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1. Úvod 

 

V této bakalářské práci je řešen návrh novostavby rodinného domu s řešením projektu 

stavební části a projektu pro vytápění a výrobnu FVE. Rodinný dům má poskytnout harmonické 

zázemí pro rodinu se dvěma dětmi. Novostavba je navržena v nízkoenergetickém standardu a spolu 

s výrobnou FVE elektrické energie se stává velice hospodárnou stavbou z hlediska provozních 

nákladů. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části je věnována pozornost návrhu 

RD z hlediska materiálu a konstrukčních systémů podle platných norem a předpisů. Objekt je řešen 

jako samostatně stojící, dvoupodlažní nepodsklepený objekt s pultovou střechou a půdorysem ve 

tvaru obdelníku. Návrh projektu počítá s užíváním objektu 4 člennou rodinnou. Novostavba se 

nachází v Obci Stará Ves nad Ondřejnicí v Moravskoslezském kraji. 

Druhá část je věnována systému vytápění, ohřevu TV, výrobně FVE. Jako hlavní zdroj 

vytápění je navrženo elektrické podlahové velkoplošné sálavé vytápění uhlíkovou topnou folií 

heatflow. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický zásobníkový ohřívač NIBE Compact připojený na 

FVE. Výrobu elektrické energie získáme přímou přeměnou ze slunečního záření pomocí FVE. 
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2. Seznam použitého značení 

A - půdorysná plocha podlahy objektu       [m2]    

AC – střídavý proud         

Af – vytápěná plocha        [m2]  

b – šířka stupně        [mm]  

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci        

C – měrná tepelná kapacita       [J/kgK]   

c - měrná tepelná kapacita vody       [kWh/m3K]   

D – tloušťka materiálu       [m]   

DC – stejnosměrný proud         

DN – jmenovitý rozměr        [m]   

DPS – dokumentace provedení stavby        

DS – distribuční soustava         

dU – korekce součinitele prostupu      [W/m2K]   

Ed - průměrná denní produkce el. energie      [kWh]    

Em - průměrná měsíční produkce       [kWh]    

EP – ekvipotencionální svorkovnice         

fg1 - činitel ročního kolísání venkovní teploty     [-]    

Fi,HL - součet tep.ztrát (tep.výkon)            [kW]     

Fi,T - součet tep. ztrát prostupem             [kW]    

Fi,V - součet tep. ztrát větráním       [kW]    

fRsi – teplotní faktor        [-]  

FV – fotovoltaika         
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FVE – fotovoltaická elektrárna         

GPS – souřadnice bodu v prostoru      [°]   

h – výška stupně        [mm]  

h0 – výška Slunce        [°]  

Hd - průměrný denní úhrn slunečního záření dopadajícího na FVE   [kWh/m2]   

HDO – hromadné dálkové ovládání         

Hm - průměr globálního slunečního záření dopadajícího na Zemi    [kWh/m2]   

HOP – hlavní ochranná přípojnice         

HPV – hladina podzemní vody         

HR – hlavní domovní rozáděč         

IGP – inženýrsko-geologický průzkum        

IP – výpočtový proud        [A]  

IS – inženýrské sítě         

Isc – maximální zkratový proud      [A]    

L – tepelná vodivost        [W/mK]  

M – měřítko         

Mc,a – roční množství zkondenzované vodní páry    [kg/m2rok]   

MC3 – konektor pro propojení solárních kabelů       

Mev,a - roční množství odpařitelné vodní páry    [kg/m2rok]   

Mi – faktor difuzního odporu       [-]   

MJ – měrná jednotka         

nd - počet dávek          

ni - počet uživatelů          
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nj - počet jídel          

NN – elektrická sít nízkého napětí         

NP – nadzemní podlaží         

nu - počet (výměr) ploch       [m2]    

OZE – obnovitelné zdroje energie         

P - exponovaný obvod objektu       [m]    

P – příkon         [kW] 

PC – počítač         

PD – projektová dokumentace         

pd - součinitel prodloužení doby dávky     [-]    

Pi - instalovaný příkon        [kW]   

PP – celkový instalovaný výkon      [kW]    

Ps - soudobý příkon         [kW]  

Q1P - teplo dodané ohřívačem do TV během periody    [kWh]     

Q2P - je teplo dodané ohřívačem do TV během periody    [kWh]    

Q2t - teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody    [kWh]     

Q2z - teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody   [kWh]     

Qh – celková potřeba tepla na vytápění     [kWh/a]   

Qi – přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů    [kWh/a]   

Qs – přibližný tepelný zisk ze slunečního záření    [kWh/a]   

Qt – potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát     [kWh/a]   

Qv – potřeba tepla ke krytí ztrát větráním     [kWh/a]   

R – tepelný odpor konstrukce       [m2K/W]   
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RD – rodinný dům         

RHe – návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu   [%]    

RHi - návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu   [%]    

Ro – objemová hmotnost       [kg/m3]   

Rse - tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru    [m2K/W]   

Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru    [m2K/W]   

SO – stavební objekt         

td - doba dávky        [h]  

Te - návrhová (výpočtová) venkovní teplota     [°C]    

Te - návrhová (výpočtová) venkovní teplota      [°C]    

Te,m - průměrná roční teplota venkovního vzduchu     [°C]    

Ti – návrhová vnitřní teplota       [°C]   

TI – tepelná izolace         

Ti,m - průměrná vnitřní teplota v objektu      [°C]    

Tsi – vnitřní povrchová teplota      [°C]    

TV – teplá voda         

U – součinitel prostupu tepla konstrukce     [W/m2K]   

U,em – průměrný součinitel prostupu tepla     [W/m2K]   

U3 - objemový průtok TV       [m3/h]    

Uc – maximální pracovní napětí přepěťové ochrany    [V]    

UDC max – maximální pracovní napětí DC     [V]    

UN – požadovaný součinitel prostupu tepla     [W/m2K]  

Uoc - napětí naprázdno       [V]  
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ÚP – územní plán         

Us – sdružené fázové napětí       [V]  

UT – upravený terén         

V - obestavěný prostor vytápěných částí budovy     [m3]    

V – objem          [m3] 

V2p - celková potřeba TV v dané periodě      [m3]    

V2p – celková potřeba TV v dané periodě     [m3]    

Vd – objem dávky        [m3]  

Vj – potřeba TV pro mytí nádobí      [m3]    

Vo – potřeba TV pro mytí osob      [m3]    

Vu – potřeba TVpro úklid a mytí podlah     [m3]    

Vz - je objem zásobníku        [m3]    

wp – špičkový výkon FV         

δ – deklinace Slunce        [°]  

ΔQmax - největší možný rozdíl tepla mezi Q1 a Q2    [kWh]    

θ1 - teplota studené vody       [°C]   

θ2 - teplota teplé vody        [°C] 

τ – hodinový úhel        [°]  

φ – účiník         [-] 

ϕ – zeměpisná šířka  [°]  

Φ1n - je jmenovitý tepelný výkon ohřevu      [kW]    

Ψ – lineární činitel prostupu tepla      [W/mK]   

Ω – elektrický odpor        [Ω]   
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3. Stavební část  

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby:   Novostavba rodinného domu  

Místo stavby: Do Polí 60, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23, katastrální území: Stará 

Ves nad Ondřejnicí, parcela č. 146/2 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Investor:  Ing. Marie Sklářová, Výškovická 108, Ostrava-Zábřeh 700 30 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Marek Štěpán, ČKAIT 1005777, D. Růži 45, Stará Ves nad 

Ondřejnicí 739 23, T.: +420 600 577 222,  

e-mail: stepan.m@seznam.cz 

 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby, DPS 

Zpracovatel projektu: MPM Nykel s.r.o., IČ: 87710676  

Michal Nykel, Veselá 472, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23,  

T.: +420 608 973 122, e-mail: michal.nykel@seznam.cz  
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.2.1 Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena 

Stavba byla povolena na základě předložení projektové dokumentace pro stavební povolení na 

stavebním úřadě města Brušperk. 

Stavební úřad Brušperk – K Náměstí 22, 739 44 Brušperk 

Datum vyhotovení: 28. 2. 2014 

Číslo jednacího rozhodnutí 145/14 

 

A.2.2 Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě podkladů DPS, dále dle 

geodetického zaměření pozemku, výškopisu a polohopisu zpracovaného firmou GEOTECH s.r.o. 

v 9/2013. 

 

A.2.3 Další podklady 

Požadavky stavebníka. 
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A.3 Údaje o území 

 

A.3.1 Rozsah řešeného území 

Rozsah řešeného území je dán parcelou č. 146/2, a samotnou novostavbou rodinného domu. 

 

A.3.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů   

Parcela č. 146/2 se nachází v zástavbové části obce Stará Ves nad Ondřejnicí a nenachází se v 

památkové zóně, záplavovém území, zvláště chráněném území apod. 

 

A.3.3 Údaje odtokových poměrech 

Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci provozovanou OVAK a.s., na pozemku je umístěna 

revizní šachta pro případné čištění a revize. Odvod dešťových vod je napojen na kanalizační 

přípojku na pozemku a je odváděn spolu se splaškovou odpadní vodou do veřejné kanalizace. 

 

A.3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací a není nutné vydání územního 

rozhodnutí ani územního souhlasu. 

 

A.3.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Parcela č. 146/2 se nachází dle ÚP v zástavbové oblasti a je vedena jako stavební parcela. Parcela 

splňuje požadavky na využití území. 
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A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Splnění požadavků a připomínek dotčených orgánů jednotlivě: 

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  

( vyjádření č. j. SMO/14892 ze dne 15. 11. 2013 ) 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava ( vyjádření č. j. SMO/25689 ze dne 18. 12. 2013 ) 

Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh  

( závazné stanovisko zn. HSOS-15444-8/2013 ze dne 14. 08. 2013 ) 

Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava  

( závazné stanovisko č. j. KHSMS 24781 ze dne 8. 11. 2013 ) 

Úřad pro civilní letectví, oblastní kancelář Morava, Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradiště 

( závazné stanovisko č. j. 1487/13 ze dne 6. 10. 2013 ) 

 

A.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba si nevyžaduje udělení žádných výjimek ani úlevových řešení. 

 

A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice. 

 

A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Sousedící parcely jednotlivě: 

Parcela č. 146/3 - Ing. Jaromír Filipec, K Černému Lesu 295, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí  

Parcela č. 149    - David Blaheta, Petřvald 1-277, 742 60 Petřvald 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o jednogenerační novostavbu rodinného domu pro 4 člennou rodinu.  
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A.4.2 Účel užívání stavby 

Objekt RD pro individuální bydlení. 

 

A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je projektována jako trvalá. 

 

A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů, nejedná se o kulturní památku, neleží 

v památkové zóně, záplavovém území apod. 

 

A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu dle zákona a vyhlášek jednotlivě: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů [1]. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů [2]. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů [3]. 

Parcela č. 146/2 není evidována jako veřejně přístupný prostor a proto nepodléhá vyhlášce 

č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

[4]. 

 

A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

Viz. předcházející oddíl A.3.7. 

 

A.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 

Viz. předcházející oddíl A.3.8. 
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A.4.8 Navrhované kapacity stavby 

Navrhované kapacity stavby jednotlivě: 

Zastavěná plocha:    136,35 m2 

Obestavěný prostor:    780,00 m3 

Užitná plocha:     242,05 m2 

Počet funkčních jednotek:   1 

Počet uživatelů:    4 

 

A.4.9 Základní bilance stavby 

Stavba je navržena jako nízkoenergetická a je zařazena do energetické náročnosti A – velmi 

úsporná budova. Dešťová voda spolu se splaškovou vodou je odváděna z pozemku pomocí 

kanalizační přípojky do jednotné veřejné kanalizace provozované OVAK. O odvoz komunálního 

odpadu se stará 1 x týdně firma OZO Ostrava s.r.o., dům je navržen s elektrickým podlahovým 

topením a střešní instalací FVE, které v místě stavby nevytvářejí žádné emise. Dále je v objektu 

navržena krbová vložka se spalováním palivového dřeva. 

 

A.4.10 Základní předpoklady výstavby 

Projekt výstavby rodinného domu počítá se zahájením prací v 03/2015 podle klimatických 

podmínek. Celková délka stavby by neměla přesáhnout dobu 12 měsíců. 

Popis členění na etapy: Zaměření a vytyčení stavby 

    Sejmutí vrchní vrstvy ornice 

    Výkopové práce 

    Bednění základů, osazení IS včetně prostupů a chrániček 

    Betonáž základů a podkladní desky 

    Hydroizolace podkladní desky  
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    Svislé a vodorovné nosné konstrukce stavby 

    Střecha, hydroizolace střechy, zateplení TI 

    Osazení výplní otvorů 

    Zateplení fasády 

    Klempířské práce 

    Svislé vnitřní nenosné konstrukce 

    Vnitřní rozvody TZB 

    Vnitřní povrchové úpravy – omítky, podlahy 

    Dokončovací práce, terénní úpravy 

 

A.4.11 Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou stanoveny podle stavebních standardů, cenové ukazatele pro rok 

2013. 

Cena je stanovena dle tabulek pro budovy pro bydlení, domky rodinné jednobytové: 

Cena:     5167 Kč/m3 

Obestavěný prostor:   811 m3 

Orientační cena stavby:  5167*811= 4 190 437 Kč bez DPH  

Cena převzata z webu:   www.stavebnistandardy.cz   [36]  
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Členění stavby je rozděleno dle následujícího seznamu v tabulce. 

Tab. č. 1 – Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

 

 

 

 

 

  

SO Název MJ Celkem 

01 Novostavba RD m3 811,0 

02 Zpevněná plocha - vjezd m2 92,0 

03 Zpevněná plocha - vstup m2 18,0 

04 Přípojka vodovodu m 11,2 

05 Přípojka kanalizace m 30,0 

06 Přípojka k veřejné síti NN m 10,5 

07 Oplocení pozemku m 160,0 
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3. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek na parcele č. 146/2 se nachází v katastrálním území Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

Jeho výměra o rozloze 1600 m2 je dostačující pro novostavbu RD.  

Vlastnické právo: Ing. Marie Sklářová, Výškovická 108, Ostrava-Zábřeh 700 30 

 

B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Hydrogeologický a geologický průzkum byl proveden firmou GEOTECH s.r.o. v 9/2013.  

Zjištění hladiny podzemní vody v hloubce 3,5 m pod úrovní terénu. Závěr hydrogeologického 

průzkumu je, že HPV leží pod úrovní základové spáry a neovlivní životnost a provozování stavby. 

 

Geologický průzkum zjistil, že podloží je únosné, málo stlačitelné a vyloučil radonové riziko. 

Závěr IGP je že stavební pozemek je vhodný pro výstavbu objektu a nijak neovlivňuje prostorové 

uspořádaní objektu a konstrukcí použitých na výstavbu RD. 

 

B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na parcele č. 146/2 a v jejím blízkém okolí se nenacházejí žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Parcela č. 146/2 s nadmořskou výškou 275,000-276,000 m n. m., se nenachází v záplavovém 

území. Dle IGP a stavebně historického průzkumu se nenachází parcela na poddolovaném území. 
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B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Stavba je navržena na parcele č. 146/2, která je v ÚP evidována jako stavební parcela v zástavbové 

oblasti. Stavba nemá nežádoucí vliv na okolní stavby a pozemky. Nemění odtokové poměry 

v území. 

 

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Jedná se o novostavbu RD na rovinatém pozemku a nevznikají při ni požadavky na asanaci či 

demolice. Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé dřeviny. 

 

B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa 

Při stavbě RD nevznikají požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo lesů.  

 

B.1.8 Územně technické podmínky 

Napojení pozemku na okolní dopravní infrastrukturu je řešeno pomocí příjezdové cesty a chodníku 

k objektu RD napojené na ulici Do Polí. Pozemek je ze strany parcely č. 146/3, 149 oplocen 

drátěným pletivem a ze strany ulice Do Polí a ulice K Černému Lesu je proveden gabionový plot. 

Novostavba RD je napojena na technickou infrastrukturu jednotlivě: 

Kanalizační přípojka DN160 je připojena na jednotnou veřejnou kanalizaci. 

Vodovodní přípojka PE100 40x3,7 je připojena na veřejný vodovodní řád. 

Elektrická přípojka CYKY 5Jx10 je připojena na elektrické vedení NN v zemi přes kabelovou 

spojku a na hranici pozemku v přípojkové kabelové skříni je umístěn elektroměrový rozvaděč a 

jištění.  

Veškeré křížení IS dodržuje požadavky ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení [5].  
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B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Na parcelu č. 146/2 se nevztahují žádné věcné břemena ani časové vazby, které by ovlivnily 

novostavbu RD. Stavba nevyžaduje žádné podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Novostavba je projektována jako jednogenerační RD pro 4 člennou rodinu. Jedná se o 

dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. V 1NP se nachází obytná část RD a v 2NP je klidová zóna. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

B.2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

V ÚP Staré Vsi na Ondřejnicí nejsou pro řešené území podmíněny žádné územní regulace. RD je 

navržen jako samostatně stojící na parcele č. 146/2, přístup na pozemek zajišťuje zpevněná 

příjezdová cesta a přístupový chodník z ulice Do Polí. RD je orientován shodně se světovými 

stranami. 

 

B.2.2.2 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Novostavba RD má půdorys ve tvaru obdélníku o rozměrech 13 x 9,6 m, v prostoru tvoří tvar 

kvádru s pultovou střechou se s klonem od jihu k severu. Umístění domu respektuje světové strany. 

S ohlédnutím na co nejvyšší sluneční zisky je největší plocha oken umístěna na jihu a nejmenší na 

severu RD. V létě bude nežádoucí sluneční záření odstíněno pomocí vhodné stínící techniky. 

Stavba je navržena v systému z pórobetonových tvárnic YTONG. Fasáda domu je v bílém odstínu. 

Okna jsou dřevěná s izolačními trojskly, odstín tmavý modřín. Střecha je zhotovena pomocí 

dřevěných střešních příhradových vazníků. Krytina střechy je hliníková v šedém odstínu. 

Příjezdová zpevněná plocha a chodník na pozemku je z šedých betonových dlaždic.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup na pozemek zajišťuje příjezdová cesta s elektricky ovládanou zásuvnou bránou a přístupový 

chodník přes branku v oplocení z ulice Do Polí. Vstup do objektu je ze severozápadní strany přes 

dva schodišťové stupně. Po vstupu do objektu se nacházíme v místnosti vstupu v 1NP, který tvoří 

špinavou zónu objektu. Z místnosti vstupu se dostaneme do technické místnosti nebo do chodby. 

Chodbou začíná čistá zóna, z chodby můžeme vstoupit do WC, pracovny, schodiště vedoucí do 

2NP nebo největší místnosti v domě, společné kuchyni a obývací místnosti. Z obývací místnosti a 

kuchyně je vstup na terasu přes francouzské okna. V 2NP se nacházíme v hale, která nám spojuje 

šatnu, dva dětské pokoje, pracovnu a koupelnu. Ze šatny se dostaneme do ložnice a koupelny 

manželů. V 2NP se z dvou dětských pokojů a ložnice manželů dostaneme na balkón přes 

francouzské okna. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Parcela č. 146/2 není evidována jako veřejně přístupný prostor a proto nepodléhá vyhlášce 

č.398/2009 Sb. [4]. Přesto příjezdová cesta a přístupový chodník respektují požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb. [4], o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 

2% podélný sklon a 1,5 m šířka. Vstup do domu je však vyřešen jako bariérový s dvěma 

schodišťovými stupni o výšce stupně 150 mm.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Novostavba RD je navržena tak, aby nedocházelo k úrazům či ztrátám na lidských životech. Stavba 

je zabezpečena proti pádům z výšky a úrazem elektrickým proudem. Veškeré vnitřní vybavení je 

dle potřeb investora a je možné je v průběhu užívaní stavby změnit.  

Veškera technologická zařízení podléhající revizním kontrolám musí být prováděny dle zákona, 

příslušných norem a musí se o nich vést dokumentace a ta archivovat po dobu 10 let. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

B.2.6.1 Stavební řešení 

Novostavba RD je projektově navržena jako zděný systém z přesných pórobetonových tvárnic 

YTONG, monolitická podkladní deska a základové pásy, stropní systém monolitický s vložkami 

z pórobetonu strop YTONG Klasik, dřevěná pultová střecha z příhradových vazníků. Objekt je 

zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

 

B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční a materiálové řešení jednotlivých konstrukčních celků je podrobně popsáno v části D. 

 

B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

RD je navržen v tradičním zděném systému, který splňuje požadavky na únosnost a stabilitu 

systému. Životnost se uvažuje > 50 let. Důležitá pozornost musí být věnována konstrukcím, 

vystaveným vnějším povětrnostním vlivům a zajištění jejich pravidelné údržby, která zajistí 

bezproblémový provoz a vysokou životnost. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V tomto projektu řeším vytápění objektu, ohřev TV a výrobu elektrické energie formou 

fotovoltaické elektrárny. Vytápění objektu je navrženo jako elektrické odporové podlahové 

vytápění uhlíkovou topnou folií heatflow. Pro elektrické podlahové vytápění je umístěn v technické 

místnosti samostatný rozvádeč, který zajišťuje provoz podlahového vytápění pouze v nízkém tarifu 

D45d. Tarif je rozdělen na vysoký 4 hodiny a nízký tarif 20 hodin. Ovládaní podlahového vytápění 

zajišťuje bezdrátový systém od firmy ELKO EP s.r.o. O ohřev teplé vody se stará elektrický 

zásobníkový ohřívač NIBE Compact 300 umístěný v technické místnosti s 3 kW nerezovým 

topným tělesem. ZO je napojen na FVE a v případě kdy FVE nevyrábí elektrickou energii je ZO 

napájen ze sítě. FVE je navržena pro optimální provoz a rezervovaný výkon 5,8 kW u 

provozovatele distribuční soustavy ČEZ-distribuce. Fotovoltaické moduly jsou navrženy na střeše 

budovy s ideálním natočením k jihu a odklonem od horizontální roviny 30 °. Prvky FVE jsou 
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solární moduly Panasonic VBHN240SE01 umístěné na střeše budovy a dále prvky umístěné 

v technické místnosti - STRING BOX, trojfázový střídač Fronius IG plus 55 V-3 a rozváděč pro 

FVE. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení musí být provedeno požárním technikem, který vypracuje 

dokumentaci požárního řešení objektu. Tato dokumentace není součástí této projektové 

dokumentace. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

B.2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 

RD je projektován v nízkoenergetickém standardu a veškeré konstrukce splňují požadavky dle 

ČSN 73 0540-2 [6]. Veškeré výpočty byly provedeny v softwaru STAVEBNÍ FYZIKA-

SVOBODA SOFTWARE [33]. Jednotlivé konstrukce byly posouzeny v programu Teplo 2011 a 

jejich výstup je v příloze č. 3. Pro výpočet tepelných ztrát objektu byl použit program Ztráty 2011 

a jejich výstup je v příloze č. 4. Systém vytápění je navržen podle tepelných ztrát pro každou 

místnost samostatně pro dosažení co nejhospodárnějšího provozu topného systému. 

 

B.2.9.2 Energetická náročnost stavby 

Obálka novostavby RD byla vyhodnocena jako velmi úsporná v klasifikační třídě – A. Protokol 

energetický štítek obálky budovy je v příloze č. 5. Průkaz energetické náročnosti budovy není 

součástí tohoto projektu. 

 

B.2.9.3 Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V tomto projektu je navržena výroba elektrické energie formou slunečního záření a její přeměnou 

pomocí solárních modulů, celek FVE. FVE bude sloužit k pokrytí potřeby elektrické energie RD a 

přebytky budou akumulovány do sítě distributora – ČEZ pro následné odebraní v časově určeném 
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rozmezí formou uvažovaného NET METERINGU. Navržený systém bude schopný pokrýt 70 % 

potřeby elektrické energie RD. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Projekt novostavby RD plně respektuje podmínky uvedené v zákoně č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů [3]. Dále byly respektovány 

požadavky ČSN 73 4301 - Obytné budovy [7] a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů [8]. 

Větrání RD je navrženo jako přirozené větrání pomocí okenních otvorů. 

Vytápění objektu je zajištěno systémem elektrického podlahového topení heatflow. V každé 

místnosti je umístěn spínací aktor, který udržuje nastavené hodnoty vnitřní teploty pro každou 

místnost samostatně podle uživatelské konfigurace v centrální řídící jednotce RF TOUCH-B. 

Komunikace mezi centrální jednotkou a spínacími aktory probíhá bezdrátově. Parametry topné 

soustavy a schémata jsou na výkresech V1-V5. Výpočty jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Osvětlení RD je navrženo v souladu s ČSN 73 0580-1 [9] a ČSN 73 4301 [7]. Všechny obytné 

místnosti jsou prosluněny přirozeným denním světlem. Proti oslunění bude navržen vhodný stínící 

systém – slunolam.  

Vnitřní a venkovní umělé osvětlení je navrženo za použití LED světelných zdrojů. Řízení osvětlení 

zajišťují vypínače, čidla intenzity osvětlení s funkcí spínače a společně jsou propojeny a centrálně 

řízeny jednotkou RF TOUCH-B. Podrobný návrh a výpočet není součástí tohoto projektu. 

Zásobování vodou je zajištěno z veřejného vodovodního řádu, vodovodní přípojka PE100 40x3,7 

v délce 11,2 m. 

O odvoz komunálního odpadu se stará 1 x týdně firma OZO Ostrava s.r.o. 

Dešťová voda je společně se splaškovou vodou odváděna z pozemku pomocí kanalizační přípojky 

do jednotné veřejné kanalizace provozované OVAK. Na pozemku se nachází revizní šachta pro 

případnou údržbu a čistění kanalizační přípojky. 
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Novostavba RD nevyžaduje žádné ochranné opatření proti vibracím. V RD se nenachází žádný 

zdroj způsobující vibrace, který by negativně ovlivňoval stavbu samotnou tak její okolí.  

RD svým provozem nezpůsobuje žádnou nežádoucí hlučnost, která by měla za následek negativní 

dopad na okolní zástavbu a obyvatele. Uvnitř RD se rovněž nenachází žádný zdroj zvuku 

způsobující nežádoucí hlučnost uvnitř RD pro uživatele domu. 

V souvislosti s provozem a užíváním domu nevznikají problémy s prašností.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Hydrogeologický a geologický průzkum, který byl proveden firmou GEOTECH s.r.o. v 9/2013, 

vyloučil radonové riziko v místě novostavby RD na parcele č 146/2. 

 

B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Technikem firmy GEOTECH s.r.o., byl zpracován korozní průzkum v 9/2013, který vyloučil 

ohrožení stavby nebo navrženého konstrukčního řešení bludnými proudy. 

 

B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Parcela č. 146/2, pro umístění novostavby RD se nachází v klidové zóně a není zde potřeba řešit 

ochranu před technickou seizmicitou. 

 

B.2.11.4 Ochrana před hlukem  

RD se nachází v klidové oblasti, kde nejsou kladeny zvýšené nároky na protihluková opatření, 

zároveň stavební konstrukce splňují požadavky na stavební neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 [10]. 
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B.2.11.5 Protipovodňová opatření 

Parcela č. 146/2 s nadmořskou výškou 275,000-276,000 m n. m., se nenachází v záplavovém 

území. Není třeba řešit žádné protipovodňové opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Novostavba RD na parcele č. 146/2 je napojena na technickou infrastrukturu vedoucí v podélném 

směru s ulicí Do Polí. Veškeré křížení IS dodržuje požadavky ČSN 73 6005 [5].  

 

B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Jedná se o přípojky na IS jednotlivě: 

Kanalizační přípojka DN160 je připojena na jednotnou veřejnou kanalizaci. 

Vodovodní přípojka PE100 40x3,7 je připojena na veřejný vodovodní řád. 

Elektrická přípojka CYKY 5Jx10 je připojena na elektrické vedení NN v zemi přes kabelovou 

spojku a na hranici pozemku v přípojkové kabelové skříni je umístěn elektroměrový rozvaděč s 

HDO a jištění.  

Délky jednotlivých přípojek na IS: 

Tab. č. 2 – Přípojky na IS 

 

 

 

 

  

Popis přípojky MJ celkem 

Přípojka vodovodu m 11,2 

Přípojka kanalizace m 30,0 

Přípojka k veřejné síti NN m 10,5 



24 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

B.4.1 Popis dopravního řešení 

Novostavba RD na parcele č. 146/2 je ze dvou stran ohraničena místní pozemní komunikací a to 

ulicemi K Černému lesu a Do Polí.  

 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení pozemku na okolní dopravní infrastrukturu je řešeno pomocí příjezdové cesty a chodníku 

k objektu RD napojené na ulici Do Polí. Pozemek je ze strany parcely č. 146/3, 149 oplocen 

drátěným pletivem a ze strany ulice Do Polí a ulice K Černému Lesu je proveden gabionový plot. 

 

B.4.3 Doprava v klidu 

Pro potřeby parkování vozidel poskytuje zpevněná plocha před domem dle normy ČSN 73 6056 

[11], dostatečnou plochu pro stání 4 automobilů.  

 

B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 

Přes KÚ Staré Vsi nad Ondřejnicí vede cyklostezka napojena na síť cyklostezek na území Regionu 

Poodří. Na území obce jsou zřízeny chodníkové tělesa podél hlavních místních komunikací. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

B.5.1 Terénní úpravy 

Veškerá vytěžená zemina bude uložena na deponii, vytyčené na pozemku. Po dokončení stavby 

bude zemina umístěná na deponii použita na okolní terénní úpravy do požadované výšky zřejmé 

z výkresu č. P1 – Koordinační situace [2].  
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B.5.2 Použité vegetační prvky 

Po dokončení terénních úprav bude volná plocha oseta travním semenem. Na místech patrných 

z výkresu č. P1 – Koordinační situace, budou osázeny jehličnaté a listnaté stromy a keře.  

 

B.5.3 Biotechnická opatření 

Pozemek si nevyžaduje vytvoření žádných biotechnických opatření. Pozemek je schopný 

bezproblémově vsakovat dešťovou vodu přes dostatečně velkou zelenou plochu pozemku. Na 

pozemku není třeba budovat záchytná a svodná opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

B.6.1 Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Užíváním RD nedojde k ohrožení životního prostředí.  

Při výstavbě bude zajištěno čištění strojů a vozidel při odjezdu ze staveniště na přilehlé 

komunikace. Stavební práce budou probíhat v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin podle 

harmonogramu stavebních prací. 

Odpady vzniklé při výstavbě budou ukládány do kontejnerů k tomu určených a následně 

zlikvidovány na příslušných skládkách. Nebezpečné odpady budou odvezeny na místa 

zpracovávající tyto odpady. Veškeré nakládání s odpady bude v souladu s vyhláškou č. 351/2008 

Sb. [12], kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. Zodpovědná osoba za vedení evidence odvozu a zpracování odpadu vzniklého 

na stavbě RD bude zhotovitel stavebních prací. Evidence zpracování odpadu bude předložena při 

kolaudaci RD. 

 

B.6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V řešeném území se nenachází žádné pamatné stromy, ohrožení živočichové nebo rostliny. Není 

potřeba vytvářet ochranná opatření. Po dokončení terénních úprav bude volná plocha oseta travním 
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semenem. Na místech patrných z výkresu č. P1 – Koordinační situace, budou osázeny jehličnaté a 

listnaté stromy a keře.  

 

B.6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Parcela č. 146/2 se nenachází na území Natura 2000 a proto zde nejsou nutná žádná opatření. 

 

B.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Žádné posouzení dopadů na životní prostředí dle EIA nebylo prováděno. Není požadováno u tohoto 

druhu stavby. 

 

B.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Parcela č. 146/2 není dotčena žádným ochranným nebo bezpečnostním pásem. Veškeré nově 

realizované přípojky IS na pozemku budou respektovat požadavky ČSN 73 6005 [5]. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Situování stavby v řešeném území nebude mít negativní dopad na okolní obyvatele. Stavební práce 

budou probíhat v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin podle harmonogramu stavebních prací. 

Nebude narušován noční klid. Staveniště bude po dobu výstavby označeno cedulemi se zákazem 

vstupu a ohraničen drátěným plotem. Veškeré probíhající práce budou probíhat dle dokumentace 

BOZP stanovené technikem, osobou odborně způsobilou v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.  
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodující médií a hmot, jejich zajištění 

Zásobování staveniště elektrickou energií bude zajištěno přes provizorní přípojku pro zařízení 

staveniště, která bude zřízena na dobu určitou dle harmonogramu stavebních prací. Smluvní 

zajištění odběru bude dle potřeby elektrických spotřebičů užívaných při výstavbě. Provizorní 

přípojka bude ukončena plechovým rozváděčem volně stojícím s jištěním a elektroměrem pro 

měření spotřeby, v síti TN-S 3N+PE 50 Hz 400/230 V. 

Zásobování staveniště vodou bude napojeno na přípojku dimenzovanou podle potřeby RD. 

Materiál pro výstavbu se bude koordinovaně objednávat tak aby byl zajištěn plynulý stavební 

proces bez zbytečných odstávek a následného prodlužování dokončení stavby.  

 

B.8.2 Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude zajištěno svedením do veřejné kanalizace a na staveništi bude 

zabráněno vtékaní hrubých nečistot ze staveniště do veřejné kanalizace. 

 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu bude z ulice Do Polí. 

 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba bude probíhat pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin, podle potřeby max. do 20:00 

hodin. Pro snížení prašnosti v suchém období bude prováděno kropení příjezdové cesty a okolí 

staveniště za účelem minimalizovat prašnost. Hlučnost přes den bude dodržovat přípustné limity 

dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [13]. 

Účinek vibrací při provádění stavby se nebude dotýkat okolních objektů. 

Parcely přímo dotčené při výstavbě RD jsou parcely č. 146/3 a 149. 
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B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Kácení dřevin, asanace a demolice nejsou v tomto případě plánovány. Výstavba bude probíhat 

pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin, podle potřeby max. do 20:00 hodin. Sklápěče 

dovážející sypké materiály budou opatřeny plachtou a při odjezdu ze staveniště budou očištěny. 

V suchém období bude příjezdová cesta a okolí staveniště kropeno. Sypké materiály uložené na 

staveništi budou zakryty plachtou. Staveniště bude v době neprobíhajících stavebních prací 

zajištěno plotem s vyvěšenými výstražnými cedulemi. Hlučnost přes den bude dodržovat přípustné 

limity hladin akustického tlaku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací [13]. 

 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště 

Staveniště bude zřízeno na pozemku investora a jeho okolí na pozemku má dostačující plochu pro 

manipulaci s materiálem a přístup stavební techniky. Žádné zábory zasahující na pozemky okolních 

parcel nejsou navrženy. 

 

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Veškeré nakládání s odpady bude v souladu s vyhláškou č. 351/2008 Sb. [12], kterou se mění 

vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Zodpovědná osoba za vedení evidence odvozu a zpracování odpadu vzniklého na stavbě RD bude 

zhotovitel stavebních prací. Evidence zpracování odpadu bude předložena při kolaudaci RD. Při 

stavbě budou produkovány nizké emise pouze vlivem spalovacích motorů stavební techniky 

podílející se na stavbě RD. 

 

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před započetím výkopových prací bude provedeno sejmutí vrchní vrstvy ornice v tloušťce 300 mm. 

Materiál ze skrývky bude uložen na deponii vytyčenou v jihozápadní části pozemku a bude zpětně 

použiz po dokončení stavby pro terénní úpravy. Výkopy základových pásů pod obvodové stěny 

budou do hloubky 1,0 m pod úrovní UT=275,000 m n. m., základový pás pod vnitřními 

obvodovými stěnami bude do hloubky 0,8 m pod úrovní UT. Zemina vytežená z výkopů 

základových pásů bude uložena na společné deponii s vrchní vrstvou ornice a následně použita pro 
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dokončovácí terénní úpravy v okolí RD. Přebytečná zemina bude odvezena a uložena na místo k 

tomu určené. 

 

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě RD nebude docházet k ohrožení životního prostředí. Při výstavbě bude zajištěno 

čištění strojů a vozidel při odjezdu ze staveniště na přilehlé komunikace. Stavební práce budou 

probíhat v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin podle harmonogramu stavebních prací. 

Odpady vzniklé při výstavbě budou ukládány do kontejnerů k tomu určených a následně 

zlikvidovány na příslušných skládkách. Nebezpečné odpady budou odvezeny na místa 

zpracovávající tyto odpady. Veškeré nakládání s odpady bude v souladu s vyhláškou č. 351/2008 

Sb. [12], kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. Zodpovědná osoba za vedení evidence odvozu a zpracování odpadu vzniklého 

na stavbě RD bude zhotovitel stavebních prací. Evidence zpracování odpadu bude předložena při 

kolaudaci RD. 

 

B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Staveniště bude po dobu výstavby označeno cedulemi se zákazem vstupu a ohraničen drátěným 

plotem. Veškeré probíhající práce budou probíhat dle dokumentace BOZP stanovené technikem, 

osobou odborně způsobilou v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Technologická zařízení, která podléhají revizní zkoušce před uvedením do provozu, budou řádně 

odzkoušeny příslušným revizním technikem a bude vyhotoven protokol o provedení zkoušky, poté 

může být zařízení uvedeno do provozu. Musí být respektovány veškeré návody k montáži 

jednotlivých konstrukčních celků a technologických zařízení. 

 

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Parcela č. 146/2 není evidována jako veřejně přístupný prostor a proto nepodléhá vyhlášce 

č.398/2009 Sb., přesto příjezdová cesta a přístupový chodník respektují požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb [4], 
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2% podélný sklon a 1,5 m šířka. Vstup do domu je však vyřešen jako bariérový s dvěma 

schodišťovými stupni o výšce stupně 150 mm.  

 

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba si nevyžaduje vypracování opatření pro dopravu na staveniště. Budou respektovány 

pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

 

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba si nevyžaduje žádné speciální podmínky pro provádění stavby, jedná se o stavbu malého 

rozsahu. 

 

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Projekt výstavby rodinného domu počítá se zahájením prací v 03/2015 podle klimatických 

podmínek. Celková délka stavby by neměla přesáhnout dobu 12 měsíců. 

Popis členění na etapy: Zaměření a vytyčení stavby 

    Sejmutí vrchní vrstvy ornice 

    Výkopové práce 

    Bednění základů, osazení IS včetně prostupů a chrániček 

    Betonáž základů a podkladní desky 

    Hydroizolace podkladní desky  

    Svislé a vodorovné nosné konstrukce stavby 

    Střecha, hydroizolace střechy, zateplení TI 

    Osazení výplní otvorů 

    Zateplení fasády 

    Klempířské práce 
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    Svislé vnitřní nenosné konstrukce 

    Vnitřní rozvody TZB 

    Vnitřní povrchové úpravy – omítky, podlahy 

    Dokončovací práce, terénní úpravy 

 

C Situační výkresy 

 

C.3 Koordinační situace 

Koordinační situace v měřítku 1:200 je součástí výkresové dokumentace, výkres č. P1 – 

Koordinační situace. Na výkresu jsou znázorněny hranice pozemků, parcelní čísla, dopravní a 

technická infrastruktura, napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, hranice řešeného 

území, stávající výškopis a polohopis, stanovení nadmořské výšky apod. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko – stavení řešení 

 

a) Technická zpráva 

Účel objektu 

Novostavba RD bude sloužit pro 4 - člennou rodinu jako rodinné bydlení. 

 

Funkční náplň 

Hlavní funkční náplní novostavby je poskytnutí příjemného zázemí pro život rodiny. V domě se 

nachází obytná a klidová zóna.  

 

Kapacitní údaje 

Navrhované kapacity stavby jednotlivě: 

Zastavěná plocha:    136,35 m2 

Obestavěný prostor:    780,00 m3 

Užitná plocha:     242,05 m2 

Počet funkčních jednotek:   1 

Počet uživatelů:    4 

V RD se nachází v 1NP tyto místnosti: vstup, chodba, WC, pracovna, kuchyň, obývací pokoj a 

technická místnost. Do 2NP se dostaneme pomocí schodiště na chodbě. V 2NP se nachází tyto 

místnosti: hala, dvě koupelny, šatna, ložnice, dva dětské pokoje a pracovna. 
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Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Novostavba RD má půdorys ve tvaru obdélníku o rozměrech 13 x 9,6 m, v prostoru tvoří tvar 

kvádru s pultovou střechou se s klonem od jihu k severu. Umístění domu respektuje světové strany. 

S ohlédnutím na co nejvyšší sluneční zisky je největší plocha oken umístěna na jihu a nejmenší na 

severu RD. V létě bude nežádoucí sluneční záření odstíněno pomocí vhodné stínící techniky. 

Stavba je navržena v systému z pórobetonových tvárnic YTONG. Fasáda domu je v bílém odstínu. 

Okna jsou dřevěná s izolačními trojskly, odstín tmavý modřín. Střecha je zhotovena pomocí 

dřevěných střešních příhradových vazníků. Krytina střechy je hliníková v šedém odstínu. 

Příjezdová zpevněná plocha a chodník na pozemku je z šedých betonových dlaždic. 

V 1NP je na jižní stranu situována společná místnost kuchyně a obývacího pokoje, z které je možný 

vstup na zahradu přes velká francouzská okna. Ze severní strany je vstup do objektu, chodba, 

technická místnost, WC a pracovna. V 2NP jsou na jižní stranu situovány dva dětské pokoje a 

ložnice rodičů. Ze všech pokojů na jižní straně je zajištěn vstup na balkón přes francouzská okna. 

Na severovýchodní straně je koupelna s šatnou a na západní straně pracovna. V severozápadní části 

je koupelna pro děti. 

 

Bezbariérové užívání stavby 

Parcela č. 146/2 není evidována jako veřejně přístupný prostor a proto nepodléhá vyhlášce 

č.398/2009 Sb., přesto příjezdová cesta a přístupový chodník respektují požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb [4], 

2% podélný sklon a 1,5 m šířka. Vstup do domu je však vyřešen jako bariérový s dvěma 

schodišťovými stupni o výšce stupně 150 mm.  

 

Celkové provozní řešení 

Přístup na pozemek zajišťuje příjezdová cesta s elektricky ovládanou zásuvnou bránou a přístupový 

chodník přes branku v oplocení z ulice Do Polí. Vstup do objektu je ze severozápadní strany přes 

dva schodišťové stupně. Po vstupu do objektu se nacházíme v místnosti vstupu v 1NP, který tvoří 

špinavou zónu objektu. Z místnosti vstupu se dostaneme do technické místnosti nebo do chodby. 
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Chodbou začíná čistá zóna, z chodby můžeme vstoupit do WC, pracovny, schodiště vedoucí do 

2NP nebo největší místnosti v domě, společné kuchyni a obývací místnosti. Z obývací místnosti a 

kuchyně je vstup na terasu přes francouzské okna. V 2NP se nacházíme v hale, která nám spojuje 

šatnu, dva dětské pokoje, pracovnu a koupelnu. Ze šatny se dostaneme do ložnice a koupelny 

manželů. V 2NP se z dvou dětských pokojů a ložnice manželů dostaneme na balkón přes 

francouzské okna. 

 

Technologie výroby 

Novostavba RD je navržena klasickou zděnou technologií z pórobetonových přesných tvárnic 

YTONG. 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Obvodové stěny jsou vyzděny s přesných tvárnic YTONG P4-500 tloušťky 300 mm. Fasádní 

kontaktní zateplovací systém z minerální vlny ROCKWOOL Frontrock MAX E tloušťky 250 mm. 

Stropní konstrukce je v systému YTONG Klasik. Střecha je pultová s 5° sklonem od severu k jihu. 

Na jižní straně střechy je umístěna FVE. Výplně otvorů jsou dřevěná okna s izolačním trojsklem 

WINSTAR euro 92 od firmy DEC-PLAST, spol. s r.o.  

 

Bezpečnost při užívání stavby 

Novostavba RD je navržena tak, aby nedocházelo k úrazům či ztrátám na lidských životech. Stavba 

je zabezpečena proti pádům z výšky a úrazem elektrickým proudem. Veškeré vnitřní vybavení je 

dle potřeb investora a je možné je v průběhu užívaní stavby změnit.  

Veškera technologická zařízení podléhající revizním kontrolám musí být prováděny dle zákona, 

příslušných norem a musí se o nich vést dokumentace a ta archivovat po dobu 10 let. 
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Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

V tomto prostředí nebude nebezpečný provoz, proto zde nehrozí ohrožení osob užívajících objekt. 

 

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – popis řešení 

RD je projektován v nízkoenergetickém standardu a veškeré konstrukce splňují požadavky dle 

ČSN 73 0540-2 [6]. Veškeré výpočty byly provedeny v softwaru STAVEBNÍ FYZIKA-

SVOBODA SOFTWARE [33]. Jednotlivé konstrukce byly posouzeny v programu Teplo 2011 a 

jejich výstup je v příloze č. 3. Pro výpočet tepelných ztrát objektu byl použit program Ztráty 2011 

a jejich výstup je v příloze č. 4. Systém vytápění je navržen podle tepelných ztrát pro každou 

místnost samostatně pro dosažení co nejhospodárnějšího provozu topného systému. 

Řešení osvětlení, oslunění, akustiky je věnována kapitola B.2.10 v souhrnné technické zprávě. 

 

Zásady hospodaření s energiemi 

Obálka novostavby RD byla vyhodnocena jako velmi úsporná v klasifikační třídě – A. Protokol 

energetický štítek obálky budovy je v příloze č. 5. Průkaz energetické náročnosti budovy není 

součástí tohoto projektu. 

 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Veškeré stavební materiály a konstrukce použité pro stavbu jsou odolné vůči vnějšímu prostředí. 

Detailnější informace o ochraně stavby jsou v kapitole B.2.11 v souhrnné technické zprávě. 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Dokumentace požární ochrany bude zpracována požárním technikem. Tato dokumentace není 

předmětem tohoto řešení.   
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Údaje o požadované jakosti navržených materiálu a o požadované jakosti provedení 

Pro zajištění bezproblémového provozu RD a jeho užívání je nutné užití materiálů uvedených 

v tomto projektu. Projektantem je doporučenu použití navržených konstrukčních systémů a jejich 

instalace dle montážních návodů jednotlivých prvků. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby  

Nejsou součástí tohoto řešení. 

 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 

a zkoušek, výpis použitých norem 

 Nejsou součástí tohoto řešení. 

 

b) Výkresová dokumentace  

Výkresová část je v příloze. Seznam výkresů jednotlivě: 

P2  Půdorys základů    M 1:50 

P3  Půdorys 1NP     M 1:50 

P4  Půdorys 2NP     M 1:50 

P5  Strop nad 1NP     M 1:50 

P6  Řez A-A´     M 1:50 

P7  Půdorys střechy    M 1:50 

P8  Pohledy – jižní, západní   M 1:100  

P9  Pohledy – severní, východní   M 1:100 
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c) Dokumenty podrobností 

Nejsou součástí tohoto projektu. 

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

  

 a) Technická zpráva 

Výkopové práce 

Pomocí laviček bude vytyčena plocha staveniště, ze které se sejme svrchní vrstva ornice do 

hloubky -0,850 m od výškové úrovně ±0,000 m. Sejmutá ornice bude uložena na pozemku na místě 

k tomu určeném a po dokončení stavebních prací bude využita na úpravu okolního terénu dle 

požadavků stavebníka. Rýhy pro základové pásy budou strojně vyhloubeny a prostor staveniště 

bude oplocen a označen výstražnými tabulemi. Na vhodném viditelném místě bude umístěna 

cedule s povolením o stavbě. 

 

Základové pásy 

Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu C16/20 XC1 do výše 500 mm nad základovou 

spáru. Na základové pásy jsou sestaveny do výše 1000 mm neoporové tvárnice Medmax o rozměru 

400x250x1200 mm.  

 

Podkladní deska 

Podkladní deska tloušťky 150 mm je navržena z betonu C16/20 XC1 vyztuženého ocelovou 

svařovanou sítí při spodním líci Ferona rozměr ok 150x150  Ø 8 mm. Po obvodu zateplena tepelnou 

izolací Styro Perimetr v tloušťce 300 mm. 
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Hydroizolace spodní stavby 

Hydroizolace základové desky je provedena z asfaltového pásu SBS Sklodek Standard Mineral 

tloušťky 4 mm natavený k základové desce plamenem. V první fázi je hydroizolace provedena pod 

obvodové a vnitřní nosné stěny s přesahem min. 150 mm za budoucí zdivo. Ve druhé fázi před 

podlahovými pracemi je natavena hydroizolace po zbylé ploše základové desky. 

 

Svislé konstrukce 

Celý systém je navržen z přesných pórobetonových tvárnic YTONG.  

 

 

 

 

Obr. č. 1 – přesná tvárnice YTONG P4-500 

 

Svislé nosné obvodové stěny jsou navrženy z přesných pórobetonových tvárnic YTONG P4-500 o 

rozměru 300x249x499 mm. Zdivo z tvárnic YTONG je zděno na tenkovrstvou maltu YTONG 

s promaltovanou ložnou a styčnou spárou po celé ploše. Při zdění obvodové stěny v místě napojení 

vnitřních příček, v každé druhé ložné spáře kotvíme nerezovou spojku pro budoucí spojení vnitřní 

příčky s obvodovou stěnou. Kotvení spojky provádíme pomocí nerezových hřebíků. 

Vnitřní nosné zdivo YTONG P4-500 má rozměry tvárnic 250x249x599 . Zděno na tenkovrstvou 

maltu YTONG s promaltovanou ložnou a styčnou spárou po celé ploše. Nosnou stěnu spojíme 

s obvodovou stěnou pomocí vazby. V místě budoucích napojení vnitřních příček umisťujeme 

v každé druhé ložné spáře nerezovou spojku kotvenou do zdiva pomocí nerezových hřebíků. 

Vnitřní nenosné zdivo YTONG P2-500 má rozměry tvárnic 150x249x599 mm. Zděno na 

tenkovrstvou maltu YTONG s promaltovanou ložnou a styčnou spárou po celé ploše. Spojení 
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vnitřních příček s vnitřní nosnou stěnou nebo obvodovou stěnou zajišťuje nerezová spojka 

umístěná v každé druhé ložné spáře.  

 

Vodorovné konstrukce 

Překlady jsou navrženy v systému YTONG a jejich specifikace bude dle výpisu ve výkresové 

dokumentaci P3, P4.  

Stropní konstrukce mezi 1NP a 2NP je navržena v systému YTONG Klasik s tloušťkou 250 mm. 

Celková tloušťka stropu i s konstrukcí podlahy je 400 mm. Systém se skládá z železobetonových 

stropních nosníků mezi ně se ukládají stropní vložky YTONG. Po uložení stropních vložek se místí 

ocelová výztužná síť Ferona o rozměrech ok 150x150  Ø 5 mm. Minimální krytí 10 mm výztuže 

zajistí plastové distanční kroužky. Betonová zálivka v tloušťce 50 mm je z betonu C25/30 XC1, 

frakce 4-8 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. č. 2 – Stropní konstrukce YTONG klasik 

 

Stropní konstrukce nad 2NP je ze sádro-vláknitých desek Fermacell 15 mm, montovaná na dřevěný 

rošt 40x60 mm, pevně uchycený k celoplošnému podbití z OSB desek KRONOSPAN 25 mm, 

které jsou kotveny ke střešní konstrukci z dřevěných příhradových vazníků. Skladba od interiéru 

k exteriéru: 
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 - Desky Fermacell 15 mm 

 - Latě 40x60 mm 

 - Celoplošné podbití z OSB desek KRONOSPAN 25 mm 

 - Parozábrana JUTAFOL REFLEX N 150 AP 0,22 mm 

 - Konstrukce příhradového střešního vazníku   

 - Minerální izolace ROCKWOOL TOPROCK SUPER 200 mm 

 - Minerální izolace ROCKWOOL TOPROCK SUPER 150 mm 

 

Schodiště 

Vnitřní schodiště je navržené jako monolitická, železobetonová konstrukce, vetknutá po obvodu 

do vnitřních nosných stěn a obvodové stěny. Jedná se o jednoramenné, zakřivené schodiště. Před 

vstupem do budovy se nachází předsazené schodiště, které se skládá ze dvou schodišťových stupňů 

o šířce stupně 300 mm a výšce stupně 150 mm. Výpočet schodiště je proveden dle ČSN 73 4130 

[14] a je přiložen v příloze č. 1. 

 

Střecha 

Pultová střešní konstrukce je tvořena nosnou částí z dřevěných příhradových vazníků. Jedná se o 

dvouplášťovou střechu. Vrchní část tvoří střešní krytina s hydroizolační vrstvou a spodní část 

střechy tvoří samotná konstrukce stropního podhledu v 2NP. Mezi vrchní a spodní částí se nachází 

vzduchová mezera, která má zajištěno větrání pomocí mřížek. Nasávací mřížky jsou na jižní straně 

střešní roviny a odvětrávací mřížky na severní straně. Převládající směr větru v této oblasti je od 

jihozápadu k severovýchodu. Skladba dvouplášťové střechy je uvedena ve výkresu P6. 
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Podlahy 

Podlahy jsou v domě rozděleny do dvou kategorií konstrukcí. Podlaha na terénu a podlaha v 2NP. 

Druhy jednotlivých podlah jsou přesně určeny ve výkresech P3 a P4. U těchto konstrukcí se mění 

pouze nášlapná vrstva podle účelu místnosti a požadavků investora. 

 

Podlaha na terénu, skladba od interiéru k exteriéru: 

Keramická dlažba        5 mm 

Lepidlo CEMIX        4 mm 

Anhydridový potěr, ANHYLEVEL 25 MPa     50 mm 

Separační PVC folie        0,1 mm 

Tepelná izolace EPS200S       50 mm 

Tepelná izolace EPS200S       80 mm 

Hydroizolace SKLODEK Standard Mineral     4 mm 

Betonová podkladní deska vyztužená ocelovou svařovanou sítí   150 mm 

 

Podlaha v 2NP, skladba od interiéru 2NP k interiéru 1NP: 

Vinylová plovoucí podlaha FATRACLICK     2,5 mm 

Anhydridový potěr, ANHYLEVEL 25 MPa     50 mm 

Separační PVC folie        0,1 mm 

Tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK ND    50 mm 

Tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK ND    50 mm 

Strop YTONG Klasik        250 mm 

Sádrová omítka, Baumit Ratio Slim      4 mm 
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Výplně otvorů 

Jako výplně otvorů jsou navržená dřevěná okna s izolačními trojskly od firmy DEC-PLAST, spol. 

s r.o. Typ oken je WINSTAR euro 92 se součinitel prostupu tepla okna včetně rámu 

Uw=0,74W/m2K. Na jižní straně budovy budou použity převážně francouzská okna pro dostatečné 

proslunění a tepelné zisky obytných místností. Vstupní dveře budou dřevěné, model WINSTAR 

Hybrid dveře, s Uw=0,78W/m2K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 – Energetický štítek okna    Obr. č. 4 – Energetický štítek dveře 
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Tepelná a kročejové izolace 

Izolace obvodové stěny je provedena z minerální izolace ROCKWOOL Frontrock MAX E 

tloušťky 250 mm. Skladba obvodové stěny s vnějším kontaktním zateplovacím systémem je 

uvedena na výkrese P6. 

Pro izolaci podkladní desky od terénu bude použito lože z pěnového skla REFAGLASS tloušťky 

500 mm, zrnitost 32/64 mm, hutněné max. po 200 mm. 

Izolaci podlahy nad podkladní deskou zajistí křížem uložené dvě vrstvy EPS200S o celkové 

tloušťce 130 mm. Skladba je uvedena na výkrese P6. 

Pro přerušení tepelného mostu mezi obvodovou stěnou a podkladní deskou je použita deska 

z pěnového skla FOAMGLASS F tl. 100 mm.  

Izolace dvouplášťové střechy je provedena nad stropem 2NP. Jsou použity role minerální izolace 

ROCKWOOL TOPROCK SUPER ve dvou vrstvách s prostřídáním spár. První vrstva od interiéru 

má tloušťku 200 mm následující vrstva tloušťku 150 mm. 

Kročejová izolace z minerální vlny ROCKWOOL STEPROCK ND plnící zároveň funkci tepelné 

izolace je použita u podlahy v 2NP. Opět je uložena ve dvou vrstvách křížem uložených, o celkové 

tloušťce 100 mm. 

 

Obklady 

Obklady jsou použity v místnosti 1.03 WC do výšky 1500 mm od úrovně ±0,000 m. V kuchyni je 

použit obklad stěny z žulové desky v barvě pracovní kuchyňské desky. Spodní hrana desky je ve 

výšce 800 mm, horní hrana ve výšce 1500 mm nad podlahou ±0,000 m.  

Obklady v 2NP jsou použity ve dvou koupelnách 2.02 a 2.08 po celé výšce podlaží. Barvu a 

rozměrové parametry obkladů budou zvoleny na přání investora v průběhu výstavby. 
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Vnitřní omítky 

Pro vnitřní omítky bude použita sádrová omítka BAUMIT Ratio Slim tloušťky 4 mm ve všech 

místnostech kromě místností č. 1.03, 2.02, 2.08 kde budou použity obklady. V místnosti č. 103 je 

obklad pouze do výšky 1500 mm na podlahou, od této výšky bude nanesena sádrová omítka. 

Povrchové úpravy jsou uvedeny v legendách místností na výkresech P3 a P4. 

 

Vnější omítka 

Vnější omítka se nanáší na lepidlo WEBER therm clima vyztužené skleněnou síťovinou. Omítka 

splňuje požadavky na odolnost proti povětrnostním vlivům. Nanáší se v tloušťce 2 mm. Barevný 

odstín – bílá. 

 

Klempířské výrobky 

Jedná se o střešní krytinu, oplechování, okapní systém LINDAB RER s oboustrannou povrchovou 

úpravou HB polyester. Výpis klempířských prvků není součástí tohoto projektu. 

 

Truhlářské výrobky 

Výpis truhlářských výrobků není součástí tohoto projektu.  

 

Zámečnické výrobky 

Výpis zámečnických výrobků není součástí tohoto projektu. 

 

Terénní úpravy 

Po dokončení stavby budou probíhat terénní úpravy pozemku. Zemina vytežená z výkopů 

základových pásů bude uložena na společné deponii spolu s vrchní vrstvou ornice a následně bude 
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použita pro dokončovácí terénní úpravy v okolí RD. Na místech k tomu určených budou vysazeny 

stromy a keře. Rozmístění stromů, keřů a výškové vyrovnání terénu je patrné z výkresu P1. 

  

 b) Podrobný statický výpočet 

Podrobný statický výpočet není nutný pro stavbu malého rozsahu. Veškeré navržené konstrukce 

odpovídají normovým požadavkům zatížení a jsou dimenzovány podle projekčních návodů 

výrobce.  

  

 c) Výkresová část 

Výkresová část detailů konstrukcí, napojení konstrukcí apod., není součástí tohoto projektu. 

 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení musí být provedeno požárním technikem, který vypracuje 

dokumentaci požárního řešení objektu. Tato dokumentace není součástí této projektové 

dokumentace. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí se zpracovává samostatně. V této práci řeším dokumentaci 

vytápění objektu a výrobu elektrické energie formou slunečního záření z FVE. Pro tyto zařízení 

budou věnovány následující samostatné kapitoly této práce. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

V tomto projektu řeším vytápění objektu, ohřev TV a výrobu elektrické energie formou 

fotovoltaické elektrárny. Vytápění objektu je navrženo jako elektrické odporové podlahové 

vytápění uhlíkovou topnou folií heatflow. Pro elektrické podlahové vytápění je umístěn v technické 

místnosti samostatný rozvádeč, který zajišťuje provoz podlahového vytápění pouze v nízkém tarifu 

D45d. Tarif je rozdělen na vysoký 4 hodiny a nízký tarif 20 hodin. Ovládaní podlahového vytápění 

zajišťuje bezdrátový systém od firmy ELKO EP s.r.o. O ohřev teplé vody se stará elektrický 

zásobníkový ohřívač NIBE Compact 300 umístěný v technické místnosti s 3 kW nerezovým 

topným tělesem. ZO je napojen na FVE a v případě kdy FVE nevyrábí elektrickou energii je ZO 

napájen ze sítě. FVE je navržena pro optimální provoz a rezervovaný výkon 5,8 kW u 

provozovatele distribuční soustavy ČEZ-distribuce. Fotovoltaické moduly jsou navrženy na střeše 

budovy s ideálním natočením k jihu a odklonem od horizontální roviny 30 °. Prvky FVE jsou 

solární moduly Panasonic VBHN240SE01 umístěné na střeše budovy a dále prvky umístěné 

v technické místnosti - STRING BOX, trojfázový střídač Fronius IG plus 55 V-3 a rozváděč pro 

FVE. 

 

 

E Dokladová část 

Jako doklady jsou doloženy jednotlivé vyjádření dotčených orgánů. V mé práci je vyhodnocení 

energetického štítku obálky budovy, který je doložen v příloze č. 5. Další dokladová část není 

součástí této práce. 
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4. Technická zpráva vytápění 

 

Úvod 

Pro novostavbu RD jsem navrhl na přání investora elektrické podlahové vytápění s uhlíkovými 

topnými foliemi heatflow. Jedná se o velkoplošné sálavé vytápění. Parametry folií jsou uvedeny 

v technickém listě topných folií uvedených v příloze č. 6.  

Dále je v domě umístěna krbová vložka BEF Twin V 8 N Aquatic s jmenovitým tepelným výkonem 

14,5 kW. Na krbovou vložku je připojeno nerezové komínové těleso SCHIEDEL Kerastar Ø180 

mm. Krbová vložka má teplovodní výměník, který bude sloužit jako záložní zdroj pro ohřev teplé 

vody v případě výpadku elektřiny. Bude napojen na samostatný ZO umístěný v technické místnosti. 

Toto řešení není náplní této práce. 

O ohřev TV se bude starat ZO NIBE 300l. ZO bude napojen na FVE a v případě, kdy nevyrábí 

FVE elektrickou energii bude napájen ze sítě NN. Návrh ZO je součástí přílohy č. 2. 

 

Identifikační údaje stavby 

Údaje o stavbě 

Název stavby:   Novostavba rodinného domu  

Místo stavby: Do Polí 60, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23, katastrální území: Stará 

Ves nad Ondřejnicí, parcela č. 146/2 

Údaje o stavebníkovi 

Investor:   Ing. Marie Sklářová, Výškovická 108, Ostrava-Zábřeh 700 30 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zodpovědný projektant: Ing. Marek Štěpán, ČKAIT 1005777, D. Růži 45, Stará Ves nad 

Ondřejnicí 739 23, T.: +420 600 577 222,  

e-mail: stepan.m@seznam.cz 
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Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby, DPS 

Zpracovatel projektu:  MPM Nykel s.r.o., IČ: 87710676  

Michal Nykel, Veselá 472, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23,  

T.: +420 608 973 122, e-mail: michal.nykel@seznam.cz  

 

Popis objektu, provozní řešení, kapacitní údaje 

Novostavba je projektována jako jednogenerační RD pro 4 člennou rodinu. Jedná se o 

dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. V 1NP se nachází obytná část RD a v 2NP je klidová zóna. 

U vytápění se uvažuje s nepřerušovaným provozem. Délka otopného období je přibližně 225 dnů.  

 

Podklady  

Jako podklady pro návrh otopné soustavy posloužily stavební výkresy z části výkresové 

dokumentace pro stavební povolení. Technické parametry jednotlivých prvků otopné soustavy.  

Výpočet tepelných ztrát po místnostech pro přesné navržení topného výkonu v místnostech. 

Protokol tepelných ztrát objektu po místnostech je z programu Ztráty 2011, SVOBODA 

SOFTWARE [] a je uveden v příloze č. 4. 
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Klimatické údaje, tepelná bilance 

Lokalita návrhových podmínek:    Ostrava 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :          -15.0 C 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :           8.3 C 

Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :         1.45 

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :          19.9 C 

Půdorysná plocha podlahy objektu A :          124.8 m2 

Exponovaný obvod objektu P :           45.2 m 

Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :         780.0 m3 

Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :             0.0 % 

Typ objektu :         bytový 

 

CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 

Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     9.112 kW  100.0 % 

 

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T       2.783 kW   30.5 % 

Součet tep. ztrát větráním Fi,V      6.328 kW   69.5 % 

 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy je Uem=0,16 W/m2K a je uveden ve výpočtu 

Energetického štítku obálky budovy, který je uveden v příloze č. 5. Splňuje normové požadavky 

ČSN 73 0540-2 [6]. 
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Tepelné ztráty po místnostech, přehledová tabulka 

Tab. č. 3 - ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ 

  

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 

  

 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 

  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 

  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     

  

  1/ 101   Vstup         15.0      10.9     33.3        176    1.9%    5.86 

  1/ 102   Chodba        20.0      12.0     36.7        290    3.2%    8.29 

  1/ 103   WC            20.0       5.3     16.2        131    1.4%    3.73 

  1/ 104   Pracovna      20.0      15.1     45.9        438    4.8%   12.52 

  1/ 105   Kuchyň        20.0      17.5     53.4       1217   13.4%   34.78 

  1/ 106   Obývací pok   20.0      51.4    156.4       1449   15.9%   41.39 

  1/ 107   Technická m   15.0      12.9     39.3        210    2.3%    7.01 

           

  2/ 201   Hala          20.0      21.3     68.0        540    5.9%   15.42 

  2/ 202   Koupelna      24.0      13.6     43.7       1234   13.5%   31.64 

  2/ 203   Šatna         20.0       8.9     28.6        191    2.1%    5.45 

  2/ 204   Ložnice       20.0      17.9     57.2        627    6.9%   17.91 

  2/ 205   Dětský poko   20.0      21.7     69.5        662    7.3%   18.91 

  2/ 206   Dětský poko   20.0      22.4     71.6        801    8.8%   22.88 

  2/ 207   Pracovna      20.0       9.7     31.0        278    3.0%    7.93 

  2/ 208   Koupelna      24.0       9.3     29.8        870    9.5%   22.31 

           

  

 Součet:      249.9     780.4      9112  100.0%    256.01 
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Potřeba tepla na vytápění a ohřev TV 

Celková potřeba tepla na vytápění pro pokrytí tepelné ztráty 9,112 kW je Qh=10146 kWh/a. O 

ohřev teplé vody se stará elektrický ZO NIBE Compact 300l, který je propojen s FVE a v případě 

kdy FVE není v provozu je napájen ze sítě NN. V létě je jeho potřeba tepla vykryta právě 

elektrickou energií vyrobenou z FVE. Podrobný výpočet potřeby tepla pro provoz ZO a návrh je 

součástí přílohy č. 2. 

 

Zdroj tepla, popis ostatních zařízení 

                                Obr. č. 5 - Skladba topné folie heatflow 

 

Primární zdroj tepla 

Zdrojem tepla jsou samotné elektrické uhlíkové topné folie heatflow, jejich parametry jsou 

uvedeny v technickém listu, který je součástí přílohy č. 8. Zapojení je podle potřeby tepla jako 

sériové, sério-paralelní a paralelní. Schéma zapojení je patrné z výkresů V1 a V2. Pro elektrické 

podlahové vytápění je v technické místnosti zřízen samostatný rozváděč R-V, který má přívod 

z hlavní domovní rozvodnice s ovládacím přívodem HDO. Jednopólové schéma zapojení 

rozváděče pro vytápění je na výkresu V5. Pro elektrické akumulační topení bude sjednána sazba 

D45d, tarif je rozdělen na vysoký 4 hodiny a nízký tarif 20 hodin. V rozváděči pro vytápění je 
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umístěn stykač s blokací v době vysokého tarifu, což zabezpečuje provoz topení pouze v nízkém 

tarifu.  

 

Celkový výkon topení v 1NP:  5,435 kW 

Celkový výkon topení v 2NP:  5,686 kW 

Celkový výkon topení RD:  11,121 kW 

 

Podrobný výpočet výkonů folií je uveden v příloze č. 6 a ve výkresech V1 a V2.  

 

Sekundární zdroj tepla 

V domě je umístěna krbová vložka BEF Twin V 8 N Aquatic s jmenovitým tepelným výkonem 

14,5 kW. Na krbovou vložku je připojeno nerezové komínové těleso SCHIEDEL Kerastar Ø180 

mm. Krbová vložka má teplovodní výměník, který bude sloužit jako záložní zdroj pro ohřev teplé 

vody v případě výpadku elektřiny a jako záložní zdroj vytápění spodní místnosti kuchyně a 

obývacího pokoje. Není řešen rozvod vzduchotechniky od krbové vložky, který by vytápěl okolní 

místnosti.  

 

 

Regulace vytápění 

O regulaci vytápění se stará inteligentní systém řízení provozu RD iNELS RF control od firmy 

ELKO EP s.r.o., s centrální řídící jednotkou RF TOUCH-B. S touto jednotkou komunikují spínací 

RF aktory RFSTI-11/G bezdrátově. V centrální jednotce jsou nastaveny parametry vnitřní teploty 

vzduchu a kritické teploty v podlaze pro každou místnost samostatně. Samozřejmostí jsou různé 

režimy jako např. útlumu, kdy se celý systém přepne do tohoto režimu. Dále je možné mechanicky 

zapnout nebo vypnout topení v dané místnosti pomocí aktoru RFSTI-11/G. 

 

Nastavení vnitřních teplot vzduchu v každé místnosti je uvedeno v tabulkách na výkresech V1 a 

V2. Hygienické požadavky na maximální teplotu povrchu podlahového vytápění je dle ČSN EN 

1264-2+A1 [15].  
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Maximální povrchová teplota pro obytné plochy je 29 °C. 

Maximální povrchová teplota pro koupelny a podobné plochy je 33 °C. 

Maximální povrchová teplota pro okrajové plochy je 35 °C. 

 

Tyto hodnoty budou nastaveny v řídící jednotce jako maximální přípustné hodnoty. 

 

Rozmístění spínacích aktorů je ve výkresech V1, V2 a jejich přívody napájení na výkresech V3, 

V4. Výška umístění aktorů je 1,2 m nad podlahou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 – Spínací aktor RFSTI-11/G  Obr. č. 7 – Centrální jednotka RF TOUCH-B 

 

Otopná soustava 

Otopná soustava je samotný zdroj tepla, uhlíkové topné folie. Jejich zapojení, výkony a rozmístění 

je patrné z výkresové dokumentace V1, V2. Připojení folií k spínacím aktorům je zajištěno pomocí 

ohebných vodičů s měděným splétaným jádrem. Pro připojení jsou požity vodiče H07V-K 1x2,5 

mm2, výrobce PRAKAB.  
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Dimenzování otopné soustavy 

Dimenzování otopné soustavy je uvedeno v příloze č. 6. 

Bezpečnost provozu 

Celý topný systém elektrických topných folií je připojen přes proudové chrániče a přepěťovou 

ochranou sytému typ-3. Proudový chránič pro okruh v místnostech 1.02, 1.03, 2.02 a 2.08 je 

s vypínací charakteristikou 30mA. Proudový chránič pro ostatní místnosti je s vypínací 

charakteristikou 300mA. Jednopólové schéma rozváděče pro vytápění je na výkresu V5. Ochrana 

před nebezpečným dotykem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 [16]: na straně NN – automatickým 

odpojením od zdroje v síti TN-S. Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 [17]. Ochranné 

pospojování podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 [16]. 

Podmínky uvedení do provozu 

Před zalitím folií musí být provedena revize systému elektrického podlahového topení příslušným 

revizním technikem s osvědčením o odborné způsobilosti. Revize bude pro elektrické zařízení do 

1000 V dle ČSN 33 1500 [18] a ČSN 33 2000-6 [19]. Bude vypracována revizní zpráva a protokol 

o zkoušce a následně bude možno systém zalít anhydridem a provozovat.  

Typické skladby podlahy s topnou folií heatflow 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 – Skladba podlahy-dlažba   Obr. č. 9 – Skladba podlahy-plovoucí podlaha 
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5. Technická zpráva výrobny elektrické energie FVE 

 

Úvod 

Tato projektová dokumentace (PD) řeší budoucí výrobnu elektrické energie přímou přeměnou 

slunečního záření na elektrickou energie pomocí fotovoltaických modulů. Projekt vychází ze 

stavební výkresové dokumentace a na základě prohlídky RD. Požadavky na instalaci byly 

konzultovány z dodavateli jednotlivých prvků systému a investorem. Dále také vyjádření 

distributora veřejné sítě ČEZ o výši výkonu možného k připojení do sítě ( rezervovaný výkon ). 

Technické zařízení FVE se člení na el. výrobnu včetně rozváděčů a el. rozvodů NN, vše umístěno 

uvnitř objektu v technické místnosti. 

Účelem této projektové dokumentace je dokumentace pro provádění stavby a pro povolení 

připojení k distribuční síti ČEZ. 

FVE se skládá z fotovoltaických modulů umístěných na střeše budovy propojených mezi s sebou 

a následně svedeny do technické místnosti, kde se nachází STRING BOX připojený ke střídači a 

ze střídače vývod napojený na elektroměrový rozváděč RE-FVE, dále napojení na domovní rozvod 

NN. 

Návrh výrobny FVE je uveden v příloze č. 7. 

Obsahem PD je el. rozvod: 

- silnoproudý: rozvod DC, AC 

- hromosvod ( jímací soustava ) 
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Identifikační údaje stavby 

Údaje o stavbě 

Název stavby:   Novostavba rodinného domu  

Místo stavby: Do Polí 60, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23, katastrální území: Stará 

Ves nad Ondřejnicí, parcela č. 146/2 

Údaje o stavebníkovi 

Investor:   Ing. Marie Sklářová, Výškovická 108, Ostrava-Zábřeh 700 30 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zodpovědný projektant: Ing. Marek Štěpán, ČKAIT 1005777, D. Růži 45, Stará Ves nad 

Ondřejnicí 739 23, T.: +420 600 577 222,  

e-mail: stepan.m@seznam.cz 

 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby, DPS 

Zpracovatel projektu:  MPM Nykel s.r.o., IČ: 87710676  

Michal Nykel, Veselá 472, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23,  

T.: +420 608 973 122, e-mail: michal.nykel@seznam.cz  

 

Výrobna FVE 

Výroba pomocí fotovoltaických modulů a pomocí střídače přeměna DC na AC. Typ výroby – 

fotovoltaika umístěná na střeše budovy. Měření elektrické výroby FVE je umístěno v RE-FVE kde 

se nachází cejchovaný 3-fázový elektroměr ECOCOUNT COMPACT 3x65A. Předávací místo do 

veřejné sítě je přes elektroměrový rozváděč umístěný na hranici pozemku v plotě. V tomto 

rozváděči je umístěn 4-kvadrátový elektroměr s jištěním od distributora veřejné sítě NN ČEZ. 
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Provoz a režim 

Celá instalace a zřízení výrobny el. energie FVE je navrženo pro budoucí kladný vývoj v oblasti 

podpory OZE pro RD a to formou NET-METERINGU. Touto formou zamýšlí ERÚ budoucí 

podporu pro oblasti RD. Celý sytém pracuje na principu spotřeby co největší části výroby el. 

energie pro provoz RD a přebytky jsou akumulovány do sítě distributora ČEZ a večer kdy FVE 

nevyrábí energii si může RD přebytky, které poslal do sítě zdarma odebrat.  

 

Předávací místo  

Číslo odběrného místa: č. 56897425, Do Polí 60, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23, k. ú. Stará Ves 

nad Ondřejnicí, parcela č. 146/2. 

Technické provedení PD je zpracováno dle ČSN norem jednotlivě: 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 [16] 

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 [17] 

ČSN 33 0165 ed. 2  [20] 

ČSN EN 60529  [21] 

ČSN EN 60445 ed. 4  [22] 

ČSN EN 62305-1 ed. 2 [23]  

ČSN 33 3210   [24] 

ČSN EN 61439-3  [25] 

ČSN EN 50274  [26] 

ČSN EN 50110-2 ed. 2 [27] 
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Dotčené pozemky 

Parcela č. 146/2, vlastnické právo: Ing. Marie Sklářová, Výškovická 108, Ostrava-Zábřeh 700 30. 

 

Technické údaje a data 

Napěťová soustava: 

- na straně NN (stejnosměrný), IT, 2 DC 1000V 

- na straně NN (střídavý), TN-S, 3N+PE 50Hz 400/230V AC 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 [16]: na straně NN 

automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S. 

Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 [17]: max. přechodový odpor 2Ω (pro uzel elektrického 

zdroje), 10Ω (pro kabelový rozvod a bleskosvod). 

Hlavní pospojování fotovoltaických modulů a jejich uzemnění napojeno na uzemnění objektu. 

Společná uzemňovací soustava s elektroinstalací RD. Ochrana před bleskem pomocí dimenzování 

pomocných jímačů u fotovoltaických modulů na střeše RD propojených k hlavní jímací soustavě 

budovy. Přepěťová ochrana ve STRING BOXU, RE-FVE. Technický list FV modulů je v příloze 

č. 8. 

Tab. č. 4 – Elektrická výroba FVE 

 

 

  

Elektrická výrobna FVE 

Instalovaný příkon Pi/Soudobý příkon Ps 0,1/0,1 kW 

Instalovaný výkon FVE 5,8 kWp 

Povolený (rezervovaný) výkon 5,8 kW 

Roční předpokládaná výroba 5500 kWh 
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Tab. č. 5 – Technický list střídače Fronius IG Plus 55 V-3 

VSTUPNÍ DATA Fronius IG Plus 55 V-3 

DC max. výkon pro cos 

φ=1 
5250 W 

Max. vstupní proud 22.8 A 

Max. vstupní napětí 600 V 

MPP rozsah napětí 230 - 500 V 

VÝSTUPNÍ DATA  

AC nominální výstup 

pro cos φ=1 
5000 W 

Max. výstupní výkon 5000 VA 

Max. výstupní proud 7.3 A 

Max. účinnost 95.9 % 

Euro. účinnost 94.9 % 

Účinnost adaptace MPP > 99.9 % 

Síťové připojení 3~NPE 400 V / 230 V 

Frekvence 50 Hz / 60 Hz 

Harmonické zkreslení < 3 % 
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Účiník 0.85 - 1 ind./cap. 

Noční spotřeba < 1 W 

VŠEOBECNÁ DATA  

Rozměry (výška x šířka x 

hloubka) 
1263 x 434 x 250 mm 

Hmotnost 49.2 kg 

Třida krytí IP 54* 

Koncept střídače VF transformátor 

Chlazení Regulované chlazení vzduchem 

Instalace vnitřní a venkovní 

Rozsah pracovní teploty od -25°C do +55°C 

Povolena vlhkost 0 % až 95 % 

BEZPEČNOSTNÍ 

VYBAVENÍ 
 

DC měření izolace 
upozornění při Riso < 500 kOhm 

(záleží na nastavení země) 

Chování při přetížení 
posunutí pracovního bodu, omezení 

výkonu 

DC odpojovač integrovaný 
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Obr. č. 10-FV modul Panasonic          Obr. č. 11-Střídač Fronius IG plus 55 V-3 

 

Způsob napojení a rozváděč 

Elektrická přípojka je přes kabelovou spojku v zemi a je vyvedena do elektroměrového rozváděče 

umístěného v plotě na hranici pozemku od ČEZ. Místo napojení na vnitřní elektroinstalaci je 

vyvedeno z RE-FVE a vede do hlavního domovní rozváděče HR. Střídač (invertor), rozváděč RE-

FVE a STRING BOX jsou umístěny na stěně v 1NP v technické místnosti 1.06. Střídač má 

umístěnou spodní hranu ve výšce 800 mm nad podlahou v 1NP. STRING BOX a RE-FVE mají 

spodní hranu ve výšce 1500 mm nad podlahou 1NP. Rozmístění je patrné z výkresu V3. 

Střídač je připojen pro svou provozní funkci k distribuční síti TN-S, 3N+PE 50Hz 400/230V AC. 

Po připojení je střídač automaticky nafázován (je řízen frekvencí sítě) z distribuční sítě a v případě 

poklesu napětí na straně AC nebo na straně DC je automaticky odpojen. V době mimo provoz je 

střídač udržován v pohotovostním režimu. Střídač je opatřen ochranným zařízením integrovaným 

ve střídači (síťová ochrana). Střídač je uzemněný přes EP k HOP. 

STRING BOX je umístěn na straně DC pro odjištění a ochranu vodičů vedoucích od 

fotovoltaických panelů do střídače. Ve STRING BOXU je umístěný odpínač OEZ OPVA 10-2 
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10A gR s vložkou PVA 10 dvoupólový, dále dvoupólová propojovací lišta a přepěťová ochrana 

SALTEK typ-1 FLP PV500 V/U S připojená na EP. 

Do střídače vedou kabely ze STRING BOXU 2x solární kabel Ø 6 mm2 a ze střídače je vyveden 

kabel CYKY 3O 3x6 mm2 a nulový vodič CY 6 mm2, vedoucí do rozváděče RE-FVE.  

V rozváděči RE-FVE se nachází cejchovaný jednosazbový elektroměr ECOCOUNT COMPACT 

3x65A, jistič OEZ MINIA LPN 20C/3 a přepěťová ochrana SALTEK typ-2 SLP-275V připojená 

na PE vodič propojený na HOP. Dále je vyveden vývod CYKY 5J 5x6 mm2, který vede do hlavního 

rozváděče kde je propojen na elektroinstalaci domu a distribuční sít ČEZ. 

 

Měření výroby 

Měření výroby FVE je zajištěno pomocí cejchovaného elektroměru ECOCOUNT COMPACT 

umístěného v rozváděči RE-FVE. Elektroměr je opatřen impulsním výstupem pro připojení k PC 

a vizualizaci přes ethernet kabel. Dále předávací místo současně s hranicí vlastnictví je umístěno 

v elektroměrovém rozváděči v oplocení na hranici pozemku-vlastnictví ČEZ. V tomto rozváděči 

umístěn 4-kvadrátový cejchovaný elektroměr s jištěním dodaný od společnosti ČEZ. Tento 4-

kvadrátový elektroměr DVH 5261-M 10-100A je opatřen komunikací GSM/GPRS pro dálkový 

odečet. Montáž tohoto zařízení provádí pracovník elektroměrové služby ČEZ. 

 

Provedení rozváděčů 

Elektroměrový rozváděč je  na hranici pozemku ve zdi plotu ER-ČEZ. 

RE-FVE je v plastovém provedení, instalace na stěnu, OEZ DISTRITON, RNG-1P14, IP40, 

průhledná dvířka, 1x14 modulů v jedné řadě, DIN lišta, barva – bílá (RAL9003) 

STRING BOX je v plastovém provedení, instalace na stěnu, OEZ DISTRITON, RNG-1P14, IP40, 

průhledná dvířka, 1x14 modulů v jedné řadě, DIN lišta, barva – bílá (RAL9003) 
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Popis elektrického rozvodu 

Uložení kabelů v prostoru střechy v LHD liště 40x20 mm, přichycené k nosné konstrukci střechy, 

dále po obvodové zdi v LHD liště 40x20 mm,  do technické místnosti 1.06 

Kabely DC v provedení – měděné 1 žilové s dvojitou izolací Solární kabel Ø 6 mm2 na straně FV 

modulů s konektorem MC3 (pro plus a mínus pól), do FV modulů k STRING BOXU Solární kabel 

Ø 6 mm2, následně přímo do střídače. 

Propojení mezi FV moduly v řadě za s sebou přes připojovací krabice (JOIN BOX součástí 

modulů) vlastní připojovací 2 žilová šnůra Ø 2,5 mm2. Od střídače k RE-FVE vedou měděné 

kabely CYKY o průřezech a typech dle schématu na výkrese FVE-2. Barevné značení vodičů na 

straně DC dle potřeb a užití. Vodiče a kabely minimálně na začátku a na konci označit 

nesmazatelným popisem. 

Definitivní provedení celého rozvodu a legislativa přípravy, spuštění, oživení a spuštění do provozu 

včetně zkušebního provozu dle obsahu a stanovisek smlouvy o připojení, směrnice ČEZ. 

 

Technologie propojení mezi objekty 

Osazení jednotlivých FV modulů o velikosti cca 1,6 x 0,8 m na střechu o výkonu jednoho do 

240Wp seskupených ve 3 řadách na těsno k sobě s osovou vzdáleností řady 1500 mm. Přesné 

rozmístění na výkresu FVE-1. Počet řad a zapojení podle software konfigurace. Vlastní uchycení 

FV modulů je na hliníkovou konstrukci přichycenou k nosné konstrukci střechy pod krytinou. 

Přístup na střechu k prostoru FVE je za pomocí žebříku z balkonu v 2NP. Situování FV modulů na 

jižní stranu se sklonem 30° od horizontální roviny. 

 

Měření a regulace 

Pro sledování stavu výroby elektrické energie je možno připojit do sestavy v RE-FVE na 

elektroměr kabel pro PC ethernet.  

Střídač je vybaven integrovanou bezpečnostní ochranou (síťová ochrana). Řízení síťových ochran 

na straně výrobce, zajišťuje sledování podpětí, napětí, podfrekvenci, nadfrekvenci a v případě 
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odchylek hodnot od nastavených hodnot automaticky odpojí FV generátor od sítě. Zde pro 

obnovení připojení platí nařízení ČEZ, o opětovném připojení s 20-ti minutovým zpožděním. FV 

generátor je nastaven pomocí časového relé, které sepne po 5-ti minutách a střídač má nastavený 

náběh po 10% výkonu každou další minutu, až do plného výkonu. 

Řízení výkonu FVE není pro výrobnu do 30 kW ČEZ požadováno. 

 

Ochrana před úrazem el. proudem a bleskem  

Je navržena automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S. Přepěťovou ochranou umístěnou na 

straně DC ve STRING BOXU. Uzemnění ochranného obvodu soustavy TN-S u střídače, RE-FVE, 

STRING BOXU. Řady FV modulu jsou napojený na HOP. Jednotlivé pospojovaní nosné kce 

panelů mezi s sebou pomocí CY Ø10 mm2 ZŽ. 

 

Jímací vedení – hromosvod 

Pro potřebu stanovení úrovně ochrany: třída LPSIII rozvody jímací soustavy s požadavky dle ČSN 

EN 62 305-3[1], tato podmínka stanovuje svody co 15 m po obvodu objektu. Na výkrese FVE-1 je 

patrné umístění jímací soustavy a výpis použitých materiálů, dále také návrh oddálené jímací 

soustavy představující pomocné jímače FVE. 

Řešením je propojení oddálené jímací soustavy FVE na hlavní jímací soustavu střechy a svedení 

pomocí 4 svodů na HOP.  

Svody jsou uzemněny přes zkušební svorku na HOP. Přechodový odpor zemniče jednoho svodu 

nepřesáhne 10Ω. 

 

Závěr a bezpečnost práce 

El. Instalaci je nutno provést dle platných ČSN  přepisů při dodržení podmínek BOZP. Montáže 

smějí provádět jen osoby s odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/78 Sb. 

[28]. Po dobu výstavby je el. zařízení považováno za zařízení bez napětí. Následně je nutno se 
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soustředit a zaměřit na bezpečnost při odpojování el. zařízení, demontážích, přepojování, 

napojování.  

Při práci dodržet nařízení vyhlášky 48/82 Sb. [29], 591/2006 Sb. [30] a 362/2005 Sb. [31]  

Vybavení el. rozvodů pomocí informačních výstražných nálepek. Text: 0131-POZOR ZPĚTNÝ 

PROUD, 0199A-POZOR NAPÁJENÍ ZE DVOU STRAN. V rozváděčích RE-FVE umístit 

nálepky s textem 0131, 0199A, POZOR ELEKTRICKÝ PROUD. Po ukončení montážních prací 

nutno provést výchozí revizi el. zařízení. Termíny následných revizí budou stanoveny ve výchozí 

revizi. Rozváděče musejí být po celou dobu provozu přístupné, volný prostor před rozváděčem 

min. 800 mm. Obsluhu na zařízení na straně elektroinstalace NN mohou provádět osobu bez 

odborného el. technického vzdělání. Obsluhující osoba se smí dotýkat jen těch částí, které jsou pro 

ni určeny. Tyto osoby nesmějí na zařízení provádět údržbu, mohou však vyměňovat zdroje světla, 

závitové pojistkové patrony, spínat jističe apod. Musejí to však být osoby seznámené s provozem 

el. zařízení. Pozor na zpětný proud při obsluze zařízení má dva zdroje. 

Po dokončení FVE a pro její oživení je nutná úzká spolupráce s technicky ČEZ a na základě revizní 

zprávy PD zajistit připojení výrobny FVE do veřejné sítě ČEZ. To vyžaduje místní šetření 

s provozovatelem DS ČEZ. Pří této příležitosti je DS předána kompletní PD s ostatními 

náležitostmi podle Smlouvy o připojení. 
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6. Závěr 
 

 

 Cílem práce bylo navrhnutí novostavby rodinného domu s použitím moderních technologií 

a komfortního provozu domu pro jeho uživatele. Tohoto cíle bylo dosaženo, rodinný dům byl 

zařazen do nízkoenergetického standardu. Provedl jsem návrh výroby elektrické energie za pomocí 

fotovoltaické elektrárny, která zajistí snížení provozních nákladů domu. Celý systém vytápění je 

řízen inteligentním systémem od firmy ELKO EP a zajišťuje maximální komfort pro uživatele 

domu s minimálními nároky na údržbu. 

 Tento projekt rodinného domu naplňuje moje představy o rodinném bydlení.  
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Bakalá ská práce 

Výpo et schodišt

Konstruk ní výška podlaží:   3050 mm 

Výška stupn :     3050/18= 169,5 mm 

Výpo et ší ky stupn :    2h+b=630 mm 

      h= 169,5 mm 

      b= 291 mm 

Výpo et sklonu schodiš ového ramene: tg =h/b 

      tg =169,5/291 

      = 30,21° 

Ší ka ramene:     1000 mm 

Ší ka zrcadla:     200 mm 

Ší ka schodiš ového prostoru:  2200 mm 

Výsledný návrh schodiš ového stupn : h= 169,5 mm 

      b= 291 mm 

Po et stup :     18 

Podchodná a pr chodná výška není t eba ešit, schodiš ový prostor je otev ený po strop 2NP. 







Výpo et pot eby TV 

 

dle normy SN  06 0320 zá í 2006 

Tepelné soustavy v budovách – P íprava teplé vody – Navrhování a projektování [32] 

 

Pot eba TV se stanoví pro:  

– mytí osob 

– mytí nádobí 

– úklid 

 

Pot eba TV pro mytí osob Vo v dané period  se stanoví ze vztahu:  

 

Vo = ni  Vd       [m3]     (1) 

  

 Vd = ( nd  U3  td  pd)     [m3]     (2)  

 

Pot eba TV pro mytí nádobí Vj v dané period  se stanoví ze vztahu:  

Vj = nj  Vd        [m3]    (3)  

 

Pot eba TV pro úklid a pro mytí podlah Vu v dané period  se stanoví ze vztahu:  

Vu = nu  Vd       [m3]     (4)  

 

Celková pot eba TV V2p v dané period  se stanoví ze vztahu: 

  

 V2p = Vo +Vj +Vu      [m3]    (5) 

 

kde:  

 

Vo  je pot eba TV pro mytí osob v dané period      (m3);  

 

Vd  objem dávky          (m3);  

 

Vj  pot eba TV pro mytí nádobí v dané period      (m3);  



 

Vu  pot eba TV pro úklid a pro mytí podlah v dané period     (m3);  

 

V2p  celková pot eba TV v dané period        (m3);  

 

ni  po et uživatel ;  

nj  po et jídel;  

nd  po et dávek;  

nu  po et (vým r) ploch;  

U3  objemový pr tok TV o teplot  3 do výtoku     (m3.h-1);  

td  doba dávky         (h);  

pd  sou initel prodloužení doby dávky      (-).  

 

 

Pot eba TV pro mytí osob  

 

Stanovení pot eby pro 1 osobu: 

 

- mytí rukou 

 

 Vd = ( nd  U3  td  pd) = (3 0,14 0,014 1) = 0,00588 m3 

 

- mytí t la sprcha 

 Vd = ( nd  U3  td  pd) = (2 0,23 0,11 1) = 0,0506 m3 

 

Stanovení pot eby pro 4 osoby: 

Vo = ni  Vd = 4  (0,006+0,0506) = 0,226 m3 

 

- mytí nádobí  

Vj = (12 0,002) = 0,024 m3 

 

- mytí podlah + úklid 

Vu = (2,5 0,02) = 0,05 m3 

 



Celková pot eba TV V2p v dané period  

 

V2p = Vo +Vj +Vu = 0,226+0,024+0,05 = 0,3 m3 

 

Stanovení pot eby tepla 

 

Pot eba tepla odebraného z oh íva e v TV b hem jedné periody Q2P se stanoví ze vztahu:  

 Q2P =Q2t +Q2z       [kWh]    (6) 

   

Teoretické teplo odebrané z oh íva e v dob  periody Q2t se stanoví ze vztahu:  

 

Q2t = c  V2p  ( 2 − 1)     [kWh]   (7)   

 

Teplo ztracené p i oh evu a distribuci TV v dob  periody Q2z se stanoví ze vztahu:  

Q2z = Q2t  z       [kWh]    (8)  

     

kde  

Q2P  je teplo dodané oh íva em do TV b hem periody     (kWh);  

Q2t  teoretické teplo odebrané z oh íva e v dob  periody    (kWh);  

Q1P  teplo dodané oh íva em do TV b hem periody     (kWh);  

Q2z  teplo ztracené p i oh evu a distribuci TV v dob  periody    (kWh);  

V2p  celková pot eba TV v dané period        (m3);  

1  teplota studené vody (p edpokládá se 1 = 10 °C),     (°C);  

2 teplota teplé vody (p edpokládá se 2 = 55 °C),     (°C).  

 

  



Teoretické teplo odebrané z oh íva e v dob  periody: 

Q2t = c  V2p  ( 2 − 1) = 1,163  0,3  (55-10) = 15,7 kWh 

 

Teplo ztracené p i oh evu a distribuci TV v dob  periody: 

Q2z = Q2t  z = 15,7  0,3 = 4,71 kWh 

 

Pot eba tepla odebraného z oh íva e v TV b hem jedné periody: 

Q2P =Q2t +Q2z = 15,7+4,71 = 20,41 kWh 

 

Z celkového množství TV se odebere v dob : 

 

od 5 do 17 hodin 35% to p edstavuje  Q2t = 0,35  15,7 = 5,495 kWh 

 

od 17 do 20 hodin 50% to p edstavuje  Q2t = 0,50  15,7 = 7,85 kWh 

to je od po átku oh evu    5,495+7,85 = 13,345 kWh 

 

od 20 do 24 hodin 15% to p edstavuje  Q2t = 0,15  15,7 = 2,355 kWh 

to je od po átku oh evu    5,495+7,85+2,355 = 15,7 kWh 

 

 

Objem zásobníkového oh íva e se stanoví: 

Pomocí grafu se ode te Qmax = 5,625 kWh 

 

lm
c

Q
Vz 121121,0

)1055(163,1

625,5

)(

3

12

max ==
−⋅

=
−⋅

∆
=

θθ
   (9) 

 

kde 

 

Vz   je objem zásobníku       (m3)  

Qmax   nejv tší možný rozdíl tepla mezi Q1 a Q2   (kWh)  

c   m rná tepelná kapacita vody      (kWh · m-3 ·  K-1)  

1   teplota studené vody       (°C)  

2   teplota teplé vody       (°C) 

 



Jmenovitý tepelný výkon oh evu n1φ  : 

kW
t

Q
n 850,0

24

41,20
)( max

1
1 ==

∆
=φ       (10) 

 

kde 

 

1n  je jmenovitý tepelný výkon oh evu      (kW)  

Q1  teplo dodané oh íva em do TV v ase t od po átku periody  (kWh)  

t  as          (h)  

 

 

Pro zásobníkový oh ev do daného projektu s využitím oh evu p es FVE byl zvolen 

zásobníkový oh íva  NIBE Compact o objemu 300l s elektrickým t ífázovým topným t lesem 

o p íkonu P = 3,0 kW. 

 















































































































































































Návrh a výpo et zdroje tepla 

 

 

Podklady pro návrh a výpo et 

Jako podklad slouží výkresová dokumentace stavební ásti novostavby rodinného domu, výpo et 

tepelných ztrát objektu po místnostech. Dále pak technické listy a montážní návody výrobc  

jednotlivých komponent  systému. Vše je provedeno dle platných p edpis  a norem.  

 

 

Tepelné ztráty po místnostech, p ehledová tabulka 

 

Tab. . 3 - ZÁV RE NÁ P EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ 

Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 

  

 Ozna .  Název  Tep-  Vytáp ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 

  

 p./ .m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 

  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     

  

  1/ 101   Vstup         15.0      10.9     33.3        176    1.9%    5.86 

  1/ 102   Chodba        20.0      12.0     36.7        290    3.2%    8.29 

  1/ 103   WC            20.0       5.3     16.2        131    1.4%    3.73 

  1/ 104   Pracovna      20.0      15.1     45.9        438    4.8%   12.52 

  1/ 105   Kuchy         20.0      17.5     53.4       1217   13.4%   34.78 

  1/ 106   Obývací pok   20.0      51.4    156.4       1449   15.9%   41.39 

  1/ 107   Technická m   15.0      12.9     39.3        210    2.3%    7.01 

           

  2/ 201   Hala          20.0      21.3     68.0        540    5.9%   15.42 

  2/ 202   Koupelna      24.0      13.6     43.7       1234   13.5%   31.64 

  2/ 203   Šatna         20.0       8.9     28.6        191    2.1%    5.45 

  2/ 204   Ložnice       20.0      17.9     57.2        627    6.9%   17.91 

  2/ 205   D tský poko   20.0      21.7     69.5        662    7.3%   18.91 



  2/ 206   D tský poko   20.0      22.4     71.6        801    8.8%   22.88 

  2/ 207   Pracovna      20.0       9.7     31.0        278    3.0%    7.93 

  2/ 208   Koupelna      24.0       9.3     29.8        870    9.5%   22.31 

           

  

 Sou et:      249.9     780.4      9112  100.0%    256.01 

 

Podle požadavku investora bylo navrženo elektrické podlahové vytáp ní. Jedná se o uhlíkové topné 

folie heatflow. Pro tento projekt byly použity dva typy folií o ší ce 0,5 m a 1,0 m.  

 

Parametry zdroje tepla – folií heatflow 

Pro ú ely projektu vytáp ní novostavby RD byly dle výpo t  tepelných ztrát objektu po 
místnostech zvoleny dv  výkonové ady folie heatflow. 

 

Folie heatflow HFS1010 

Výkon folie:     270 W/m2 

Ú innost folie:     98 % 

Spot eba (výkon) p i zapojení do série: 68 W/m2 

Spot eba (výkon) p i paralelním zapojení: 270 W/m2 

 

Folie heatflow HFS0510 

Výkon folie:     290 W/m2 

Ú innost folie:     98 % 

Spot eba (výkon) p i zapojení do série: 73 W/m2 

Spot eba (výkon) p i paralelním zapojení: 290 W/m2 

  



Uvažované parametry výkonu folie pro výpo et: 

 

HFS1010 

Sériové zapojení:    68·0,98 = 66 W/m2   

Paralelní zapojení:    270·0,98 = 264,6 W/m2 

 

HFS0510 

Sériové zapojení:    73·0,98 = 71 W/m2   

Paralelní zapojení:    290·0,98 = 284 W/m2 

 

 

 

Výpo et výkonu folií po místnostech 1NP: 

Místnost:  1.01 – Vstup 

Vnit ní teplota: 15° C 

Tepelná ztráta:  176 W 

Plocha folie:  3,3 m2  (HFS1010) 

Zapojení:  série 

Výkon folie:  3,3·66 = 217,8 W 

 

Místnost:  1.02 – Chodba 

Vnit ní teplota: 20° C 

Tepelná ztráta:  290 W 

Plocha folie:  1,75 m2  (HFS0510) 

Zapojení:  paralelní 

Výkon folie:  1,75·284 = 497 W 

  



Místnost:  1.03 – WC 

Vnit ní teplota: 20° C 

Tepelná ztráta:  131 W 

Plocha folie:  1,125 m2  (HFS0510) 

Zapojení:  paralelní 

Výkon folie:  1,125·284 = 320 W 

 

Místnost:  1.04 – Pracovna 

Vnit ní teplota: 20° C 

Tepelná ztráta:  438 W 

Plocha folie:  7,0 m2  (HFS1010) + 1,65 m2 (HFS0510) 

Zapojení:  sério-paralelní 

Výkon folie:  7,0·66 + 1,65·71 = 580 W 

 

Místnost:  1.05 – Kuchy  

Vnit ní teplota: 20° C 

Tepelná ztráta:  1217 W 

Plocha folie:  6,25 m2  (HFS1010)  

Zapojení:  paralelní 

Výkon folie:  6,25·264,6 = 1653 W 

 

Místnost:  1.06 – Obývací pokoj 

Vnit ní teplota: 20° C 

Tepelná ztráta:  1449 W 

Plocha folie:  28,0 m2  (HFS1010)  

Zapojení:  sério-paralelní 

Výkon folie:  28,0·66 = 1848 W 

 



Místnost:  1.07 – Technická místnost 

Vnit ní teplota: 20° C 

Tepelná ztráta:  210 W 

Plocha folie:  4,5 m2  (HFS0510)  

Zapojení:  sério-paralelní 

Výkon folie:  4,5·71 = 320 W 

 

Výpo et výkonu folií po místnostech 2NP: 

Místnost:  2.01 – Hala 

Vnit ní teplota: 20° C 

Tepelná ztráta:  540 W 

Plocha folie:  7,0 m2  (HFS1010)  

Zapojení:  série 

Výkon folie:  7,0·66 = 464 W 

 

Místnost:  2.02 – Koupelna 

Vnit ní teplota: 24° C 

Tepelná ztráta:  1234 W 

Plocha folie:  3,5 m2  (HFS1010) + 1,75 m2 (HFS0510) 

Zapojení:  paralelní 

Výkon folie:  3,5·264,6 + 1,75·284 = 1424 W 

 

Místnost:  2.03 – Šatna 

Vnit ní teplota: 20° C 

Tepelná ztráta:  191 W 

Plocha folie:  2,0 m2  (HFS0510)  

Zapojení:  série 

Výkon folie:  2,0·71 = 142 W 



Místnost:  2.04 – Ložnice 

Vnit ní teplota: 20° C 

Tepelná ztráta:  627 W 

Plocha folie:  10,0 m2  (HFS1010)  

Zapojení:  sério-paralelní 

Výkon folie:  10,0·66 = 660 W 

 

Místnost:  2.05 – D tský pokoj 1 

Vnit ní teplota: 20° C 

Tepelná ztráta:  662 W 

Plocha folie:  12,5 m2  (HFS1010)  

Zapojení:  sério-paralelní 

Výkon folie:  12,5·66 = 827 W 

 

Místnost:  2.06 – D tský pokoj 2 

Vnit ní teplota: 20° C 

Tepelná ztráta:  801 W 

Plocha folie:  10,9 m2  (HFS1010) + 2,2 m2  (HFS0510) 

Zapojení:  sério-paralelní 

Výkon folie:  10,9·66 + 2,2·71 = 877 W 

 

Místnost:  2.07 – Pracovna 

Vnit ní teplota: 20° C 

Tepelná ztráta:  278 W 

Plocha folie:  5,5 m2  (HFS1010)  

Zapojení:  série 

Výkon folie:  5,5·66 = 364 W 

 



Místnost:  2.08 – Koupelna 

Vnit ní teplota: 24° C 

Tepelná ztráta:  870 W 

Plocha folie:  3,5 m2  (HFS1010)  

Zapojení:  paralelní 

Výkon folie:  3,5·264,6 = 926 W 

 

Instalovaný výkon  

 

Pro 1NP je P1NP = 5,435 kW 

Pro 2NP je P2NP = 5,684 kW 

Celkový instalovaný výkon zdroje vytáp ní Pp = 11,119 kW 

 

Ochrana a jišt ní 

Výpo tový proud   Ip =  17,83 A 

 

kde  

Us – sdružené nap tí 400 V 

Pp – celkový instalovaný výkon 

 – ú iník 

 

Zvoleno jišt ní 20A v rozvád i R-V. 

P ep ová ochrana je zvolena typ-3 pro pevné instalace za hlavní rozvád em, SALTEK SPD-3 
DA-275V/3+1. 

  



M ení a regulace 

M ení spot eby je možné zobrazit pomocí centrální ídící jednotky RF TOUCH-B umíst né 
v místnosti 1.01-Vstup nebo pomocí internetového rozhraní, na které je jednotka p ipojena. 
Jednotlivé folie jsou spínány pomocí RF aktor  RFSTI-11/G, jejich rozmíst ní je na výkresech V1 
a V2 stejn  jako rozložení folií po místnostech a schématem zapojení. RF aktory komunikují 
bezdrátov  s centrální ídící jednotkou RF TOUCH-B. Provoz topení je zajišt n v dob  nízkého 
tarifu za pomocí styka e ovládaného signálem HDO v technické místnosti v R-V. Jednopólové 
schéma rozvád e R-V je na výkrese V5. 

  



Parametry zdroje tepla – folií heatflow 

 

Tab. . 6 – Technický list folií heatflow 





Návrh fotovoltaické elektrárny 

Projekt FVE s instalovaným výkonem 5,8 kWp na st eše novostavby RD ve Staré Vsi nad 

Ond ejnicí, parcela . 146/2, k. ú. Stará Ves nad Ond ejnicí. 

 

Podklady pro návrh 

Mapa ro ního úhrnu slune ního zá ení v dané lokalit . Technické materiály od jednotlivých 

komponent  FVE. Výpo tový program Fronius Solar Configurator pro kombinaci FV modul  se 

st ída em. Stavební výkresová dokumentace. Vyjád ení a stanoviska distributora sít  EZ.  

Ro ní úhrn slune ního zá ení v dané lokalit  

Pr m rný ro ní úhrn pro danou lokalitu je v rozmezí 1026-1054 kWh/m2. 

 

  Obr. . 12 – Ro ní úhrn slune ního zá ení pro území R 

  



Orientace st ešní roviny 

Novostavba RD respektuje svým nato ením v prostoru orientaci ke sv tovým stranám. St ešní 

rovina má sklon 5° a stoupá od jihu k severu. Její ideální nato ení zajiš uje maximální zisky FVE. 

FV moduly jsou na st eše umíst ny na nosné hliníkové konstrukci se sklonem od horizontální 

roviny 30°. 

 

Výpo et stín ní jednotlivých FV modul  

Podmínky výpo tu 

GPS sou adnice umíst ní:  49°43´55´´ N, zem pisné ší ky 

     18°11´49´´ E, zem pisné délky 

 

Výška Slunce:    sinh0 = sin  · sin  + cos  · cos  · cos   (°) 

kde 

 – zem pisná ší ka 

 – deklinace Slunce 

 – hodinový úhel 

 

Deklinace Slunce:    = 23,45° ·  sin (0,98° · D + 29,7° · M – 109) (°) 

kde 

D – den, ke kterému vztahujeme výpo et 

M – m síc, ke kterému vztahujeme výpo et 

  



Úhel paprsku vrhající stín:  tg  =       (°) 

kde 

h – výška stínící p ekážky, od spodní hrany FV modulu 

l – vzdálenost mezi spodní hranou první ady FV modulu a druhé ady FV modulu 

 

Výpo et možného stín ní: 

Rozm ry FV modulu Panasonic VBHN240SE01  cca 1600x800x35 mm 

Osová vzdálenost paty FV modul  mezi s sebou  lm = 1500 mm 

Sklon FV modul  od horizontální roviny    = 30° 

 

 

 

Rozmíst ní FV modul  v adách na st eše  

 



Výška FV modulu od paty: 

sin  =   x = 800 · sin30°  x = 400 mm 

P dorysný pr m t FV modulu: 

c2 = a2 + b2  a =   a = 692 mm 

kde  

a – p dorysný pr m t FV modulu 

b – výška FV modulu od paty 

c – ší ka FV modulu 

 

Výška paty 2 ady FV modul  v osové vzdálenosti 1500 mm 

tg5° =   hk = tg5° · 1500  hk = 131 mm 

 

Úhel paprsku vrhající stín:  

tg  =    tg  =     = 18,41° 

Výška Slunce k 21. 3., 12 hodin PS : 

deklinace   = 23,45° ·  sin (0,98° · D + 29,7° · M – 109) 

  pro datum 21. 3. je   = 0° 

 

sinh0 = sin  · sin  + cos  · cos  · cos  

sinh0 = sin49,73 · sin0 + cos49,73 ·  cos0 ·  cos0 

h0 = 40,27° 

 



Podmínka vylu ující stín ní první ady FV modul  druhou adou FV modul  

h0 >  

40,27° > 18,41°  podmínka je spln na 

 

Výška Slunce k 30. 9., 12 hodin PS : 

deklinace   = 23,45° ·  sin (0,98° · D + 29,7° · M – 109) 

   = 23,45° ·  sin (0,98° · 30 + 29,7° · 9 – 109) 

   = -3,142 ° 

 

sinh0 = sin  · sin  + cos  · cos  · cos  

sinh0 = sin49,73 · sin(-3,142) + cos49,73 · cos(-3,142) · cos0 

h0 = 37,13° 

 

Podmínka vylu ující stín ní první ady FV modul  druhou adou FV modul  

h0 >  

37,13° > 18,41°  podmínka je spln na 

 

Stejné rozmíst ní platí i pro t etí adu FV modul  od druhé ady. Detailní rozmíst ní na st eše 

budovy je na výkrese FVE-1. 

 

  



Rozd lení panel  do STRING  pomocí software Fronius Solar Configurator [35]. 

Výstup z programu navrhne po ty v tví a po ty FV modul  ve v tvích. Pro náš typ st ída e byla 

jako optimální vybrána varianta s po tem 24 FV modul  zapojených do t í STRING . Zapojení je 

3x8 FV modul .  

 Obr. . 13 – Výstup z programu Fronius Solar Configurator – Po et v tví (STRING ) 

 

Kontrola p izp sobení FV generátoru se st ída em 

Uoc = 419,2 V < 600 V 

Isc = 17,55 V < 22,8 A 

kde  

Uoc – je nap tí et zce na prázdno 

Isc – max. zkratový proud 

 



Z kontrolního výpo tu plyne, že zapojení do 3 STRING  po 8 FV modulech je pln  realizovatelné. 

Výpo et STRING  a parametry FVE jsou na výkrese FVE-1. 

 

Jišt ní na stran  DC 

Jsou navrženy odpojova e dle technických parametr  FVE  a to typ odpína e: dvoupólový OEZ 

OPVA 10-2 10A gR s vložkou PVA 10, umíst ní ve STRING BOXU.  

Ochrana proti p ep tí na stran  DC 

P ep ová ochrana na stran  DC musí spl ovat vztah: 

Uoc < Uc < UDC max 

419,2 V < Uc < 600 V 

kde 

Uoc – je nap tí et zce na prázdno 

Uc – maximální pracovní nap tí p ep ové ochrany 

UDC max – maximální pracovní nap tí DC 

Tomuto požadavku vyhovuje p ep ová ochrana SALTEK FLP PV500 V/U S, TYP-1. Uzemn ní 

bude propojeno na EP pomocí CY 6 mm2 ZŽ. 

Jišt ní na stran  AC 

Dle parametr  generátoru FVE a technického listu st ída e zvolen 3-fázový jisti  OEZ MINIA 

LPN 20C/3. 

Ochrana proti p ep tí na stran  AC  

Na AC stran  je požita p ep ová ochrana TYP-2, SALTEK SLP-275 V. 

 

 



PVGIS estimates of solar electricity generation 

Umíst ní: 49°43'54" North, 18°11'34" East, Nadmo ská výška: 275 m n. m. 

 

Použitá solární databáze: PVGIS-CMSAF  

 

Celkový výkon FVE: 5.8 kW (crystalline silicon) 

Ztráty zp sobené vyšší teplotou a malým slune ním zá ením: 11.5%  

Ztráta slune ního zá ení odrazem: 2.9% 

Kombinováné ztráty systému: 14.2% 

 

Tab. . 7 – Pr m rná výroba FVE 

Fixed system: inclination=35°, 

orientation=-1° 

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 6.54 203 1.17 36.4 

Feb 10.40 291 1.93 54.1 

Mar 17.90 556 3.43 106 

Apr 24.40 733 4.92 148 

May 24.60 764 5.12 159 

Jun 24.80 745 5.21 156 

Jul 24.10 747 5.11 159 

Aug 24.10 749 5.09 158 

Sep 19.10 573 3.87 116 

Oct 12.90 401 2.52 78.2 

Nov 8.02 241 1.49 44.7 

Dec 6.71 208 1.22 37.7 

 

Yearly 

average 
17.0 518 3.43 104 

Total for year 6210 1250 
 

 



Ed: Pr m rná denní produkce el. energie (kWh) 

Em: Pr m rná m sí ní produkce (kWh) 

Hd: Pr m rný denní úhrn slune ního zá ení dopadajícího na FVE  (kWh/m2) 

Hm: Pr m r globálního slune ního zá ení dopadajícího na Zemi  (kWh/m2) 

 

 

   Obr. . 14 – P edpokládaná m sí ní výroba FVE 





n

approx.

10%up 

℃

"HIT" is a registered trademark of  the Panasonic Group.
The name "HIT" comes from "Heterojunction with intrinsic Thin-layer" which is an original

technology of the Panasonic Group.
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