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Ostrava 2014. 

Vedoucí bakalá ské práce: Ing. Petra Tymová Ph.D., VŠB-TUO Ostrava. 

ešení vytáp ní v objektu rodinného domu. 

P edm tem bakalá ské práce je vytvo it projekt rodinného domu dle p íslušných 

norem a vyhlášek. Bakalá ská práce se skládá ze dvou ástí. V první ásti je vypracována 

dokumentace a technická zpráva pro stavební ást a druhá ást je zam ena na oborovou 

problematiku, v p ípad  této bakalá ské práce vytáp ní.  

Vytáp ní je navrženo podlahové s kombinací deskových otopných t les a podlahových 

konvektor . Zdrojem tepla je plynový kondenza ní kotel. Cílem je navrhnout hospodárné 

ešení vytáp ní rodinného domu. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

The main subject of this bachelor thesis is produce a project of family house according 

to corresponding standards and technical orders. Final project consists of two main parts. 

documentations and technical report for structural part is elaborated in first part of project. 

Branch issues are elaborated in second part and are spelialized in heating for family house. 

       Heating is designed mainly underfloor with combinations of heater and underfloor 

convectors. Source of heating is gas condensign caldron.  

To design economical solution of haeting for family house is a purpose of this 

bachelor thesis. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ENÍ 

STL st edotlaký plynovod 

NTL nízkotlaký plynovod 

HUP hlavní uzáv r plynu 

HG hornicko-geologický pr zkum 

NN nízké nap tí 

HDS rozvodná elektrická sk í

k.ú. katastrální území 

. íslo 

prac. parcela 

RD rodinný d m 

SN eská státní norma 

EN Evropská norma 

.v. íslo vrstvy 

KC íslo položky v katalogu materiál  firmy PROTECH, spol. s r.o. 

SN íslo položky v SN 73 0540-3 

Mat. popis položky 

 m rná hmotnost v suchém stavu 

c m rná tepelná kapacita 

 faktor difuzního odporu 

k charakteristický sou initel tepelné vodivosti 

p výpo tový (praktický) sou initel tepelné vodivosti 

z2 sou initel materiálu podle tabulky B2 SN 73 0540-3 

Zw vlhkostní sou initel materiálu 

z1 sou initel vnit ního prost edí podle tabulky B1 SN 73 0540-3 

z3 sou initel zp sobu zabudování materiálu do stavební konstrukce podle tab. B3  

SN 73 0540-3 

Vr výpo tová varianta vrstvy 

d tlouš ka vrstvy  

 korigovaný sou initel tepelné vodivosti podle l. 2.3 SN 73 0540-3 

ekv hodnota pro výpo et tepelného odporu vrstvy 

R tepelný odpor vrstvy 
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s teplota na vnit ním líci vrstvy 

Rd difuzní odpor vrstvy 

pd áste ný tlak vodní páry na vnit ním líci vrstvy  

ae teplota vn jšího vzduchu 

c celková doba trvání teplot vn jšího vzduchu 

gdA hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnit ního povrchu 

k hranici A oblasti kondenzace 

gdB hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti 

kondenzace k vn jšímu povrchu díl í množství zkondenzované (vypa ené) vodní páry 

Md díl í množství zkondenzované ( vypa ené ) vodní páry 

ai výpo tová teplota vnit ního vzduchu 

e výpo tová venkovní teplota  

i relativní vlhkost vnit ního vzduchu 

e relativní vlhkost vn jšího vzduchu 

Ri odpor p i p estupu tepla na vnit ní stran  konstrukce 

Re odpor p i p estupu tepla na vn jší stran  konstrukce 

pdi áste ný tlak vodní páry ve vnit ním prost edí 

pde áste ný tlak vodní páry ve vn jším prost edí 

p"di áste ný tlak syté vodní páry ve vnit ním prost edí 

p"de áste ný tlak syté vodní páry ve vn jším prost edí 

e1 sou initel typu budovy podle SN 73 0540-2 

i výpo tová vnit ní teplota 

RT odpor konstrukce p i prostupu tepla 

U sou initel prostupu tepla konstrukce 

m m rná hmotnost konstrukce  

RdT odpor konstrukce p i prostupu vodní páry 

 teplotní útlum konstrukce 

 fázové posunutí teplotních kmit

w teplota rosného bodu 

Mc ro ní množství zkondenzované vodní páry v konstrukci 

Mev ro ní množství vypa ené vodní páry v konstrukci 

RdA difuzní odpor od vnit ního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace 

RdB difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzace k vn jšímu povrchu konstrukce 

Up sou initel prostupu tepla zabudované konstrukce 
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RN normový tepelný odpor konstrukce 

w1 bezpe nostní p irážka zohled ující zp sob vytáp ní 

w2 bezpe nostní p irážka zohled ující zohled ující tepelnou akumulaci konstrukce 

r výsledná teplota v místnosti 

kat sou initel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiál

Ru tepelný odpor nevytáp ných prostor

  



10 

OBSAH 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ENÍ ............................................................................ 7 

1. ÚVOD ........................................................................................................................... 13 

2. STAVEBNÍ ÁST ................................................................................................ 14 

A PR VODNÍ ZPRÁVA ................................................................................................ 14 

A.1 Identifika ní údaje ......................................................................................................... 14 

A.1.1. Údaje o stavb  ........................................................................................................ 14 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi .............................................................................................. 14 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ....................................................... 14 

A.2 Seznam vstupních podklad  .......................................................................................... 14 

A.3 Údaje o území ................................................................................................................ 15 

A.4 Údaje o stavb  ................................................................................................................ 15 

A.5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení ................................... 15 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ................................................................ 16 

B.1 Popis území stavby ........................................................................................................ 16 

    B.2 Celkový popis stavby ..................................................................................................... 17 

B.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek ................................... 17 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení ........................................................ 17 

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby ......................................................... 18 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ................................................................................... 18 

B.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby ................................................................................. 18 

B.2.6 Základní charakteristika objekt  ............................................................................. 18 

b) konstruk ní a materiálové ešení .................................................................................. 18 

c) mechanická odolnost a stabilita .................................................................................... 24 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení .......................... 25 



11 

B.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení .................................................................................... 25 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi ............................................................................. 25 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu .......................................................................... 25 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí ................................ 25 

   B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu ........................................................................... 26 

   B.4 Dopravní ešení ............................................................................................................... 26 

   B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................................................ 26 

   B.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana .................................................. 26 

   B.7 Ochrana obyvatelstva...................................................................................................... 27 

   B.8 Zásady organizace výstavby ........................................................................................... 28 

3. TEORIE VYTÁP NÍ ......................................................................................... 29 

3.1 Princip ......................................................................................................................... 29 

3.2 Základní pojmy ........................................................................................................... 29 

3.3 Podlahové vytáp ní ................................................................................................ 31

4. VYTÁP NÍ ............................................................................................................... 32 

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁP NÍ ....................................................................... 32 

4.1 Úvod ............................................................................................................................ 32 

4.2 Identifika ní údaje stavby ........................................................................................... 32 

4.3 Charakteristika a umíst ní stavby ............................................................................... 32 

4.4 Tepelná bilance, klimatické údaje ............................................................................... 33 

4.5 P ehled místností ......................................................................................................... 34 

4.6 Podklady ..................................................................................................................... 35 

4.7 Tepeln  technické posouzení ...................................................................................... 35 

4.8 Tepelné ztráty a pot eba tepla ..................................................................................... 35 

4.9 Popis otopné soustavy ................................................................................................. 35 

   4.9.1 Otopná t lesa ......................................................................................................... 36 

   4.9.2 Podlahové vytáp ní ............................................................................................... 36 



12 

   4.9.3 Armatury ............................................................................................................... 37 

4.10 Zdroj tepla ................................................................................................................. 39 

4.11 V trání technické místnosti ....................................................................................... 39 

4.12 Regulace otopné soustavy ......................................................................................... 40 

4.13 Výpo et zásobníku teplé vody .................................................................................. 41 

4.14 Zkoušky ..................................................................................................................... 41 

5. ZÁV R ........................................................................................................................ 42 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: .................................................................. 43 

SEZNAM OBRÁZK : ................................................................................................ 46 

SEZNAM TABULEK: ................................................................................................. 46 

SEZNAM VZORC : ................................................................................................... 47 

SEZNAM P ÍLOH: ..................................................................................................... 48 

SEZNAM VÝKRES : ................................................................................................. 49 



13 

1. ÚVOD 

P edm tem této bakalá ské práce je vypracování projektové dokumentace novostavby 

rodinného domu, spole n  s navržením vytáp ní. Rodinný d m je navržen nepodsklepený, se 

dv ma nadzemními podlažími a p epokládá se, že v n m budou bydlet 4 osoby. 

První ást projektu se zaobírá stavební ásti. V této ásti je navržena stavebn -

konstruk ní a materiálová technologie výstavby, aby vyhov la nejmodern jším požadavk m 

na stavby a tepeln -izola ním požadavk m. K dokumentaci pat í výkresy, technická zpráva a 

výpo ty. K dokumentaci je t eba doložit výpo ty tepelných ztrát a vytvo it energetický štítek 

budovy.  

V druhé ásti této bakalá ské práce se eší vytáp ní rodinného domu. Systém vytáp ní 

bude pomocí podlahového vytáp ní v kombinaci s deskovými otopnými t lesy. Zdrojem tepla 

bude nízkoteplotní kondenza ní kotel a bude navržen i elektrický oh ev vody, pomocí 

zásobníku vody. Dokumentace k vytáp ní obsahuje výkresy, technickou zprávu a návrh 

dimenze, vyregulování soustavy pomocí výpo etního programu [37] TECHCON. 
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2. STAVEBNÍ ÁST 

A PR VODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifika ní údaje 

A.1.1. Údaje o stavb

P edm tem projektové dokumentace je rodinný d m navržený jako samostatn  stojící objekt o 

rozm rech 13,88 x 9,13 m, výšky 7,7 m od stávajícího terénu. Vstup do domu je situovaný na 

severovýchodní stran . RD bude využíván k trvalému bydlení investora, je navržen pro 

ty lennou rodinu. Rodinný d m se nachází v T inci, adresa T inec 896 parc. . 506/15, 

katastrální území T inec. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Karel Novák 

  Jablunkov 211 

  739 91 Jablunkov 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Zpracovatel:  Jan Novák 

  Old ichovice 768 

  739 61 T inec 

A.2 Seznam vstupních podklad

Kopie katastrální mapy, Výpis z katastru nemovitostí,  

Bylo provedeno „Hodnocení radonového indexu pozemku“ – za azení do st ední 

kategorie 

Bylo provedeno „Posouzení Hydrogeologických pom r  pro možné zasakování 

srážkových vod do p dních vrstev podloží 

Konzultace se stavebníkem 

RD bude napojený p ípojkou NN, plynovou p ípojkou, napojený na novou vrtanou studnu. 

Likvidace splaškových vod bude do žumpy a deš ové vody budou likvidovány do vsakovací 

studny. 
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A.3 Údaje o území 

Stavební pozemek se nachází na parc. . 506/15, k.ú. T inec o vým e 4 461 m2. 

Hlavní stavba rodinného domu, plynovodní p ípojka, studna v etn  p ípojky, žumpa, vnit ní 

domovní rozvod elektro, vsaky deš ových vod, oplocení budou umíst né na pozemku parc. . 

506/15. Sjezd na pozemek se bude nacházet na parcele . 1375/1 k. ú. T inec. 

Pozemek je mírn  svažitý, ale výškový rozdíl je zanedbatelný. P íjezd na staveništ  bude po 

nové zpevn né p íjezdové ploše z místní komunikace, místní komunikace na pozemku par. . 

1375/1 k.ú. T inec. Rodinný d m bude realizován na pozemku využívaném dle katastru 

nemovitostí jako orná p da, vým ra parcely 4 461 m2. Ve svrchní ásti je využitelná ornice a 

podornice, která bude sejmuta a uložena na parcele investora. Charakter stavby nevyžaduje 

rozsáhlejší p ípravu staveništ . 

A.4 Údaje o stavb

Jedná se o novostavbu rodinného domu v oblasti rozptýlené zástavby rodinných dom . 

D m bude situován jako samostatn  stojící objekt na parc. . 506/15 v k. ú. T inec. Druh 

pozemku dle katastru nemovitosti - orná p da. Stávající pozemek je nezastav ný ve 

vlastnictví investora. 

A.5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

Stavba je ešena komplexn  a nebude se d lit na r zné objekty, technická nebo 

technologická za ízení budou sou ásti stavby. Jako technickou sou ásti stavby bude technická 

místnost umíst ná v 1.NP, která bude obsahovat veškeré technické vybavení pro provoz 

rodinného domu.  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

Stavební pozemek se nachází na parc. . 506/15, k.ú. T inec o vým e 4 461 m2. 

Hlavní stavba rodinného domu, plynovodní p ípojka, studna v etn  p ípojky, žumpa, vnit ní 

domovní rozvod elektro, vsaky deš ových vod, oplocení budou umíst né na pozemku parc. . 

506/15. Sjezd na pozemek se bude nacházet na parcele . 1375/1 k. ú. T inec. 

Pozemek je mírn  svažitý, ale výškový rozdíl je zanedbatelný. P íjezd na staveništ  bude po 

nové zpevn né p íjezdové ploše z místní komunikace, místní komunikace na pozemku par. . 

1375/1 k. ú. T inec. Rodinný d m bude realizován na pozemku využívaném dle katastru 

nemovitostí jako orná p da, vým ra parcely 4461 m2. Ve svrchní ásti je využitelná ornice a 

podornice, která bude sejmuta a uložena na parcele investora. Charakter stavby nevyžaduje 

rozsáhlejší p ípravu staveništ . 

Bylo provedeno místní šet ení na pozemku a konzultace s investorem. Bylo provedeno 

„Hodnocení radonového indexu pozemku“ a „Posouzení HG pom r  zasakování deš ových 

vod“. Hodnocený stavební pozemek se nachází dle nam ených hodnot v kategorii st edního 

radonového indexu. Všechny kontaktní konstrukce se provedou v 1. kategorii t snosti, tzn. 

s protiradonovou izolací, která plní zárove  i funkci hydroizolace (2 in 1). Izolace bude 

položena spojit  v celé ploše kontaktní konstrukce, tj. i pod st nami. 

Na pozemku se nachází stávající plynárenská za ízení: STL plynovod. Ochranné pásmo NTL, 

STL plynovod  a p ípojek je v zastav ném území obce 1,5 m na ob  strany od p dorysu. 

Objekt bude zásobován vodou z nov  z ízené vrtané studny.  

Ze sloupu elektrického nadzemního vedení NN bude provedena elektrická p ípojka. 

Kabel z nadzemního vedení bude sveden po sloupu do jisti ové sk ín , z této sk ín  bude 

kabel  pokra ovat do výkopu až k pilí i ve kterém bude umíst na HDS.  

Zpevn né plochy k rodinnému domu budou napojené na stávající místní komunikaci. 

Pozemek se nenachází v poddolovaném ani povod ovém území. 
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B.2 Celkový popis stavby 

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

Projekt eší novostavbu rodinného domu, dvoupodlažní, nepodsklepenou. D m, bude 

využíván k trvalému bydlení investora. Rodinný d m bude realizován na pozemku parc. . 

506/15, k.ú. T inec o vým e 4 461 m2. Pozemek je v rámci katastrálního území T inec, je 

snadno p ístupný z obecní komunikace. 

Zastav ná plocha RD:    166,32 m2 

Obestav ný prostor RD:    785,19 m3 

P ístupová a p íjezdová plocha k RD:  81,37 m2

Po et bytových jednotek:    1 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

Objekt se nachází na pozemku parc. . 506/15, k.ú. T inec o vým e 4 461 m2, 

pozemek je oplocen, v blízkosti je obecní komunikace a p íjezd k domu je ešen p íjezdovou 

komunikací na zpevn nou plochu. Okolní zástavba je venkovského typu, je voln  rozptýlená. 

Jedná se o novostavbu samostatn  stojícího rodinného domu. Rodinný d m je navržen jako 

dvoupodlažní d m, nepodsklepený, st echa bude sedlová se sklonem 38°. Dispozice 

umož uje d m rozd lit na denní zónu (1NP) a no ní zónu (podkroví). Hlavní vstup do domu 

je na severovýchodní stran . P es zádve í se vstupuje do hlavního prostoru domu – obývacího 

pokoje s jídelnou a kuchyní. Obývací pokoj je propojen s vedlejším pokojem (který m že 

sloužit jako pracovna nebo pro ubytování host ), tento pokoj je p ístupný i ze zádve í. Ze 

zádve í vede vstup na WC, do technické místnosti a schodišt m do 2.NP. Obývací pokoj, 

jídelna a vedlejší pokoj jsou propojeny s exteriérem francouzskými okny s otevíravými k ídly. 

V 2.NP se nachází centrální chodba, ze které jsou vstupy do 2 pokoj , ložnice a koupelny. 

Výlez na p du bude z chodby ve 2.NP. P dní prostor nebude obyvatelný, bude sloužit pro 

uskladn ní v cí.  
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B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

 Systém provád ní rodinného domu je klasický zd ný, z keramických tvárnic [15] 

Porotherm 44 EKO+ bez zateplení a stropního systému [15] Porotherm z nosník  a 

keramických vložek [15] Porotherm MIAKO 19/62,5 PTH a 19/50 PTH a p eklad  [15] 

Porotherm 7 a [15] Porotherm KP XL pro v tší rozp tí otvor . St echa bude klasická d ev ná 

sedlová z trám .  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

U projektovaného rodinného domu se neuvažuje s užíváním osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace, proto se bezbariérová opat ení neuvažují. 

B.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby 

Pro zajišt ní bezpe nosti p i užívání jsou dodrženy zejména geometrické požadavky 

na jednotlivé konstrukce a prostory, dále požadavky p íslušných SN EN na provozování 

technického za ízení. Bezpe nost stavby je zajišt na uzemn nou elektroinstalací. Budou 

provedeny revize elektroinstalací v etn  hromosvodu, revize plynu, revize komín , tlaková 

zkouška topení, tlaková zkouška vodovodu, zkouška t snosti kanalizace, prohlášení o shod

použitých stavebních výrobk . 

B.2.6 Základní charakteristika objekt

b) konstruk ní a materiálové ešení 

 A)Zemní práce 

P ed zahájením výkopových prací se objekt domu vyty í lavi kami, z eteln  se ozna í 

výškový bod, od kterého se budou ur ovat všechny výšky. Vlastní zemní práce se za nou 

skrývkou ornice v tl. 0,30 m, která bude uložena na vhodném míst  stavební parcely. 

Následn  budou provedeny výkopy pro základové pásy a výkopy pro p ípojky inženýrských 

sítí. Výkopové práce se provedou strojn  s ru ním za išt ním základové spáry t sn  p ed 

betonáží. Vyt žená zemina se do asn  uskladní na stavební parcele a použije se k záv re ným 

terénním a sadovým úpravám. 
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 B) Základové konstrukce 

Základy jsou z betonu C16/20. Základy budou mít ší ku 600 mm. Hloubka základ  je 

1,15 m od úrovn  stávajícího terénu, v hloubce 0,64m od úrovn  terénu bude provedena 

betonáž v ší ce obvodové zdi, tj. 440mm a na ni bude uložena základová deska. Základová 

deska bude monolitická betonová tl. 150 mm s výztuží sítí KARI, kladenou p i obou površích 

se provede na stabiliza ní zhutn ný št rkový podsyp tl. 150mm. Z vn jší strany se svisle do 

hloubky 0,64m vloží tepelná izolace [16] BACHL XPS 300-SF tl. 40mm pro zlepšení tepeln -

technických vlastností p i prostupu tepla. 

Všechny rozm ry základ  jsou uvedeny ve výkrese . D1.1 - 01 – Základy. P ed betonáží 

základ  se osadí bedn ní pro veškeré prostupy! Poté se provede vlastní betonáž základ  do 

vykopaných rýh a do bedn ní (výkop rýh pro základové pásy je nutno ihned zabetonovat). 

V prostupech p es základové pásy se potrubí uloží do chráni ek. Po odbedn ní základových 

pás  se provede kanaliza ní rozvod, dále zásyp št rkem a podkladní betonová mazanina. 

Všechny základové konstrukce nutno souvisle odizolovat proti zemní vlhkosti izolaci 1Alp + 

[23] GLASTEK 40 SPECIAL. Odizolovány budou podkladní betony i st ny pod p ilehlým 

terénem. 

C) Svislé konstrukce 

Pro zd ní svislých konstrukcí je použit zdící systém [15] 

Porotherm. Obvodové zdivo je z cihel [15] Porotherm EKO+ tl. 440mm 

na maltu [15] Porotherm Profi. Vnit ní nosné zdivo [15] Porotherm 30 

P+D tl. 300mm a nenosné p í ky budou [15] Porotherm 14 P+D tl. 

140mm a sádrokartonové tl. 140mm.  

Pro zateplení obvodových st n pod úrovní terénu je navrženo použit tepelnou izolaci [16] 

BACHL XPS 300-SF tl. 40mm. Desky musí být uloženy s p eložením spár, nebo použity 

desky s ozubem. 

 P eklady ŽELEZOBETONOVÉ v rámci v nce, budou vyztuženy 4 x R 12 s t mínky. 

V míst , kde v nec tvo í p eklad bude vyztužen 2 x 3 R 12 mm s t mínky a p eklad nad 

otvorem 2,5 m bude p i spodním líci zesílen na 2 x R 12 + 2x R 16 mm. 

 KOMÍNOVÉ  zdivo bude ze systému [18] Schiedel ABSOLUT, odolné proti 

agresívním spalinám a kondenzátu kondenza ního kotle. Rozm r vložek je 360 x 360 mm. 

P i provád ní zdiva je nutno respektovat „Podklady pro provád ní – [15] Porotherm, [18] 

Schiedel. 

Obr.1 Porotherm 44 EKO 
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 D) Vodorovné konstrukce 

 Stropní systém je navržen dle konstruk ního 

systému [15] Porotherm, tlouš ka stropu je 250mm. 

Strop se skládá ze stropních nosník  [15] Porotherm 

s osovými vzdálenostmi 625, 500mm a délkami viz. 

výkres D1.1-03 – P dorys stropu 1.NP. Nosníky se 

ukládají min. 125mm na nosné zdivo. Keramické stropní 

vložky [15] MIAKO 19/62,5 PTH a 19/50 PTH se 

ukládají dle výkresu D1.1-03 – P dorys stropu 1.NP. Ve stropu se musí vynechat místo na 

prostupy zdravotechniky, komína a schodišt  dle výkresu D1.1-03 – P dorys stropu 1.NP. 

Postup ukládání musí být dodržen podle, toho jak udává výrobce [15] Porotherm. 

Základová deska bude monolitická betonová tl. 150 mm s výztuží sítí KARI, kladenou 

p i obou površích se provede na stabiliza ní zhutn ný št rkový podsyp tl. 150mm. 

Ocelový pr vlak PR2 bude tvo en 2 x UPE . 240, nosníky se navzájem sva í. Pr vlak 

bude zakrytý sádrokartonem. Ocelový pr vlak PR1 bude tvo en 1 x UPE . 200, který podpírá 

schodišt  je v  úrovni stropu a bude podep en d ev nými sloupky 150/150 mm. 

Železobetonový pr vlak  PR3 o rozm rech 250/250 mm je pod úrovní stropu a bude zateplen 

tepelnou izolací EPS 70 F o tlouš ce 100 mm z vn jší a spodní strany a z vnit ní strany bude 

zateplen tepelnou izolací EPS 70 F o tlouš ce 150 mm. Železobetonový p eklad P2 nad 

otvorem 2,5m bude mít rozm ry 340/250mm a bude na vn jší stran  zateplen tepelnou izolací 

EPS tl. 100mm. 

Nad otvory budou osazeny p eklady [15] Porotherm 7 v obvodové zdi bude vedle sebe 

uloženo 5 p eklad  [15] Porotherm 7 a mezi n  vložená tepelná izolace EPS tl. 90mm, na 

vnit ní nosné zdi budou vedle sebe uloženy 3 p eklady [15] Porotherm 7 a mezi vložena 

tepelná izolace EPS tl.90mm. Pro v tší rozp tí otvor  budou použity p eklady [37] Porotherm 

KP XL s tepelnou izolací na vn jší stran  tl. 90 mm.  

Obr.3 Porotherm p eklad KP XL 

Obr.2  Porotherm nosník a vložka 
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E) Šikmé konstrukce 

Schodišt  do 2. NP – bude d ev né se d ev nými stupnicemi jednoramenné p ímé.  

Po et stup  16 (v. 178 mm, š. 270 mm), ší ka schodiš ového ramene je 0,9 m.  Schodišt

bude opat eno d ev ným zábradlím výšky 1m. Schodišt  bude dole kotveno do podkladního 

betonu pomocí šroub , které budou zapušt ny do prvního stupn  schodišt  tvo eného plným 

d ev ným profilem (hranolem). V horní ásti bude schodišt  ukotveno rovn ž pomocí šroub

do U profilu zakomponovaného ve stropu viz. detaily výkresu D1.1-03 – P dorys stropu 

1.NP.

Na chodb  v 2.NP bude z ízen p ístup do p dního prostoru p es p dní schody [21] 

Fakro, zateplené 600x1200mm. 

F) St echa 

St ešní konstrukce je navržena d ev ná sedlová vaznicová s pr m rnou rozte í krokví 

do 1 m. St echa rodinného domu je navržená sedlová se sklonem st ešní konstrukce 38°. 

Vrchol st echy bude ve výšce 7,705m. Krov bude d ev ný. Krokve 120x200mm budou 

uložené na d ev ných pozednicích 140x140mm, na vrcholové vaznici 140x160mm, na 

st edové vaznici 160x200. Pozednice budou kotveny k pozednímu v nci ocelovými pásnicemi 

5/60 mm po 1500 mm nebo závitovými ty emi M16. Vaznice budou podep ené d ev nými 

sloupy 140x140mm. Sloupy podepírající vaznice budou podep eny na ocelovém pr vlaku 

stropu a na vnit ní nosné st n . 

Ztužení celého krovu budou zajiš ovat kleštiny 50x200 mm ve výškové úrovni +5,505 

od úrovn  ±0,000, kleštiny 50/200mm ve výškové úrovni +6,55 od úrovn  ±0,000.  

Zav trovaní v podélném sm ru zajistí kontralat , pod kterými bude umíst na difúzní folie 

[17] Isover Tyvek Solid. Na kontralat  se uchytí st ešní lat  a položí st ešní krytina [19] 

TONDACH. 

Celá konstrukce krovu bude opat ena impregnací proti šk dc m, hnilob  a plísním – 

BOCHEMIT. 

St ešní krytina je ešena komplexn , v . dopl kových prvk . Výlez do p dního 

prostoru, bude zajišt n p dními skláp cími schody, zateplenými, [21] Fakro 600x1200mm. 

Na st ešní konstrukci bude st ešní výlez [20] Velux 450x550mm pro p ístup ke komínovému 

pr duchu. 

Na st eše je hromosvod, jehož výpo et není sou ástí této dokumentace. 
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G) Podlahy 

Podlahy v 1.NP: 

Podlaha s podlahovým topením: 

 - keramická dlažba tl. 12 mm 

 - lepidlo [22] Cemix Standart tl. 3mm 

 - topný pot r v etn  trubky tl. 63mm 

 - systémová deska tl. 32mm 

 - tepelná izolace [17] EPS 100 S tl. 90mm 

 - hydroizolace [23] Glastek 40 Special 

 - podkladní beton tl. 150mm ( KARI sít  Ø 5mm) 

Podlahy v 2.NP: 

Podlaha v obytných místnostech: 

 - PVC podlaha tl. 2mm 

 - cementot ísková deska [24] Cetris Polycet tl. 12mm 

 - cementot ísková deska [24] Cetris Polycet tl. 10mm 

 - izolace [25] Rockwool Steprock HD tl. 30mm 

 - betonová zálivka tl. 60mm 

 - stropní konstrukce [15] Porotherm tl. 190mm 

 - omítka [15] Porotherm Universal tl. 15mm 

 Podlaha nad exteriérem: 

 - PVC podlaha tl. 2mm 

 - cementot ísková deska [24] CetrisPolycettl. 12mm 

 - cementot ísková deska [24] CetrisPolycettl. 10mm 

 - izolace [25] Rockwool Steprock HD tl. 30mm 

 - betonová zálivka tl. 60mm 

 - stropní konstrukce [15] Porotherm tl. 190mm 

 - tepelná izolace [17] Isover EPS 100 Z tl. 150mm 

- omítka [15] Porotherm Universal tl. 15mm 

Podlaha s podlahovým topením: 

 - keramická dlažba tl. 12 mm 

 - lepidlo [22] Cemix Standart tl. 3mm 

 - hydroizolace 

 - systémová deska tl. 18mm 
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 - pružná malta tl. 3mm 

 - nosná deska z tvrdé p ny tl. 6mm 

 - izolace [25] Rockwool Steprock ND tl. 20mm 

 - betonová zálivka tl. 60mm 

 - stropní konstrukce [15] Porotherm tl. 190mm 

 - omítka [15] Porotherm Universal tl. 15mm 

H) Výpln  otvor

Navržené výpln  otvor  v objektu budou plastové, odstín bude tmav  hn dý, sou initel 

prostupu tepla v etn  rámu U=0,9 Wm
-2

K
-1

. St ešní okna budou d ev ná sklopná se 

sou initelem prostupu tepla v etn  rámu U=0,9 Wm
-2

K
-1 

. Dve e na terasu a francouzská okna 

budou plastová dvouk ídlá zasouvací, sou initel prostupu tepla v etn  rámu U=0,9 Wm
-2

K
-1

. 

Vn jší parapetní desky budou plastové, vnit ní parapety budou rovn ž plastové. V koupelnách 

se parapety obloží keramickým obkladem. Vstupní dve e budou d ev né nebo plastové 

jednok ídlé s prosklením, osazené rámovými zárubn mi, sou initel prostupu tepla v etn

rámu U=1,4Wm
-2

K
-1

. Vnit ní dve e budou d ev né, dvouk ídlé nebo jednok ídlové, s 

prosklením i bez – dle výb ru investora, osazené do d ev ných nebo ocelových zárubní.  

I) Úprava povrch

Na vn jší obvodové zdivo bude provedena probarvená silikátová omítka. P i 

provád ní omítek nutno dodržet technologické postupy dodavatele. Barevné provedení 

omítky bude pastelov  modré. Na sokl s extrudovaným polystyrenem bude provedena soklová 

omítka [22] Cemix 132 tl. 25mm, barva bude tmav  šedo-modrá.   

Vnit ní omítky v obytných místnostech - vápenocementové tl. 15 mm, omítky v 

koupelnách a WC budou vápenocementové tl. 12 mm. 

V místnostech hygienického zázemí a technické místnosti budou st ny a parapety obloženy 

keramickým obkladem min. do výšky zárubní. Kolem kuchy ské linky bude instalovaná 

ochranná deska a v rozích budou vloženy ochranné lišty.  

J) Oplocení 

Nové oplocení je navrženo z kovových sloupk  s výplní z drát ného pletiva v barv

dle výb ru investora. Celková délka nového oplocení je 172,5m výšky 1,6m. Z pr elní strany 

je plot vybaven posuvnou vjezdovou bránou ší e 3,0m, vstupní brankou ší e 1,0m. Sou ástí 

oplocení je také betonový pilí  pro umíst ní domovní sk ín  (HDS), pilí  pro HUP. Nové 

drát né oplocení sestává ze sloupk  z kovových bezešvých trubek pr m ru 48mm, výšky 1,6 
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m nad upraveným terénem. Na severovýchodní stran  bude dodržené ochranné pásmo od 

plynovodu STL, oplocení bude ve vzdálenosti 1,5 m od plynovodu STL.  

Sloupky budou zabetonovány ve vzdálenostech cca 2,5m od sebe do betonových patek 

velikosti 250 x 250mm. Patky budou provedeny z prostého betonu C 20/25 do nezamrzné 

hloubky. Sloupky budou dodány v etn  typového krycího klobou ku a držáku napínacího 

drátu. Drát né pletivo výšky 1,6m s oky 50x50 mm bude pomocí napínacího vázacího drátu 

p ichyceno ke sloupk m. 

K) Záme nické, klempí ské a truhlá ské práce 

Truhlá ské výrobky 

 Truhlá ské výrobky zahrnují: vnit ní dve ní k ídla, d ev né zárubn , dve ní prahy. 

Veškeré d ev né prvky a konstrukce budou napušt ny fermeží O 1000 + 2 x nát r 

syntetickým matným lakem (p írodní povrch). 

Záme nické výrobky 

 Záme nické výrobky zahrnují b žné drobné ocelové konstrukce jako nap . zakrytí 

kanálu, nosi e potrubí, záv sy potrubí, apod. Veškeré záme nické materiály budou nat eny 2 

x základní barvou su íkovou S 2005 a 2 x syntetickou barvou Industrol S 2013 v barv  dle 

výb ru investora. Potrubí (neskrytá) budou nat ena stejným složením v barv  bílé.  

Klempí ské výrobky 

 Veškeré oplechování je klasické dle [10] SN 73 3610. Jedná se o oplechování 

st echy, okap , okapových svod  a st ešních prostup . Materiál klempí ských výrobk  bude 

z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm nebo pop . jiný materiál i systém dle výb ru investora. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 V projektování se vycházelo z podklad  výrobc , na základ  t chto podklad  byla 

vyhotovená dokumentace rodinného domu. Statický výpo et není sou ástí této dokumentace. 

  



25 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

 Rodinný d m bude sloužit k bydlení investora. V objektu nebudou provád ny žádné 

podnikatelské aktivity výrobního ani nevýrobního charakteru. 

B.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení 

Požární bezpe nost je posuzována v souladu s  [9] SN 730833 a navazujících SN 

z oboru požární ochrany. Požární ochrana je posuzována odborníkem na požární bezpe nost a 

není sou ástí této práce. 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

a) Spln ní požadavk  na energetickou náro nost budov a spln ní porovnávacích 

ukazatel  podle jednotné metody výpo tu energetické náro nosti budov 

Stavba je v souladu s p episy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Skladby 

obvodových konstrukcí spl ují požadavky normy [6] SN 730540-2 na požadovaný 

sou initel prostupu tepla. Rodinný d m bude vytáp ný teplovodní otopnou soustavou, v 1.NP 

bude instalované podlahové vytáp ní, v 2.NP budou otopná t lesa, desková a v koupeln  bude 

nainstalované podlahové vytáp ní. Jako zdroj tepla bude použitý plynový kondenza ní kotel.  

b) Stanovení celkové energetické náro nosti stavby 

Jednotlivé pot eby energie jsou stanoveny v p íslušných ástech dokumentace. 

- celková tepelná ztráta objektu:   7,5  kW 

- stavba je za azena do kategorie B - úsporná 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu 

Z hlediska ochrany zdraví a životního prost edí nejsou na stavbu RD kladeny zvláštní 

požadavky.  

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

Hodnocený stavební pozemek se nachází v kategorii st edního radonového indexu. 

Stavba RD proto nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových opat ení. Hladina spodní 

vody se nachází pod základovou spárou, vzhledem k podloží bude v základové spá e 

provedená drenáž a hydroizolace základ , v . základové desky. 
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B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na NN – rodinný d m bude napojen pomocí NN p ípojky. Sk í  HDS bude 

umíst ná na hranici pozemku parc. . 506/15, k.ú. T inec a dále jako vnit ní domovní rozvod 

k rodinnému domu. 

Napojení plynovou p ípojkou – rodinný d m bude napojený plynovou p ípojkou, na 

hranici pozemku bude umíst ný HUP, dále bude k rodinnému domu vedeno odb rné plynové 

za ízení. 

Napojení vodovodní p ípojkou – rodinný d m bude napojený na novou vrtanou studnu 

na pozemku parc. . 506/15, k.ú. T inec.  

Splaškové vody budou jímány do žumpy na pozemku investora. 

Deš ové vody budou ze st echy svedené pomocí žlab  a svislých svod  do vsakovací jímky 

umíst né na pozemku investora. 

B.4 Dopravní ešení 

P íjezd na pozemek bude po nové zpevn né p íjezdové ploše z místní komunikace  III. 

t ídy na pozemku par. . 1375/1 v k.ú. T inec. Z této komunikace bude z ízen sjezd a nová 

zpevn ná plocha pro p íjezd k rodinnému domu. Zpevn né plochy budou ze zámkové dlažby 

tl. 80mm, kladecí vrstva 30mm (drcené kamenivo 4-8 mm), geotextilie, nosná vrstva 150 mm 

(št rkodr  0-32 mm), roznášecí vrstva 70 mm (št rkodr  0-63 mm). Na terase bude 

mrazuvzdorná keramická dlažba tl. 60mm, kladecí vrstva drcené kamenivo 4-8mm tl. 30mm, 

geotextilie, nosná vrstva št rko dr  tl. 150m, zhutn ná zemina. 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B hem výkopových prací a p ípravy stavby bude sejmuta ornice tl. 0,30m. Ve svrchní 

ásti je využitelná ornice a podornice, která bude sejmuta a uložena na parcele investora. Po 

dokon ení stavebních prací na objektu se provede úprava terénu uloženou ornicí, bude zaseta 

tráva a budou vysazeny okrasné ke e na hranici pozemku a ovocné stromy. 

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

Výstavba rodinného domu, ani její budoucí provoz nemají negativní vliv na životní 

prost edí.  Vyt žená ornice bude zp tn  rozprost ena na pozemku investora. V rodinném 

dom  budou produkovány pouze b žné komunální odpady, které budou jímány do 
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p ipravených kontejner  a popelnic. Splaškové vody budou jímány do nové žumpy. Deš ové 

vody budou svedeny do vsakovací jímky. Nejsou provád na žádná další zvláštní opat ení pro 

ochranu životního prost edí. Rodinný d m bude vytáp ný plynovým kondenza ním kotlem, 

který nemá zásadní vliv na zne išt ní ovzduší a neprodukuje velké množství CO2 do ovzduší. 

P i stavebních pracích budou dot eny pozemky parc. . 506/15, 1375/1 k.ú T inec. Po 

provedení výstavby budou tyto dot ené pozemky uvedeny do p vodního stavu. Stavba 

nebude mít negativní vliv na okolní objekty a pozemky. P í provád ní stavby budou 

dodržovány zásady ochrany životního prost edí, bezpe nosti, požární ochrany a zdraví. 

Stavba svým charakterem nemá vliv na okolní chrán né prostory a není nutno 

provád t další zvláštní opat ení. Rovn ž se v blízkosti objektu nevyskytuje zdroj hluku, který 

by m l vliv na projektovaný objekt.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Zvláštní požadavky na situování a stavební ešení z hlediska ochrany obyvatelstva 

nejsou kladeny. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod 

Splaškové vody budou jímány do nové nepropustné žumpy. Deš ové vody budou ze st echy 

svedené pomocí žlab  a svislých svod  do vsakovací jímky. Odvod ovaná plocha st echy RD 

je 150,73 m2. 

b) Zásobování vodou 

Bude nov  z ízena vrtaná studna na pozemku investora. 

c) Zásobování plynem 

Bude z ízená nová plynovodní p ípojka, na hranici bude umíst ný HUP, dále pak k 

rodinnému domu bude vedeno odb rné plynové za ízení. 

d) Zásobování energiemi 

Napojení na NN – objekt bude napojen pomocí NN p ípojky.

e) ešení dopravy 

P íjezd na pozemek bude po nové zpevn né p íjezdové ploše z místní komunikace  III. t ídy 

na pozemku par. . 1375/1 v k.ú.T inec.   

f) Povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav 

Okolí stavby bude ešeno zahradními sadovými úpravami dle požadavk  investora. Není 

p edm tem projektu. Pozemek bude oplocený. 

g) Elektronické komunikace 

Nejsou p edm tem projektu. Nejsou z izovány samostatné p ípojky. P ípadné napojení bude 

ešeno bezdrátovou sítí. 
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3. TEORIE VYTÁP NÍ  

3.1 Princip 

B hem spalování zemního plynu CH4 vzniká n jaké množství vody, ho ením dojde 

k zah átí této vody. Voda potom jako vodní pára spole n  s oxidem uhli itým CO2

vytvo í spaliny. Tepelné spaliny v sob  ukrývají tepelnou energie, tzv. latentní teplo. Jestliže 

se tyto spaliny ochladí pod teplotu rosného bodu, dojde ke zm n  skupenství (kondenzaci 

vodní páry) a pak dojde k následnému uvoln ní tepla. V kondenza ním kotli se takové 

uvoln né energie m že využít k p edeh ívání vratné vody pomocí speciálního vým níku 

tepla. Pokud se se te výh evnost a kondenza ní teplo, dá se získat za optimálních podmínek 

až 109 % ú innosti, podle kvality materiál  a hlavn  kvality provedení. V každém 1 m3 

spáleného zemního plynu se nachází p ibližn  1,6 litru kondenzátu. Z takého množství jde 

získat energii k oh átí 10 litr  vody z 5 na 95 °C. Pomocí kondenza ního zp sobu využití 

energie se spot ebuje mén  paliva, což pro nás znamená úsporu na vytáp ní. 

Rovnice spalování zemního plynu: 

CH4 + 2O2 + (N2) = CO2 + 2H2O a (N2)       (1)

3.2 Základní pojmy

Spalné teplo plynu Hs [kWh/m³] : Množství tepla, které se uvolní dokonalým 

spálením jednotkového množství plynu a stechiometrického množství kyslíku (o po áte ních 

teplotách 25 °C) p i ochlazení spalin zp t na teplotu 25 °C. Jde tedy o veškeré množství tepla 

vzniklé spálením jednotkového množství paliva a zahrnuje i ve vodní pá e vázané, tzv. 

latentní teplo. 

Výh evnost plynu Hi [kWh/m³] : Výh evnost plynu je rovna spalnému teplu, 

zmenšenému o teplo uvoln né kondenzací vodní páry ze spalin. Jde tedy o množství tepla, 

které energii obsaženou ve vodní pá e spalin nezohled uje (u klasických kotl  odchází 

toto teplo komínem do ovzduší). Práv  z výh evnosti se stanovuje ú innost spalovacích 

za ízení, a proto m že udávaná ú innost kondenza ních kotl  p evyšovat hodnotu 100 

% (cca 104–106 %). Kdybychom však po ítali ú innost kondenza ního kotle ze spalného 

tepla, dojdeme korektním fyzikálním postupem na hodnotu maximáln  97,5 %. 

Aby se provedlo porovnání kondenza ních kotl , stanoví se normovaný stupe  využití 

u kondenza ních kotl , který je vztažen k výh evnosti. 
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P edstavu o využití energetického obsahu zemního plynu m žeme vid t podle 

schématu tepelného toku p i spalování a kondenzaci Obr.1. Plyn se dostane do kotle s plným 

energetickým obsahem daným spalným teplem, které je o latentní teplo (11 %) vyšší 

než výh evnost samotného plynu. Ke ztrátám tepla dochází po spálení plynu, úbytky tepla 

odchází z kotle nejen spalinami, ale i sdílením tepla z povrchu kotle, p es jeho pláš , p i jeho 

b hu i p i pohotovostním (teplém) stavu. B hem pohotovostního stavu dochází také n kdy i 

ke ztrátám uvnit  kotle proud ním vzduchu, které je nežádoucí. 

Jestliže se spaluje zemní plyn v kotli nízkoteplotním, využívá se jen teplo dané 

výh evností, které je snížené o již uvedené ztráty. Ú innost nízkoteplotního kotle je potom 

limitována hodnotou 94 %. 

V kondenza ním kotli se p i spalování zemního plynu, využívá se spalné teplo snížené o 

uvedené ztráty. Tyto ztráty jsou však kv li nízkým teplotám spalin podstatn

nižší. Ú innost takového kondenza ního kotle pak je deklarována hodnotou až 106 %. 

    

Obr.4  Ú innost kondenza ního kotle  
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3.3 Podlahové vytáp ní 

D lení podle zp sobu provedení:  

    - mokrý systém 

    - suchý systém 

D lení podle média:  

   - teplovodní soustava 

   - elektrický odporový drát 

Podlahové vytáp ní se adí spolu se st novým a stropním vytáp ním do skupiny 

velkoplošného vytáp ní. U velkoplošného vytáp ní tvo í otopnou plochu nej ast ji n která ze 

st n ohrani ujících vytáp ný prostor - strop, st na nebo podlaha. Velkoplošné vytáp ní nám 

umož uje sdílet teplo do vytáp ného prostoru p evážn  sáláním. Podíl tepelného toku sáláním 

u stropního vytáp ní je zhruba 80 %, u st nového 65 % a u podlahového 55 %, p i emž 

konstruk ní provedení otopné plochy m že být r zné - teplovodní nebo elektrické, 

akumula ní nebo p ímotopné. Jak je patrné na Obr.2, k ideálnímu pr b hu teplot se nejvíce 

blíží velkoplošné vytáp ní podlahové, které je svým rozložením teplot velice vyhovující. 

Obr.5  Rozložení teplot v místnosti r zných druh  zdroj  tepla 
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4. VYTÁP NÍ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁP NÍ 

4.1 Úvod 

 Projekt eší vytáp ní rodinného domu pomocí nízkoteplotní soustavy vytáp ní. 

Zdrojem tepla bude nízkoteplotní kondenza ní kotel na zemní plyn. Systém vytáp ní bude 

pomocí podlahového vytáp ní, které bude v 1.NP ve všech místnostech krom  technické a 

také v 2.NP bude nainstalováno do koupelny. V 2.NP bude vytáp ní v místnostech ešeno 

pomocí deskových otopných t les. Teplotní spád systému bude 45/30 °C. Podlahové vytáp ní 

i desková otopná budou napojena na rozd lova e v 1. i 2.NP. Regulace bude zónová, každý 

okruh bude regulován pokojovým termostatem v dané místností.   

4.2 Identifika ní údaje stavby 

Druh stavby:  novostavba rodinného domu 

Místo stavby: T inec, parc. . 506/15, k.ú. T inec 

Stavebník:  Karel Novák 

  Jablunkov 211 

  739 91 Jablunkov 

Zpracovatel:  Jan Novák 

  Old ichovice 768 

739 T inec 

4.3 Charakteristika a umíst ní stavby 

Objekt se nachází na pozemku parc. . 506/15, k.ú. T inec o vým e 4 461 m2, 

pozemek je oplocen, v blízkosti je obecní komunikace a p íjezd k domu je ešen p íjezdovou 
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komunikací na zpevn nou plochu. Okolní zástavba je venkovského typu, je voln  rozptýlená. 

Jedná se o novostavbu samostatn  stojícího rodinného domu. Rodinný d m je navržen jako 

dvoupodlažní d m, nepodsklepený, st echa bude sedlová se sklonem 38°. Dispozice 

umož uje d m rozd lit na denní zónu (1NP) a no ní zónu (podkroví). Hlavní vstup do domu 

je na severozápadní stran . P es zádve í se vstupuje do hlavního prostoru domu – obývacího 

pokoje s jídelnou a kuchyní. Obývací pokoj je propojen s vedlejším pokojem (který m že 

sloužit jako pracovna nebo pro ubytování host ), tento pokoj je p ístupný i ze zádve í. Ze 

zádve í vede vstup na WC, do technické místnosti a schodišt m do 2.NP. Obývací pokoj, 

jídelna a vedlejší pokoj jsou propojeny s exteriérem francouzskými okny s otevíravými k ídly. 

V 2.NP se nachází centrální chodba, ze které jsou vstupy do 2 pokoj , ložnice a koupelny. 

Výlez na p du bude z chodby ve 2.NP. P dní prostor nebude obyvatelný, bude sloužit pro 

uskladn ní v cí.  

4.4 Tepelná bilance, klimatické údaje  

A= 498,0 m2  Plocha systémové hranice zóny 

Ac = 206,9 m2  Celková plocha podlahy 

V= 657,1 m3  Objem zóny 

A/V= 0,76 m-1  Faktor tvaru budovy 

im = 20 °C  P evažující vnit ní teplota v otopném období 

e = -15 °C  Venkovní návrhová teplota v zimním období 

e1 = 1,00   Sou initel typu budovy 

Pr m rný sou initel prostupu tepla obálkou budovy 

Uem,N,20,vyp = 0,37  W/(m2.K) - vypo ítaná hodnota 

M rná ztráta prostupem tepla 

Uem =  0,27 W/(m2.K) - vypo ítaná hodnota 
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Klasifika ní ukazatel 

CI= 0,72 

Klasifika ní 

t ída 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Slovní vyjád ení 

klasifikace novostavba 

Velmi úsporná 

Úsporná 

Vyhovující 

Nevyhovující 

Nehospodárná 

Velmi nehospodárná 

Mimo ádn  nehospodárná 

Ukazatel CI 

( horní meze ) 

0,50 

0,75 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

>2,50 

4.5 P ehled místností 

Tab.1  P ehledná tabulka místností  
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4.6 Podklady 

 Pro pot eby projektu vytáp ní byla použitá projektová dokumentace stavební ásti, 

kde se navrhne úst ední vytáp ní. 

4.7 Tepeln  technické posouzení 

 Tepeln  technické posouzení stavebních konstrukcí bylo provedeno pomocí programu 

[37] PROTECH. Posouzení bylo porovnáno s [7] SN EN ISO 12831 a [6] SN 730540-2. 

Dle provedených výpo tu a porovnání s normovými hodnotami všechny konstrukce vyhov ly 

na tepeln  technické požadavky. Podrobný výpo et je uveden v P íloze .2. 

4.8 Tepelné ztráty a pot eba tepla 

 Výpo et tepelných ztrát byl proveden v programu [37] PROTECH po místnostech i 

obálkou budovy, dle normy [7] SN EN ISO 12831 a [6] SN 730540-2.  

Objekt se nachází v prost edí s výpo tovou venkovní teplotou te= -15°C 

Podrobný výpo et je uveden v P íloze .3. 

4.9 Popis otopné soustavy 

Otopná soustava je tvo ená v 1.NP p evážn  podlahovým vytáp ním a v technické 

místnosti se nachází deskové otopné t leso [26] KORADO RADIK VK. V 2.NP je soustava 

tvo ena podlahovým vytáp ním v koupeln , dekovým otopným t lesem [26] KORADO 

RADIK VK na chodb  a zapušt nými podlahovými konvektory [27] ISAN OPLFLEX FLT 

p ed francouzskými okny. Celá otopná soustava je navržena na teplotní spád 45/30°C. 

Podlahové vytáp ní je od firmy [28] IVAR.CS, je použitá systémová deska ND 30 N. 

Všechny systémy jsou napojeny p es rozd lova e [28] IVAR.CS 553 VP v 1.NP ( 6-cestný) a 

v 2.NP ( 5-cestný) do okruh . Potrubní vedení je vícevrstvé plastové [28] ALPEX je vedeno 

v podlaze, stoupací potrubí bude tepeln  izolováno, tlouš ka izolace viz. P íloha .11. Potrubí 

musí být vedeno ve spádu 3%o sm rem ke stoupa kám a k rozd lova m, kde budou 

umíst ny vypoušt cí armatury [33] Giacomini R 65 D. 
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4.9.1 Otopná t lesa 

 V 1.NP se nachází deskové otopné t leso [26] KORADO RADIK 11 VK ( 700/600 ) 

 V 2.NP se nachází deskové otopné t leso [26] KORADO RADIK 22 VK ( 1200/600 ) 

    Obr.6  Deskové otopné t leso KORADO RADIK VK 

 V 2.NP budou instalovány pod francouzská okna podlahové konvektory firmy [27] 

ISAN typ OPLFLEX 20-09 zapušt né do podlahy a v blízkosti okenních otvor . 

Obr.7 Podlahový konvektor ISAN OPLFLEX FLT 

4.9.2 Podlahové vytáp ní 

 Pro podlahové vytáp ní je použito plastové vícevrstvé potrubí [28] ALPEX viz. Obr.8  

Systém podlahového vytáp ní v 1.NP je ešen pomocí systémové desky [28] IVAR ND 30 N. 

Potrubí je svedeno do rozd lova e [28] IVAR.CS 553 VP viz. Obr.9. v 1.NP ( 6-cestný) a 

v 2.NP ( 5-cestný), kde je samostatn  napojeno do topných okruh , spolu s kombinací 

deskových otopných t les i podlahových konvektor . 
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Obr.8 Vícevrstvé plastové potrubí ALPEX 

Obr.9  Rozd lova  IVAR.CS 553 VK 

4.9.3 Armatury 

 Sou ástí otopných t les budou p ímé ventily [28] IVAR VEKOLUXIVAR DD 345 2 

x AVK 01 viz. Obr.11 s regula ní ventilovou vložkou [29] HEIMEIER VHF viz. Obr.12 a 

termoregula ní hlavicí [29] HEIMEIER typ K  viz. Obr.10, pro odvzdušn ní budou použity 

odvzduš ovací ventily typ V 4320. Podlahové konvektory budou osazeny regula ním 

šroubením [27] ISAN T-RD002 DN 15. Rozd lova  [28] IVAR.CS 553 VP bude obsahovat 

regula ní šroubení, uzavírací ventily, automatické odvzduš ovací ventily, vypoušt cí ventily, 

termické ovládací hlavice [30] JABLOTRON T-H 80. 

 Kotel bude osazen kulovými kohouty [33] Giacomini R 250 D, zp tnou klapkou [33] 

Giacomini R 60 a ventilem s filtrem [33] Giacomini R 74 A. Sou ásti kotle bude pojistný 

ventil, nastavený dle výrobce kotle. 
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Obr.10  Termoregula ní hlavice HEIMEIER typ K 

Obr.11  P ímý ventil VEKOLUXIVAR DD 345 2 x AVK 01 

Obr.12  Ventilové vložky HEIMEIER VHF  
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4.10 Zdroj tepla 

 V projektovaném rodinném domku je navržen jako zdroj tepla kondenza ní plynový 

kotel [31] JUNKERS CERAMINI ZSN 11-7 KE s výkonem v rozmezí od 5,5 do 10,9 kW. 

Kotel bude vytáp t na teplotní spád 45/30 °C. Plyn bude sveden do objektu z ve ejného STL 

plynovodu PE-80 do HUP, kde bude dále pokra ovat v potrubí HDPE100, DN 32. Vnit ní 

rozvod bude proveden z ocelového potrubí DN 20. Kondenza ní kotel bude umíst n 

v technické místnosti, kde bude zav šen na zdi ve výšce 1400 mm nad podlahou. Kotel 

obsahuje erpadlo, pojistný ventil, manometr, expanzní nádobu, teplotní idlo a regulátor 

teploty vytáp ní, idlo teploty na výstupu. 

Obr. 13 Schéma kondenza ního kotle JUNKERS CERAMINI ZSN 11-7 KE 

4.11 V trání technické místnosti 

 V trání bude zajišt no okenním otvorem a pr duchem v obvodovém zdivu o pr m ru 

120 mm. Otvor je umíst n ve výšce 1800 mm od podlahy a je osazen m ížkami proti vniknutí 

živo ich  a cizích p edm t . 
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4.12 Regulace otopné soustavy 

 Regulace otopné soustavy je navržená zónová. Každá místnost krom  koupelny 

v 2.NP bude mít sv j pokojový termostat [30] JABLOTRON TP-155, díky kterému se bude 

moci nastavit požadovaná teplota. Vše bude ízené ídící jednotkou [30] JABLOTRON AC – 

116 Obr. 15, ta bude regulovat otá ky erpadla v kotli a bude škrtit nebo otvírat termicky 

ovládané hlavice [30] JABLOTRON TH – 80 Obr. 14. Regulace díky tomuto systému je 

velice efektivní a jednoduchá, protože se provádí z každé místnosti zvláš .  

Obr.14  Termická ovládací hlavice JABLOTRON TH-80 

Obr.15  ídící jednotka JABLOTRON AC-116 
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4.13 Výpo et zásobníku teplé vody 

  Výpo et byl proveden podle [8] SN 06 0320 P íprava teplé vody viz. P íloha .5 

Zásobník teplé vody je navržen samostatn  jako elektrický, je navržen o objemu 150 l. 

Obr.16 Elektrický zásobník TV STIEBEL ELTRON SHZ 150 LCD

4.14 Zkoušky 

Topné zkoušky:   

Otopná soustava se p ed použitím musí propláchnout. Se izovací armatury na v tvích a 

stoupa kách musí být otev eny a propláchnutí se provádí p i 24-hodinovém provozu erpadla, 

je nutno odkalovat a soustavu istit. P ed uvedením do provozu se armatury namontují.

Zkouška t snosti:

Musí být provedena na maximální dovolený p etlak. Pokud systém po napušt ní vodou a 

odvzdušn ní neprojevuje po dobu 6 hodin žádné net snosti, je zkouška úsp šná.  

Zkouška provozní:  

dilata ní: topná voda se oh eje na nejvyšší dovolenou teplotu a poté se voln  nechá 

zchladnout na teplotu okolního prost edí.   

topná:  zkontroluje se správná funkce armatur, rovnom rné oh ívání topných t les, 

dosažení projektovaných teplot a tlak , správná funkce regula ních, m ících a 

zabezpe ovacích za ízení. O úsp šnosti zkoušek je proveden podrobný zápis. 
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5. ZÁV R 

Cílem této bakalá ské práce bylo vytvo it projekt rodinného domu a navrhnout vytáp ní. 

Projekt byl zpracován dle norem a vyhlášek, platných v eské republice. Pro správnou 

funk nost a životnost je pot eba, aby uživatel navrženého rodinného domu dbal pokyn

projektanta a výrobc .    

Dle výpo t  vyplývá, pr m rný sou initel prostupu tepla Uem = 0,27 ( W/m2*K), celková 

tepelná ztráta objektu Qcm = 7,438 kW. Posuzovaný objekt je po výpo tu za azen do 

klasifika ní t ídy B = úsporná. 
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VÝPO ET SCHODIŠT

Schodišt  je navrženo d ev né p ímé. 

Konstruk ní výška podlaží: 2,855m 

Výška stupn : 

            (2) 

Ší ka stupn : 

  2h + b = 630         (3) 

  h = 178,438mm 

  b = 630 – 2 * 178,438 

  b = 270mm 

Návrh rozm r  schodišt  je 16 x 178 x 270 mm. Ší ka schodišt  je 900 mm. 

Úhel schodišt : 

 = arctg  arctg 33,39°  35° pro b žné schodišt     (4) 

Nejmenší dovolená podchodná výška: 

h1 = 1500 + (  ) = 1500 + (  ) = 2398 mm    (5) 

Nejmenší dovolená pr chodná výška: 

 h2 = 750 + 1500 * cos  = 750 + 1500 * cos33,39 = 2002 mm   (6) 



Obr. P dorys a ez schodišt
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Stanovení pot eby TV 

dle SN 06 0320 P íprava teplé vody. 

Pot eba TV pro mytí osob Vo v dané period :  

Vo = ni * Vd = 4 * 0,134 = 0,536 m3         (7) 

Vd = (nd*U3*td*pd) = (2*0,14*0,014*1) + (2*0,23*0,11*1) + (1*0,47*0,17*1) = 0,134 m3

     ni … 4 osob 

     pd … 1 pro istý prostor 

    umyvadlo … nd = 2x;  U3 = 0,14m3/h;  td = 0,014h  

    sprcha … nd = 2x;  U3 = 0,23m3/h;  td = 0,11h  

     vana … nd = 1x;  U3 = 0,47m3/h;  td = 0,17h  

Pot eba TV pro mytí nádobí Vj v dané period :  

Vj = nj*Vd = 3*0,002 = 0,03 m3          (8) 

    nj … 3x denn

    Vd … 0,002 m3

Pot eba TV pro úklid a mytí podlah Vu v dané period :  

Vu = nu*Vd = 1,65*0,02 = 0,033 m3          (9) 

    nu … 1,65 m2

    Vd … 0,02m3 

Celková pot eba TV V2P v dané period : 

V2p = Vo + Vj + Vu = 0,536 + 0,03 + 0,033 = 0,599 m3        (10) 

Stanovení velikosti a výkonu zásobníku: 

Teoretická pot eba tepla na oh ev vody pro 1 osobu za den Q2t = 4,3 kWh 

Celková pot eba tepla na oh ev vody pro 4 osob: 

 Q2t = ni*4,3 = 4*4,3 = 17,2 kWh          (11) 

Teplo ztracené p i oh evu a distribuci TV:  

z- sou initel pom rné ztráty = 0,5 

Q2z = Q2t*z = 17,2*05 = 8,6 kWh          (12) 

Teplo dodávané oh íva em do vody: 

Q1p = Q2p = Q2t + Q2z = 17,2 + 8,6 = 25,8 kWh        (13) 



Z celkového množství teplé vody se odebere v dob : 

od 5 do 17 hodin 35% … Q2t = 0,35*17,2 = 6,02 kWh 

od 17 do 20 hodin 50% … Q2t = 0,5*17,2 = 8,6  …  6,02 + 8,6 = 14,62 kWh 

od 20 do 24 hodin 15% … Q2t = 0,15*17,2 = 2,58 kWh … od po átku oh evu 6,02 + 8,6 + 2,58 = 

17,2 kWh 

  

K ivka dodávky a odb ru tepla p i oh evu vody 

z grafu je ode tena Qmax = 6,30 kWh 

Velikost zásobníku Vz: 

Vz =  0,1204 m3 = 125 l       (14) 

Jmenovitý tepelný výkon oh evu 1n : 

1n = 1,075 kW         (15) 

Návrh: 

Elektrický zásobníkový oh íva  vody STIEBEL ELTRON SHZ 150 LCD, objem zásobníku 150l. 
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NÁVRH EXPANZNÍ NÁDOBY 

  Kotel JUNKERS CERAMINI ZSN 11-7 KE: 

 Výkon: 5,5-10,9 kW 

 Teplotní spád. 45/30 °C 

Objem vody: 1,2 l 

 Expanzní nádoba: 7,5 l 

 =  = 0,5686        (16) 

ph,dov,A  nejvyšší dovolený absolutní tlak = otevírací absolutní tlak pojistného ventilu [kPa]

pd,A hydrostatický absolutní tlak [kPa] 

= 1000*9,81*3,0*10-3+100= 129,43 kPa    (17) 

hustota vody = 1000 kg/m3

g tíhové zrychlení = 10 m/s2

h výška vodního sloupce nad EN [m]

pB barometrický tlak = 100 kPa 

n= 0,00959 

Vo= Vpotrubí +Vkotel + VOT =  132,2 + 1,2 + 19,1 = 152,5  l      (18) 

Vpotrubí = l 

Vkotel = 1,2 l 

VOT =  VOT = 19,1 l 

 = 1,3 * 152,5 * 0,00959 *  = 3,34 l     (19)

Vet objem expanzní tlakové nádoby [l] 

Vo objem vody v celé otopné soustav  [l]

n sou initel zv tšení objemu [-] 

stupe  využití EN [-] 

Podmínka:   3,34 l  7,5 l

Dle výpo tu vyhoví expanzní nádoba zabudovaná v kotli, která má objem 7,5l. 



VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ 

KATEDRA PROST EDÍ STAVEB 

RODINNÝ D M - VYTÁP NÍ 

P íloha .9 

Návrh ob hového erpadla 

Student:         David Kaleta 

Vedoucí bakalá ské práce:        Ing. Petra Tymová Ph.D. 

Ostrava 2014 



NÁVRH OB HOVÉHO ERPADLA 

erpadlo je sou ásti kotle Junkers Ceramini ZSN 11-7 KE 

Požadované hodnoty:  -    Pr tok …. 632 l/h

Tlak pdis = 160,68 mbar= 1,6068 m

    

Z grafu vyplývá, že nastavení erpadla bude na stupni .6, erpadlo vyhoví požadavk m 

otopné soustavy. 
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NÁVRH KOMÍNOVÉHO PR DUCHU 

Ú inná výška:  8,36 m 

Jmenovitý výkon kotle:     10,9 kW 

Dle diagramu navržen pr m r komínové vložky Schiedel  ABSOLUT  Ø 14 (140mm). 
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