak na ohřev TV. V letních měsících se předpokládá využití solárních kolektorů, pak 

může spotřeba zemního plynu klesnout až na 0. Z toho důvodu bude spotřeba plynu velmi 

kolísat v závislosti na venkovním počasí. 

Dle celoroční bilance bytového domu vychází průměrná roční spotřeba zemního plynu 

15,363m3. Tato hodnota zohledňuje solární zisky během celého roku. Výpočet potřeby tepla 

na vytápění a ohřev teplé vody byl proveden dle ČSN EN ISO 13790. Výpočtový protokol je 

součástí přílohy.  
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Při průměrné teplotě v topné sezóně 3 – 4°C se dá předpokládat, že většinu času bude 

pracovat jen kotel č.1 a kotel č.2 bude záložní. 
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9. Závěr 

Diplomová práce byla zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 499/2006 Sb. a dle stavebního zákona 350/2012 Sb, dále dle platných ČSN 

technických podkladů výrobců. Revitalizace bytového domu byla zpracována v duchu 

maximálních úspor při splnění podmínky prosté návratnosti v časovém horizontu 20 let, který 

je u většiny technických zařízení na hranici technické případně morální životnosti.  

Na základě zpracování diplomové práce na téma revitalizace bytového domu jsem si 

ujasnil některé požadavky na úsporu energií ve stávajícím bytovém fondu, které nemusí být 

na první pohled zřejmé a také, že je úsporu možné najít i tam, kde se na první pohled zdá, že 

není možná. 

Na závěr bych chtěl poděkovat vedoucímu diplomové práce Ing. Zdeňkovi Jaroňovi za 

vynaložený čas, ochotu, trpělivost při překonávání úskalí během zpracování diplomové práce 

a uvedení do problematiky regulace ve vytápění. 
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