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Anotace bakalářské práce: 

Vypracoval: David Michalka 

Téma: Rodinný dům – Vytápění 

Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu, včetně vytápění 

s užitím akumulace tepla do vody a základní ekonomické vyhodnocení. První část bakalářské 

práce řeší stavební dokumentaci podsklepeného rodinného domu o dvou nadzemních 

podlažích. Druhá část práce řeší vytápění rodinného domu kotlem na pelety, solární ohřev 

teplé vody v letním období s možností ohřevu bazénu. Třetí část se zabývá obecně 

problematikou akumulace tepla do vody. Čtvrtá část se věnuje jednoduchému ekonomickému 

zhodnocení. 

Klíčová slova: 
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Theme: Family House - Heating  

The objective of this thesis is to design a new family house including heating system 

including heat storage in water and assess economic feasibility of the proposed solution. The 

thesis is divided into four parts. The first part of the thesis addresses the construction 

documentation of a house with basement and two floors. The second part deals with the 

heating problem that is solved using wooden pellet boiler and solar heating using hot water 

circuit during summer time, including the possibility of heating the garden pool. The third 

part tackles the problems of accumulation of heat in water in general. The fourth part is 

devoted to a simple economic valuation. 
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Seznam použitého značení: 

Značka Význam Jednotka 

a Poměrný tepelný výkon potřebný k vytápění [-]  

𝑎1  Lineární součinitel tepelné ztráty  [W/(m2.K)] 

𝑎2  Kvadratický součinitel tepelné ztráty  [W/(m2.K2)] 

b Teplotní součinitel [-]  

𝑐 Měrná tepelná kapacita [kWh/(m3.K)] 

dp Vnitřní průměr pojistného potrubí [mm] 

hi Převýšení prvku nad manometrickou rovinou [m] 

p0 Minimální provozní přetlak soustavy [kPa] 

pa,max Maximální plnící přetlak OS  [kPa]  

pa,min Minimální plnící přetlak OS  [kPa] 

pb Atmosférický tlak [kPa] 

pd Požadovaný tlak v nejvyšším místě [kPa] 

pe Expanzní přetlak soustavy  [kPa] 

ph Tlak vodního sloupce [kPa] 

pk Minimální konstrukční přetlak prvků OS  [kPa] 

pkonstr  Minimální konstrukční přetlak soustavy  [kPa] 

ppv Otevírací přetlak pojistného ventilu  [kPa] 

pST  Statický tlak v otopné soustavě [kPa] 

pf Pravděpodobnost poruchy [-]  

qA  Průměrné hodnoty měrných tepelných ztrát  [W/m2] 

qz Poměrný výkon pro nabíjení zásobníku [-]  

𝑡𝑤 Teplota vody v bazénu [°C] 

𝑡𝑣  Teplota okolního vzduchu [°C] 

𝑡𝑚  Střední teplota teplonosné látky v solární soustavě v průběhu dne [°C] 

𝑡𝑒𝑠 Průměrná venkovní teplota v době slunečního svitu [°C] 

tnj Výpočtová teplota nabíjecí vody [°C] 

t2j Výpočtová teplota vratné vody [°C] 

te Venkovní teplota [°C] 

tej Výpočtová venkovní teplota [°C] 

tij Výpočtová vnitřní teplota [°C] 
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t2 Výpočtová teplota vratné vody při teplotě te [°C] 

t1j Výpočtová teplota přívodní vody [°C] 

t2j Výpočtová teplota zpětné vody [°C] 

w Rychlost proudění [m/s] 

DN Jmenovitá světlost [mm] 

E Změna objemu vody při nejvyšší návrhové expanzní teplotě [%] 

G Sluneční ozáření plochy kolektoru [W/m2]  

𝐺𝑇,𝑠𝑡ř Střední denní sluneční ozáření plochy kolektoru  [W/m2] 

HT,den Skutečná denní dávka ozáření plochy [kWh/(m2.den)] 

𝐻𝑇,𝑑𝑒𝑛,𝑑𝑖𝑓 Denní dávka difuzního slunečního ozáření  [kWh/(m2.den)] 

𝐻𝑇,𝑑𝑒𝑛,𝑡𝑒𝑜𝑟  Teoretická denní dávka ozáření plochy [kWh/(m2.den)] 

H1 Nejmenší podchodná výška [m] 

H2 Nejmenší průchodná výška [m] 

M Hmotnostní průtok [kg/h] 

Qz  Tepelná ztráta hladinou  [W] 

𝑄𝑧𝑘𝑏 Tepelné ztráty konstrukcí bazénu do země [W] 

𝑄1𝑝  Teplo dodané ohřívačem do TV za periodu [kWh] 

Q2p  Potřeba tepla odebraného z ohřívače v TV během periody [kWh] 

𝑄2𝑡 Teplo odebrané z ohřívače za periodu  [kWh] 

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

Qkj Výpočtový tepelný výkon kotle [kW] 

Qsj Výpočtový tepelný výkon vytápěcí soustavy [kW] 

𝑄�̇� Maximální tepelný výkon kolektorového pole  [kW] 

Qzj Tepelný výkon pro nabíjení akumulátoru [kW] 

R Měrná tlaková ztráta [Pa] 

𝑈 Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Ve Expanzní objem  [l] 

Vexp,min Celkový objem expanzní nádoby [l] 

Vk Objem solárních kolektorů [l] 

Vj Potřeba TV pro mytí nádobí v dané periodě [m3] 
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Vo  Potřeba TV pro mytí osob v dané periodě [m3] 

Vsystem  Objem otopné soustavy [l] 

Vu Potřeba TV pro úklid a mytí podlah v dané periodě [m3] 

VWR Vodní rezerva [l] 

𝑉𝑧  Objem zásobníku [m3] 

𝑉2𝑝  Celková potřeba TV za periodu [m3] 

Z  Místní tlaková ztráta [Pa] 

𝛼𝑐 Celkový součinitel přestupu tepla z hladiny  [W/(m2.K)] 

αw Výtokový součinitel [-] 

β Součinitel objemové roztažnosti [-]  

𝜂𝑘 Průměrná denní účinnost solárního kolektoru  [-] 

𝜂𝑜 Optická účinnost [-] 

Φp Pojistný výkon zdroje [kW] 

Φ1𝑛  Tepelný výkon ohřevu [kW] 

ξ Součinitel místního odporu [-] 

τvj Výpočtová doba vybíjení zásobníku [h] 

τnj Výpočtová doba nabíjení zásobníku [h] 

𝜏𝑟 Poměrná doba slunečního osvitu [-] 

 

ČSN Česká technická norma 

ČOV Čistírna odpadních vod 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

NN Nízké napětí 

AOV Automatický odvzdušňovací ventil   

TV Teplá voda  

C20/25 Pevnost betonu v tlaku válcová/ krychelná [MPa] 
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1. Úvod 

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu a jeho vytápění s využitím 

akumulace tepla do vody. 

První část bakalářské práce řeší stavební dokumentaci podsklepeného rodinného domu o dvou 

nadzemních podlažích. 

Druhá část bakalářské práce řeší vytápění rodinného domu kotlem na pelety, solární ohřev 

teplé vody v letním období s možností ohřevu bazénu. 

Třetí část se zabývá obecně problematikou akumulace tepla do vody. 

Čtvrtá část se věnuje jednoduchému ekonomickému zhodnocení. 
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2. Technická zpráva 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Rodinný dům 

b)místo stavby (adresa,č.p.,katastrální území, parcelní číslo pozemků) 

město Frýdek-Místek, katastrální území Místek, parcela č.428/2 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Vladimír Novák 

Adresa: J. Lady 1725, 738 01Frýdek-Místek 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

David Michalka 

Adresa: Dobratice 98, 739 52 Dobratice 

e-mail: DavidMichalka@seznam.cz 

telefon: +420 723354463 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

Není předmětem bakalářské práce, neřešeno. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Předchozí projektová nebyla zhotovena. 

 

c) další podklady 

Požadavky investora na stavbu. 

Kopie katastrální mapy 1:2880 

mailto:DavidMichalka@seznam.cz
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v zastavěném území města Frýdek-Místek, jedná se o parcelu 

č.428/2. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Řešené území není součástí území chráněných dle jiných právních předpisů. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Na stavební parcele se nachází dostatečně velká zatravněná plocha pro zásak dešťových 

srážek.   

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Projekt rodinného domu je v souladu s územně plánovací dokumentací města. 

e) 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 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny, při výstavbě budou dodržovány jejich požadavky.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro výstavbu domu nejsou nutné výjimky či úlevová řešení.  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Výstavbou nevznikají žádné další související a podmiňující investice. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
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Prováděním stavby budou dotčeny parcely 3971/1, 426/3, 428/1 a 428/3. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší novostavbu vícegeneračního rodinného domu. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba je určena k bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

Stavba domu není kulturní památkou. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérových užívání staveb 

Jsou dodrženy technické požadavky na stavby dle vyhl. [2] 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, dále je dodržena vyhl. [3] 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro výstavbu domu nejsou nutné výjimky či úlevová řešení.  

 

h) navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha činí celkem: 118,27m2 

Obestavěný prostor činí celkem: 1228,94m3 

Užitná plocha domu činí: 252,12 m2 

Dům bude obýván 6-7 osobami. 
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i) Základní bilance stavby 

Bilance potřeby plynu: 0,7 m3/h 

Množství vyprodukovaných odpadních vod v objektu za den je 0,863 m3. 

Bilance potřeby vody:  0,863 m3/den 

Výkon potřebný k ohřevu vody: 1,2 kW 

Tepelná ztráta objektu: 7,75kW 

Třída energetické náročnosti budov: B 

Viz. přílohy č.2,16 a 18. 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Stavba domu bude probíhat v období květen 2014- listopad 2015 

 

k) orientační náklady výstavby 

Náklady na výstavbu činí cca 9,129 mil. Kč 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek, na kterém bude probíhat výstavba je rovinatý, nachází se v zastavěném 

území města Frýdek-Místek. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologické a hydrogeologické průzkumy budou provedeny před započetím výstavby. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na sousední parcele č.3971/1 se nacházejí stávající sítě, zde budou dodrženy ochranná pásma 

sítí dle [21] ČSN 73 6005. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební parcela se nenachází na území, pod kterým by byla prováděna důlní činnost, taktéž 

se nenachází v záplavovém území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Odtokové poměry území zůstanou zachovány, dešťová voda bude zasakována na stavebním 

pozemku, splaškové vody budou odváděny na vyčištění do městské ČOV. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na stavební parcele se nenachází žádné předchozí stavby či dřeviny, které by bylo třeba 

odstranit. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Ze zemědělského půdního fondu bude trvale vyjmuto maximálně 219m2 půdy. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu)  
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Na sousedním pozemku č.3971/1 se nachází místní komunikace. Objekt bude napojen na 

stávající místní komunikaci příjezdovou plochou s povrchem ze zámkové dlažby. Na 

sousedním pozemku č.3971/1 se rovněž nachází středotlaké vedení plynu, vodovodu, 

kanalizace a vzdušné vedení elektřiny. Rodinný dům bude na tyto vedení napojen 

prostřednictvím přípojek, přípojky zhotovené pod místní komunikací budou zhotoveny 

pomocí protlaků pod komunikací. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou známy další související investice vyvolané stavbou rodinného domu. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání stavby je bydlení, kapacita domu činí 6-7 obyvatel. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o bodový samostatně stojící dům, prostorově se jedná o jednotraktovou stavbu. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavba je přibližně obdélníkového půdorysu, střecha je sedlová. U objektu bude vybudován 

zapuštěný bazén, který bude chráněn lamelovým zakrytím šedé barvy. Stavební řešení bazénu 

není předmětem bakalářské práce. Střešní krytina bude betonová KMB Beta černé barvy, 

všechny viditelné dřevěné prvky střechy budou natřeny červenou barvou, dešťové žlaby, 

potrubí a oplechování komínu bude zhotoveno z mědi. Komínové těleso Schiedel zasahující 

nad střešní konstrukci bude opatřeno prefabrikovaným komínovým pláštěm cihlové struktury, 

jeho barva bude cihlově červená. Sokl budovy bude opatřen keramickým obkladem Klinker 

cihlově červené barvy, vnější parapety budovy budou zhotoveny z parapetních obkladových 

tvarovek Klinker cihlově červené barvy. Fasáda bude zhotovena ze silikátové drásané omítky 

bílé barvy. Venkovní zpevněné plochy budou zhotoveny z betonové zámkové dlažby šedé 

barvy. Venkovní kovové prvky (zábradlí) budou zhotoveny z nerezové oceli. Přístřešek proti 

povětrnostním vlivům bude zhotoven z polykarbonátu. Okna a vchodové dveře budou 

plastová bílé barvy. Střešní okna dřevěná, střešní výlez plastový, jejich vnější barva bude 

černá.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nebylo řešeno, jedná se o stavbu pro bydlení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání celého objektu nebylo řešeno. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Rodinný dům je navržen tak, aby při běžném užívání nevzniklo nebezpečí výbuchu, požáru, 

úrazu či jiného poškození zdraví. Při užívání objektu musí být dodrženy příslušné předpisy a 

návody pro užívání příslušných zařízení, tj. periodické revize, návody k údržbě, apod. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Jedná se o zděný dvoupatrový objekt, podsklepený se sedlovou střechou. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Před založením stavby bude sejmuta ornice tloušťky cca. 250mm, která bude deponována na 

určené místo na stavební parcele. Stavebním dozorem bude zjištěna únosnost základové půdy, 

pokud bude zjištěna nevyhovující únosnost, bude základová spára zhutněna na požadovanou 

únosnost. Základové pásy budou monolitické betonové, třídy C20/25. Objekt bude zděný, 

obvodové nosné zdivo sklepa bude zhotoveno z plných pálených cihel, obvodové zdivo 1. a 2. 

nadzemního podlaží bude zhotoveno z keramických tvárnic Porotherm 44 tloušťky 440mm, 

pevnostní třídy P10, zděné na maltu Porotherm. Vnitřní nosné zdivo bude zhotoveno 

z keramických tvárnic Porotherm 25 SK Profi tloušťky 250mm, pevnostní třídy P10, zděnou 

na maltu Porotherm. Vnitřní nenosné zdivo bude zhotoveno z tvárnic Ytong P2-500 tloušťky 

100mm. Nosné zdivo bude opatřeno srovnávací vrstvou betonu C20/25 tl.50mm na kterou 

budou ukládány stropní panely. Stropy budou zhotoveny z železobetonových předepjatých 

panelů Spiroll PPD 171 tloušťky 160mm, po uložení panelů bude zhotoven železobetonový 

věnec. Konstrukce střechy bude zhotovena z dřevěných krokví rozměrů 100/200mm o osové 

vzdálenosti 900mm, mezi které bude uložena tepelná izolace URSA SF35, na krokve bude 

přikotven dřevěný rošt o rozměrech 100/50mm o osové vzdálenosti 500mm, meziprostor 

roštu bude rovněž vyplněn tepelnou izolací URSA SF35, na rošt bude připevněna 

parozábrana. Na rošt budou dále připevněny CD profily, na které bude zavěšen 



9 
 

sádrokartonový podhled. Sádrokartonové předstěny budou zhotoveny ze systému Knauf. 

Podlaha v objektu bude v obytných místnostech opatřena kobercem, v koupelnách, toaletách, 

kotelně a skladu paliva bude podlaha keramická. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Nebylo řešeno, není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Dokumentace řeší pouze vytápění rodinného domu, jeho řešení viz. Technická zpráva 

vytápění. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Technická zařízení jsou zakreslena v projektové dokumentaci vytápění, jejich výčet a 

specifikace viz. Dokumentace vytápění. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stavba je navržena jako jeden požární úsek. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Není předmětem BP, proto nebylo řešeno. 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Není předmětem BP, proto nebylo řešeno. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Objekt má celkem 3 únikové východy tj. vchodové dveře a 2ks francouzských oken v 1.NP. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Není předmětem BP, proto nebylo řešeno. 
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f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

V kotelně bude umístěn 1ks práškového hasícího přístroje o objemu 6kg hasiva. Vnější 

odběrné místo leží ve vzdálenosti 100m od objektu. 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

Není předmětem BP, proto nebylo řešeno. 

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Není předmětem BP, proto nebylo řešeno. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Není předmětem BP, proto nebylo řešeno. 

 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Není předmětem BP, proto nebylo řešeno. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt splňuje požadavky na konstrukce dle [16] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – 

část 2: Požadavky ve znění pozdějších předpisů. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Třída energetické náročnosti budov: B- úsporná.  

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem BP, proto nebylo řešeno. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
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Objekt bude větrán přirozeně a bude splňovat požadavky [16] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana 

budov-Část 2: Požadavky ve znění pozdějších předpisů. Vytápění objektu bude konvekční 

nízkoteplotní. Objekt bude zásobován vodou z veřejného vodovodu. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba se nachází v obci s nízkým rizikem výskytu radonu, proto nejsou navržena zvláštní 

opatření ochrany před radonem. Před započetím výstavby bude provedeno měření radonu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Monitoring bludných proudů nebyl proveden, v okolí stavby se nenachází žádné významné 

zdroje bludných proudů. Proto nejsou navržena zvláštní opatření před bludnými proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti vlivu technické seizmicity, nejsou navržena zvláštní opatření. 

 

d) ochrana před hlukem 

Stavba se nachází v obytné zóně, útlum běžného hluku bude dostatečně zajištěn 

zabudovanými stavebními konstrukcemi. 

 

e) protipovodňová opatření 

Území leží mimo záplavové území, z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná 

protipovodňová opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na sítě technické infrastruktury vedoucími na stavební parcele č.3971/1. 

Vodovodní přípojka bude zakončena na hranici stavebního pozemku vodoměrnou šachtou 

s výstojí. Plynovodní přípojka bude zakončena na hranici pozemku pilířem plynoměru 

s výstrojí. Elektrická přípojka bude zakončena na hranici pozemku pilířem s elektroměrovou 

skříní. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Elektrická přípojka NN CYKY J5x10, délky 12m. 

Vodovodní přípojka PE-HD DN 32 v délce cca 10,6m. Spotřeba vody 0,863 m3/den. 

Kanalizační přípojka PVC-U DN 125, délky 8,3m 

Plynovodní přípojka z HD-PE 32 SDR11 Obytná část- 0,7 m3/h, délka 9,8m. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Rodinný dům bude napojen na místní komunikaci pomocí sjezdu, který bude zároveň sloužit 

jako parkoviště k odstavení vozidel. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Na okraji stavebního pozemku bude zhotoven zpevněný sjezd z místní komunikace na parcele 

č. 3971/1. Sjezd bude zhotoven z betonové zámkové dlažby. 

 

c) doprava v klidu 

Parkoviště u objektu je dimenzováno na odstavení 2 osobních vozidel. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Stávající pěší a cyklistické stezky nebudou výstavbou rodinného domu postiženy. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terén stavební parcely je rovinatý, budou zde provedeny pouze terénní práce na vyrovnání 

drobných terénních nerovností stavební parcely a okolí stavebního objektu. 

 

b) použité vegetační prvky 

Nejsou navrhovány žádné vegetační prvky, vegetační úpravy stavebního pozemku proběhnou 

dle přání investora, avšak tyto úpravy musí respektovat ochranná pásma sítí. 

 

c) biotechnická opatření 

Stavební parcela bude oplocena, tím bude zabráněno okusu dřevin a dalšímu poškození 

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

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Veškerá dešťová voda bude zasakována na stavební parcele. Veškerá půda deponovaná po 

výstavbě na stavební parcele bude použita k vyrovnání terénních nerovností. Při výstavbě 

bude veškerý stavební odpad tříděn dle své povahy, ukládán do kontejnerů a následně 

odvezen k dalšímu zpracování oprávněným organizacím. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude negativně ovlivňovat přírodu a krajinu, a dále nebude také narušovat 

ekologické funkce a vazby v krajině. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněné území, z toho důvodu neřešeno. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA nejsou pro rodinný dům potřebné. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba není určena k civilní ochraně obyvatelstva, proto nebyla řešena. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro výstavbu budou zhotoveny dočasné přípojky vody a elektřiny, jejich provedení a způsob 

napojení bude respektovat podmínky správce sítě. 
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b) odvodnění staveniště 

Stavební jáma bude odvodněna pomocí odvodňovacích rygolů, odkud bude voda odčerpávána 

na přilehlý pozemek. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na místní komunikaci dočasným sjezdem. Staveniště bude napojeno 

na stávající sítě nacházející se na parcele č.3971/1. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude probíhat na stavební parcele, nebude zasahovat do provozu okolních staveb a 

pozemků. 

 

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

Staveniště bude oploceno proti vstupu nepovolaných osob, oplocení bude opatřeno vraty pro 

vjezd nákladních automobilů. Stavební parcela není zastavěna a nerostou zde dřeviny, proto 

nejsou kladeny požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Není předmětem BP, proto nebylo řešeno. 

 

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

likvidace 

S odpady při výstavbě bude zacházeno dle [4] zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Veškerá ornice odtěžená při výstavbě bude uložena na stavební parcele a následně použita 

k vyrovnání terénních nerovností stavební parcely. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě bude dbáno na ochranu životního prostředí, veškerý stavební odpad bude 

skladován na stavbě dle [5] vyhlášky 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve 

znění pozdějších předpisů a následně likvidován příslušnými organizacemi. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při výstavbě budou respektovány zásady BOZP, [6] nařízení vlády 591/2006 Sb. o 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších 

předpisů, [7] zákon č. 309/2006 o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ve znění pozdějších předpisů. Dále bude respektováno [8] nařízení vlády 272/2011 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nebudou narušeny okolní stavby, z tohoto důvodu nejsou navrženy žádné úpravy. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není předmětem bakalářské práce, neřešeno. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba domu bude probíhat v období květen 2014- listopad 2015, postup výstavby bude 

respektovat technologii  

Postup výstavby: -zaměření objektu 

-výkopové práce 

   - zhotovení základů 

- hydroizolace základů 

   -zdění svislých nosných konstrukcí sklepa 

   -prostupy zdí, zhotovení přípojek 

   -hydroizolace sklepa 

   -pokládka stropu 

   -zdění svislých nosných konstrukcí 1.NP 

   -pokládka stropu 

   -zdění svislých nosných konstrukcí 2.NP 

   -zhotovení střechy  

   -zdění komínu  
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   -klempířské práce 

   -zdění svislých nenosných konstrukcí 

   -osazení oken a vchodových dveří 

   -zhotovení rozvodů vytápění, kanalizace, vody, elektřiny a plynu 

   -zhotovení vnitřních omítek 

   - zhotovení podlahy 

   -zapravení vnitřních dveří 

   -osazení schodiště 

   -tepelné izolace, omítky a podhledy 

   -dokončovací práce 

   -terénní úpravy 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Dokumentace se zabývá projektem rodinného domu, podsklepeného o dvou nadzemních 

podlažích. Objekt se nachází ve městě Frýdek-Místek, katastrální území Místek, parcela 

č.428/2. Objekt bude sloužit k bydlení, bude obýván 6-7 obyvateli. Stavba je obdélníkového 

půdorysu o rozměrech 10,65x12,15m, střecha je sedlová. U objektu bude vybudován 

zapuštěný bazén, který bude chráněn lamelovým zakrytím. Stavební řešení bazénu není 

předmětem bakalářské práce. V suterénu rodinného domu je situována hobby místnost, sklad, 

schodiště, kotelna a sklad paliva. V prvním nadzemním podlaží se nachází obývací pokoj 

s jídelnou, kuchyně, koupelna, schodiště, toaleta, zádveří a pokoj. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází čtyři pokoje, schodiště, toaleta a koupelna. V rodinném domě bylo 

navrženo smíšené dřevěné schodiště. Na jižní stranu domu je orientován obývací pokoj 

s jídelnou. Střešní krytina bude betonová KMB Beta černé barvy, všechny viditelné dřevěné 

prvky střechy budou natřeny červenou barvou, dešťové žlaby, potrubí a oplechování komínu 

bude zhotoveno z mědi. Komínové těleso Schiedel zasahující nad střešní konstrukci bude 

opatřeno prefabrikovaným komínovým pláštěm cihlové struktury, jeho barva bude cihlově 

červená. Sokl budovy bude opatřen keramickým obkladem Klinker cihlově červené barvy, 

vnější parapety budovy budou zhotoveny z parapetních obkladových tvarovek Klinker cihlově 

červené barvy. Fasáda bude zhotovena ze silikátové drásané omítky bílé barvy. Venkovní 

zpevněné plochy budou zhotoveny z betonové zámkové dlažby šedé barvy. Venkovní kovové 

prvky (zábradlí) budou zhotoveny z nerezové oceli. Přístřešek proti povětrnostním vlivům 

bude zhotoven z polykarbonátu. Okna a vchodové dveře budou plastová bílé barvy. Střešní 

okna dřevěná, střešní výlez plastový, jejich vnější barva bude černá.  

Zhotovitel zajistí vypracování výrobní dokumentace dřevěného schodiště a bazénu. 

 

Požadované kontroly zakrývaných konstrukcí 

 Před zakrytím rozvodů vytápění, zdravotechniky a elektřiny budou provedeny vizuální 

kontroly a tlakové zkoušky dle [12] ČSN 06 0310.   
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva  

Zemní práce 

Před založením stavby bude sejmuta ornice tloušťky cca. 250mm, která bude deponována na 

určené místo na stavební parcele. Poté bude proveden výkop stavební jámy, stavební jáma 

bude svahována přibližně ve spádu 1:1. Po zhotovení stavební jámy budou vykopány rýhy pro 

základové pásy. Stavebním dozorem bude zjištěna únosnost základové půdy, pokud bude 

zjištěna nevyhovující únosnost, bude základová spára zhutněna na požadovanou únosnost.  

 

Základy a spodní stavba 

Po zhotovení rýh základů bude provedeno bednění základových pásů. Základové pásy budou 

monolitické betonové, třídy C20/25. Po zhotovení základů bude zhotovena základová deska 

z betonu C20/25 vyztužená ocelovou sítí 4/100mm. Okolo základů rodinného domu bude 

zhotovena drenáž spodní stavby, obvod objektu bude obsypán kamenivem frakce 16/32. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové nosné zdivo sklepa bude zhotoveno z plných pálených cihel tloušťky 450mm. 

Obvodové zdivo 1. a 2. nadzemního podlaží bude zhotoveno z keramických tvárnic 

Porotherm 44 tloušťky 440mm (U=0,31W/(m2.K)), pevnostní třídy P10, zděné na maltu 

Porotherm. Vnitřní nosné zdivo bude zhotoveno z keramických tvárnic Porotherm 25 SK 

Profi tloušťky 250mm (U=0,39W/(m2.K)), pevnostní třídy P10, zděnou na maltu Porotherm. 

Nosné zdivo bude opatřeno srovnávací vrstvou betonu C20/25 tl.50mm na kterou budou 

ukládány stropní panely. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní nenosné zdivo bude zhotoveno z tvárnic Ytong P2-500 tloušťky 100mm 

(U=1,04W/(m2.K)). Sádrokartonové předstěny budou zhotoveny ze systému Knauf, jejich 

tloušťka bude závislá na typu zabudované instalace 100-150mm. 

 

Překlady 

Překlady nosného zdiva jsou zhotoveny z Porotherm překladu 7, překlady v nenosném zdivu 

jsou zhotoveny z Ytong překladu NEP10, viz. projektová dokumentace rodinného domu. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropy budou zhotoveny z železobetonových předepjatých panelů Spiroll PPD 171 tloušťky 

160mm, po uložení panelů bude zhotoven železobetonový věnec.  

Schodiště 

Schodiště bude zhotoveno dřevěné dubové, smíšené, počet stupňů ve schodišťovém rameni 

17, šířka stupně 284mm, výška stupně 174mm, průchozí šířka 950mm. 

 

Střešní konstrukce 

Konstrukce střechy bude zhotovena z dřevěných krokví rozměrů 100/200mm o osové 

vzdálenosti 900mm, mezi které bude uložena tepelná izolace URSA SF35, na krokve bude 

přikotven dřevěný rošt o rozměrech 100/50mm o osové vzdálenosti 500mm, meziprostor 

roštu bude rovněž vyplněn tepelnou izolací URSA SF35, na rošt bude připevněna 

parozábrana, následně budou dále připevněny CD profily, na které bude zavěšen 

sádrokartonový podhled.  

 

Podlahy 

Skladby podlah viz. projektová dokumentace 1. podzemního podlaží, 1. a 2. nadzemního 

podlaží. Roznášecí vrstvy z betonu C25/30 tl.50mm, v kotelně na místě kotle a akumulační 

nádrže bude navíc vyztužena ocelovou sítí 4/100mm.  

 

Úprava povrchů 

Vnitřní omítka v rodinném domě bude vápenná natřená bílou barvou, v koupelnách a 

toaletách budou stěny opatřeny keramickým obkladem. Podlaha v obytných místnostech bude 

opatřena kobercem, keramická dlažba bude použita v koupelnách, toaletách, skladu, kotelně a 

skladu paliva.  

Venkovní omítka rodinného domu bude silikátová drásaná, bílé barvy. 

 

Hydroizolace 

Základy budou izolovány hydroizolačními pásy Bitagit Si 500. Hydroizolační nátěr Hydroseal 

bude natřen na tepelnou izolaci podzemního podlaží. V místnostech se zvýšenou vlhkostí 

bude proveden nátěr hydroizolační stěrkou Aquafin 2K před lepením obkladů.  
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Parozábrany, pojistné hydroizolace 

Ve střešní konstrukci bude použita parozábrana Ursa SECO 600 a pojistná hydroizolace Juta 

Jutadach 115. 

 

Střešní krytina 

Na střechu bude uložena betonová střešní krytina KMB Beta v provedení Elegant tj. 

s dvojitým akrylátovým nástřikem. Střešní krytina bude uložena na latě a kontralatě o 

rozměrech 50x35mm, přikotvené ke střešní konstrukci. Laťování bude provedeno ve 

vzdálenostech 320mm. 

 

Tepelné izolace 

Podzemní podlaží bude opatřeno tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl.100mm. 

Nadzemní podlaží budou opatřena tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl.150mm.  

Střecha bude izolována tepelnou izolací URSA SF35 o tloušťce 200+100mm. Podlaha bude 

izolována tepelnou izolací Rigips EPS 100Z, v podzemním podlaží o tl. 100mm, 

v nadzemních podlažích tl. 70mm. 

 

Komín 

Je navržen Komín Schiedel Absolut se dvěma průduchy DN 160mm o celkové výšce 11,25m.  

 

Výplně otvorů 

Okenní otvory budou osazeny plastovými okny Veka Softline 70 s izolačními trojskly 

(Uw=0,97W/(m2.K)). Dveřní otvor bude osazen plastovými dveřmi Veka Softline 70 

(UD=1,2W/(m2.K)). Střešní okna budou dřevěná Velux GGU (Uw=1,00W/(m2.K)). Interiérové 

dveře dřevěné obložkové (UD=2,0W/(m2.K)). Půdní schodiště dřevěné Fakro LDK 

(U=1,10W/(m2.K)). 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení nebylo zpracováno, není předmětem bakalářské práce.  
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D.1.4 Technika prostředí staveb 

A) Technická zpráva 

Úvod 

Dokumentace byla vypracována pro: 

Vladimír Novák 

Adresa: J. Lady 1725, 738 01 Frýdek-Místek  

Projektová dokumentace řeší vytápění rodinného domu. Jedná se o objekt dvoupodlažní 

podsklepený, určený pro bydlení, je předpokládáno obývání 6-7 osobami. Objekt se nachází 

v katastru města Frýdek-Místek.  

Základní technické údaje 

Klimatické údaje 

Objekt se nachází v teplotní oblasti, jejíž návrhová venkovní teplota činí -15⁰C, jedná se o 

krajinu s intenzivními větry. Provozní režim je předpokládán nepřerušovaný. 

Tepelná bilance 

Tepelná ztráta objektu:       7,758 kW 

Roční potřeba energie pro vytápění:   17,3 MWh/rok    

Roční potřeba energie pro ohřev teplé vody:   9,2 MWh/rok    

Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody:   26,5 MWh/rok 

Tepelná bilance viz. přílohy č.3, 16. 

 

Zdroje tepla 

  Primárním zdrojem tepla pro vytápění rodinného domu bude automatický kotel na dřevní 

pelety Atmos D14P (4-14kW) umístěný v místnosti č. 0.02 kotelna.  Teplo z kotle bude 

akumulováno v akumulační nádrži Dražice Nado v.3 do vody. Dle přílohy č. 15 byla navržena 

akumulační nádrž Dražice Nado v.3 o celkovém objemu 500l. Akumulační nádrž obsahuje 

integrovaný zásobník na teplou vodu o objemu 100l, dva trubkové výměníky, zbývající objem 

nádrže (400l) je určen pro topnou vodu. Nabíjecí okruh je navržen na teplotní spád 80/60°C, 

z důvodu nízkoteplotní koroze zde bude namontována plnící jednotka ESBE LTC 141, která 

bude regulovat teplotu vratné vody do kotle na 60°C. Jednotka se skládá z čerpadla a 
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směšovacího ventilu. Teplota topné vody na výstupu z akumulační nádoby bude pomocí 

termostatického směšovacího ventilu Taconova NovaMix High Capacity  upravována na 

teplotu 55°C. Oběh vody v okruhu vytápění (vybíjecí) rodinného domu bude nucený, zajištěn 

pomocí čerpadla Grundfos Alpha2 L 25-60 180.  Dalším zdrojem tepla budou solární 

kolektory VARISOL HP400, ty budou sloužit k ohřevu teplé vody, přenos tepla do vody bude 

přes trubkový výměník do akumulační nádrže Dražice Nado v.3. Oběh teplonosného media 

v okruhu solárních kolektorů bude probíhat pomocí Solární čerpadlové skupiny Regulus S2 

SRS3. 

Komín  

Kotel bude umístěn ve sklepě, odkouření povede do sopouchu komínu  Schiedel ABSOLUT 

DN160mm, navrženého dle diagramu výrobce Schiedel na požadovaný tah komínu kotle 

Atmos D14P – tj.16 Pa viz. příloha č.5. 

Popis otopného systému 

Systém vytápění je nízkoteplotní teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem vody 

s tepelným spádem 55/45⁰C. Kotlový okruh (tj. okruh kotel-akumulační zásobník) je navržen 

teplovodní s nuceným oběhem vody s teplotním spádem 80/60⁰C. 

Systém solárního ohřevu je navržen dvoutrubkový nucený s teplotním spádem 70/55⁰C, 

teplonosnou látkou je předpokládána směs propylenglykolu s vodou. 

Tlakové poměry v soustavě 

Otopná soustava- minimální provozní tlak (plnící) 100kPa, počáteční tlak otopné soustavy je 

navržen 120kPa, maximální tlak 180kPa, otevírací tlak pojistného ventilu je 200kPa. Okruh 

solárního kolektoru- minimální provozní tlak 395kPa, maximální provozní tlak 540kPa, 

otevírací tlak pojistného ventilu 600kPa. 

 

Větrání prostorů 

Větrání vnitřních prostorů bude přirozené. Minimální hygienická výměna vzduchu obytných 

místností činí 0,5 1/h, místností se zvýšenou vlhkostí pak 1,5 1/h. V případě nedodržení těchto 

požadavků na větrání hrozí riziko růstu plísní. Přívod spalovacího vzduchu pro kotel bude 

zajištěn v kotelně pomocí potrubí OSMA KG-Systém DN 160mm napojeného na venkovní 

prostředí. Potrubí bude v exteriéru zakončeno odvětrací hlavicí ve výšce 200mm nad terénem.  
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Příprava teplé vody 

Teplá voda bude připravována v akumulační nádrži Dražice Nado v.3, s integrovaným 

zásobníkem TV o objemu 100l. Teplota výstupní vody ze zásobníku bude regulována 

směšovacím ventilem Regulus TVLK550 G1/2ʺ M na teplotu 55°C, alternativně ESBE 

VTA320 BASIC. Ohřev teplé vody bude zajištěn v zimním období pomocí kotle Atmos 

D14P, ve zbývajícím období bude ohřev zajištěn solárními kolektory VARISOL HP400. 

Solární kolektory budou umístěny na střeše orientované západním směrem.  

Ohřev bazénu 

Ohřev bazénové vody ze zásobníku Nado v.3 bude probíhat v případě dosažení teploty 80°C 

(v případě nadbytku výkonu solárního kolektoru v letních měsících). Návrh zařízení pro ohřev 

bazénu není předmětem bakalářské práce, nebyl proto řešen. 

Zabezpečovací zařízení 

OS je vybavena membránovou expanzní nádobou Reflex NG 80/6 o objemu 80 l a pojistným 

ventilem IVAR.PV KD20-3/4ʺx1ʺs otvíracím tlakem 200 kPa. Okruh solárního ohřevu je 

vybaven membránovou expanzní nádobou Reflex S 80/10 o objemu 80 l a pojistným ventilem 

s otvíracím tlakem 600 kPa. Minimálně 2x ročně bude přezkoušena funkce pojistného ventilu, 

pokud bude zjištěna závada, musí být pojistný ventil neodkladně vyměněn. Minimálně 1x 

ročně bude kontrolován tlak plynu v expanzní nádobě, pokud bude zjištěn nedostatečný tlak, 

musí být tlak plynu doplněn na hodnoty potřebné pro provoz OS. Všechny spotřebiče 

v koupelnách budou řádně vodivě propojeny. 

 

Potrubí 

Horizontální potrubí ve sklepě bude vedeno pod stropem a bude ukotveno pomocí kovových 

objímek. Horizontální potrubí bude vedeno v konstrukci podlahy, stoupací potrubí bude 

vedeno po stěně a následně zakryto sádrokartonovou předstěnou. Rozvod topné vody bude 

zhotoven z mědi, potrubí bude spojováno pájením. Potrubí vedené v podlaze bude pájeno 

způsobem na „tvrdo“, ostatní potrubí bude pájeno na „měkko“. Potrubí v suterénu bude 

opatřeno vláknitou tepelnou izolací, v ostatních částech bude potrubí opatřeno izolací 

z pěnového polyethylenu s výjimkou potrubí přípojek k jednotlivým otopným tělesům. Návrh 

izolace potrubí viz. příloha. Potrubí solárního okruhu, v suterénu bude vedeno pod stropem a 

ukotveno pomocí kovových objímek. Stoupací potrubí bude vedeno po stěně a následně 



24 
 

zakryto sádrokartonovou předstěnou. Veškeré potrubí solárních okruhů bude spojováno 

lisovacími tvarovkami. Potrubí bude opatřeno vláknitou tepelnou izolací – návrh izolace viz. 

příloha č.4. 

Napouštění, vypouštění, odvzdušnění 

Napouštění soustavy bude probíhat pomocí výpustného kohoutu s hadicovou spojkou, rozvod 

bude odvzdušněn pomocí AOV umístěném na akumulační nádrži a odvzdušňovacími ventily 

umístěnými na otopných tělesech. Rozvod bude vypouštěn pomocí vypouštěcího kohoutu 

umístěného u kotle. Okruh solárního kolektoru bude naplněn směsí vody a nemrznoucí 

kapaliny, nemrznoucí kapalinou byla navržen Propylenglykol. Směs bude připravena 

v takovém poměru, aby výsledná teplota tuhnutí činila alespoň -20°C. Směs bude napouštěna 

a vypouštěna specializovanou montážní firmou. V případě likvidace nemrznoucí kapaliny, 

bude předána oprávněné organizaci k likvidaci. 

Otopná tělesa 

Otopná tělesa v rodinném domě jsou navržena článková hliníková Lipovica Orion 500. U 

všech otopných těles bude provedeno boční připojení. Článková otopná tělesa budou zavěšena 

na stěnu pomocí kotevních přípravků (konzol) fy. Lipovica. V pokojích č.1.07,1.08,2.01 a 

2.06 je navržen ohřev podlahy. Podlaha bude ohřívána elektrickými topnými rohožemi V-

Systém HM100, které budou zabudovány do lepící vrstvy keramické dlažby.  

Armatury, regulace 

Regulace otopné soustavy bude řízena procesorovým regulátorem ADEX Numira 6.1, 

prostřednictvím pokojového termostatu Honeywell C907. Otopná tělesa budou opatřena 

termostatickým ventilem Herz-TS-FV a šroubením Herz-RL-1. Stupeň nastavení armatur viz. 

příloha č.11. Termostatické ventily Herz-TS-FV budou opatřeny termostatickými hlavicemi 

Herz MINI M28x1,5. Elektrické topné rohože budou regulovány termostaty s infračidlem V-

Systém OTN2-1666 IR. 

Podmínky uvedení do provozu 

Po instalaci a zalití topných rohoží budou dle montážního předpisu fy. V-System 

zaznamenány odporové hodnoty topného kabelu. Bude změřena hodnota odporu pracovní 

smyčky ohmmetrem a hodnota izolačního stavu při měřícím napětí 1000V. 
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Před uvedením otopné soustavy do provozu budou provedeny zkoušky dle [12] ČSN 06 0310. 

Před prováděním zkoušek bude otopná soustava propláchnuta. Při proplachování budou 

všechny armatury nastaveny na maximální průtok. Proplachování bude probíhat při 24 

hodinovém provozu oběhových čerpadel, filtry a výpustné ventily budou odkalovány 

v pravidelných intervalech do čistého stavu. Před zakrytím potrubí bude provedena zkouška 

těsnosti. Nejprve bude naplněna vodou nádrž na TV a natlakovaná na provozní tlak 0,6 MPa. 

Následně bude otopná soustava naplněna vodou, odvzdušněna a natlakovaná na maximální 

provozní tlak 0,2 MPa. Následně bude provedena vizuální prohlídka celého zařízení, 

v případě nezjištění závad bude provedena po 6 hodinách další vizuální prohlídka. V případě 

zjištění závady budou závady odstraněny a zkouška bude opakována. Zkouška bude 

provedena za přítomnosti investora a o jejím průběhu bude zaznamenán protokol. Následně 

bude provedena dilatační zkouška. Topná voda bude ohřáta na nejvyšší dovolenou teplotu, 

poté se nechá zchladnout na teplotu okolního vzduchu. Následně bude tento proces jednou 

opakován. Budou-li při podrobné prohlídce zjištěny závady, bude celý proces opakován. 

Výsledek zkoušky bude zaznamenán do stavebního deníku. Zkouška bude provedena za 

přítomnosti investora. Po dokončení stavby bude provedena topná zkouška. Topná zkouška 

bude probíhat minimálně 24hodin, během této doby bude uživatel poučen v obsluze zařízení, 

o seznámení uživatele s obsluhou zařízení se provede písemný záznam. Topná zkouška bude 

provedena za účasti investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Výsledek zkoušky bude 

zhodnocen a zapsán do protokolu. 

Zaregulování otopné soustavy bude provedeno zároveň s topnou zkouškou. Otopná soustava 

bude zaregulována odbornou firmou. Ze všech otopných těles budou sejmuty termoregulační 

hlavice a termostatické ventily budou nastaveny na maximální průtok, následně bude otopná 

soustava odvzdušněna. Čerpadla budou spuštěna minimálně na dobu 1 hodiny, poté bude 

otopná soustava opětovně odvzdušněna a doplněna vodou. Následně odborná firma provede 

zaregulování armatur dle projektové dokumentace. Po zaregulování otopné soustavy budou 

armatury osazeny termoregulačními hlavicemi. V průběhu topné zkoušky bude v případě 

potřeby provedeno doregulování termostatických ventilů. Po úspěšném provedení topné 

zkoušky budou příslušné stupně zaregulování zafixovány. Odborná firma zhotoví protokol, 

kde zaznamená stupně nastavení armatur, tento protokol bude předán investorovi.  

B) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace  

Automatický kotel Atmos D14P (4-14kW) -1ks. 

Hořák Atmos A25 – 1ks. 
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Šnekový dopravník DA1500 -1ks. 

Zásobník na pelety Atmos 500l -1ks. 

Kombinovaná akumulační nádrž Dražice Nado v.3 500/100 l  -1ks. 

Článkové otopné těleso Lipovica Orion 500(článků) -110ks. 

Plnící jednotka ESBE LTC 141 DN25  -1ks. 

Termostatický směšovací ventil Taconova NovaMix High Capacity DN25 -1ks. 

Grundfos Alpha2  25-60 180 -1ks. 

Vakuované trubicové solární kolektory VARISOL HP400   -86 ks. 

Solární čerpadlová skupina Regulus S2 SRS3 s čerpadlem Wilo ST 25/6 180 , 3/4“  -1ks. 

Směšovací ventil Regulus TVLK550 G1/2“ -1ks. 

Expanzní nádoba Reflex NG 80/6 o objemu 80 l -1ks. 

Expanzní nádoba Reflex S 80/10 o objemu 80 l -1ks. 

Pojistný ventil IVAR.PV KD20-3/4ʺx1ʺs otvíracím tlakem 200 kPa -1ks. 

Reflex NG 80/10 o objemu 80 l -1ks. 

Termostatický ventil Herz-TS-FV DN15 –16ks. 

Šroubení Herz-RL-1 DN15 –16ks. 

Termostatická hlavice Herz MINI M28x1,5 -14ks. 

Regulátor ADEX Numira 6.1 -1ks. 

Regulátor Regulus SRS3 -1ks. 

Pokojový termostat Honeywell C907 -1ks. 

Teplotní čidlo ADEX KT110 -1ks. 

Teplotní čidlo Regulus PT1000 -1ks. 

Automatický odvzdušňovací ventil Regulus OV1 DN15 -1ks. 

Automatický odvzdušňovací ventil Ivar.OVS DN10 -1ks. 

Kulový kohout Ivar.KK 29S DN10 -1ks. 

Kulový kohout Giacomini R910 DN15 -8ks. 

Kulový kohout Giacomini R910 DN20 -2ks. 

Kulový kohout Giacomini R910 DN32 -2ks. 

Filtr Giacomini R74A DN32 -1ks. 

Elektrická topná rohož V-System HM100/8 (8m2) 800W -1ks. 

Elektrická topná rohož V-System HM100/6 (6m2) 600W -1ks. 

Elektrická topná rohož V-System HM100/1,5 (1,5m2) 150W -1ks. 

Elektrická topná rohož V-System HM100/2 (2m2) 200W -1ks. 

Pokojový termostat s infračidlem V-Systém OTN2-1666 IR -4ks. 
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Tab.1. – Výpis použitého potrubí a izolací 

Materiál Množství

Potrubí Cu 10x1,0mm  98m

Potrubí Cu 12x1,0mm 35m

Potrubí Cu 15x1,0mm 21m 

Potrubí Cu 18x1,0mm  15m

Potrubí Cu 22x1,0mm  55m

Potrubí Cu 28x1,0mm  51m

Potrubí Cu 35x1,5mm  8m

Tepelná izolace Isoform 10x20mm 90m

Tepelná izolace Isoform 12x20mm 35m

Tepelná izolace Isoform 15x28mm 1,5m

Tepelná izolace PAROC aluCoat T 10x20mm 8m

Tepelná izolace PAROC aluCoat T 15x30mm 19,5m

Tepelná izolace PAROC aluCoat T 18x30mm 15m

Tepelná izolace PAROC aluCoat T 22x30mm 55m

Tepelná izolace PAROC aluCoat T 28x30mm 51m

Tepelná izolace PAROC aluCoat T 35x40mm 8m
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3. Akumulace tepla do vody 

3.1. Úvod do problematiky 

3.1.1. Vytápění biomasou 

V současnosti mnoho uživatelů rodinných domů řeší problém neustále rostoucích cen energií 

tj. plynu, elektřiny. Jednou z možností řešení tohoto problému je přechod na pevná paliva. 

Důvodem může být například i to, že vlastní les či pozemky na kterých může pěstovat rychle 

rostoucí dřeviny či jiné energeticky využitelné rostliny. 

  

3.1.2. Otopné soustavy 

Problémem při zabudování kotlů na biomasu do stávajících soustav či moderních soustav je 

několik. Jedním z nich je pracovní teplota kotle a otopné soustavy. Běžnou výstupní teplotou 

z kotle na tuhá paliva se pohybuje kolem 80°C, minimální teplota vstupní vody je 55°C, při 

nižších teplotách vstupní vody hrozí riziko nízkoteplotní koroze, tudíž i postupné degradace 

kotlového tělesa. Naproti tomu stojí otopné soustavy teplovodní, s teplotním spádem 90/70°C 

(v současnosti používány zřídka, setkáváme se s nimi převážně při rekonstrukcích), či 

soustavy nízkoteplotní s teplotním spádem 55/45°C (v současnosti nejpoužívanější), při 

použití podlahového vytápění 45/35°C. Problém různých požadavků na teplotu teplonosné 

látky je řešen použitím směšovacích armatur u kotle (z důvodu nízkoteplotní koroze) kdy 

především v počátcích zátopu upravuje teplotu vratné vody, tak u vstupu do otopné soustavy 

kdy upravuje teplotu topné vody. 

Dalším problémem který nastává, je příliš vysoký výkon vyráběných kotlů, který bývá i 

dvojnásobný oproti tepelné ztrátě domu. Výkon kotle lze samozřejmě regulovat, ovšem i tak 

je výkon nepoužitelně vysoký. Zanedbání tohoto problému vede k snížení účinnosti kotle, či 

nadměrnému opotřebení komponent častým zapalováním kotle. Tento problém lze částečně 

eliminovat použitím akumulátorů v otopné soustavě. 

 

3.1.3. Výhody akumulace topné vody 

Použitím akumulátoru zajistíme efektivnější provoz kotle. Regulace výkonu tradičních kotlů 

na tuhá paliva probíhá regulátorem tahu, který reguluje přísun spalovacího vzduchu, tudíž 

omezováním přísunu vzduchu dochází k nedokonalému spalování a snižování efektivity kotle. 

U automatických kotlů bude omezen počet zapalovacích cyklů, tudíž i opotřebení žhavící 

spirály. 
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3.2. Návrh akumulace 

3.2.1. Postup výpočtu akumulace 

Výpočet byl řešen postupem který je uveden v [22]. Základním vstupním údajem pro výpočet 

akumulátoru je tepelná ztráta objektu. Dalšími důležitými údaji pro výpočet je výpočtová 

teplota exteriéru v zimním období, teplotní spád kotle a otopné soustavy a požadovaná doba 

akumulace.  

Prvním krokem je stanovení potřebného výpočtového výkonu kotle, který se skládá 

z tepelného výkonu pro nabíjení akumulátoru a tepelného výkonu distribuovaného otopné 

soustavě. 

Poměrný výkon pro nabíjení zásobníku (-) pro výpočtový stav: 

𝑞𝑧 = 𝜏𝑣𝑗/𝜏𝑛𝑗           (1) 

𝜏𝑣𝑗 −  výpočtová doba vybíjení zásobníku  (h) 

 𝜏𝑛𝑗 − výpočtová doba nabíjení zásobníku  (h) 

 

Tepelný výkon pro nabíjení akumulátoru (kW): 

𝑄𝑧𝑗 = 𝑞𝑧. 𝑄𝑠𝑗      (2) 

𝑄𝑠𝑗 − výpočtový tepelný výkon vytápěcí soustavy  (kW) 

 

Potřebný výpočtový tepelný výkon kotle (kW): 

𝑄𝑘𝑗 = 𝑄𝑠𝑗 + 𝑄𝑧𝑗      (3) 

Dalším krokem je stanovení objemu akumulátoru (m3): 

𝑉𝑧 =
𝑄𝑧𝑗.𝜏𝑛𝑗

𝑐.(𝑡𝑛𝑗−𝑡2𝑗)
      (4) 

𝑐 − měrná tepelná kapacita vody = 1,163 (kWh.m-3) 

𝑡𝑛𝑗 − výpočtová teplota nabíjecí vody (°C) 

𝑡2𝑗 − výpočtová teplota vratné vody (°C) 

 

Je zřejmé, že objem akumulátoru nejvíce ovlivňuje zvolený systém vytápění, z tohoto pohledu 

je optimální využít kotle na tuhá paliva v kombinaci s podlahovým vytápěním. 
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3.2.2. Bezpečnost návrhu 

Výpočet se vztahuje k návrhu akumulačních nádrží pro výpočtovou venkovní teplotu te=-12/-

15/-18°C. Výpočtové venkovní teploty pro konkrétní oblasti jsou definovány v [17]. Za 

normálních okolností v topném období se tyto hodnoty vyskytují velice zřídka. V literatuře 

[22] jsou uvedeny vztahy pro výpočet doby akumulace pro odlišné návrhové teploty, které 

nám vytvoří lepší představu o době akumulace za běžných venkovních teplot.  

Poměrný tepelný výkon potřebný pro vytápění (-) určíme: 

𝑎 =
𝑡𝑖𝑗−𝑡𝑒

𝑡𝑖𝑗−𝑡𝑒𝑗
       (5) 

𝑡𝑖𝑗 − výpočtová vnitřní teplota  (°C) 

𝑡𝑒 − venkovní teplota   (°C) 

𝑡𝑒𝑗 − výpočtová venkovní teplota (°C) 

 

Doba nabíjení zásobníku (h) při teplotě te určíme: 

𝜏𝑛 =
𝜏𝑛𝑗.𝑞𝑧

1+𝑞𝑧−𝑎
       (6) 

Teplotní součinitel (-) určíme: 

𝑏 =
𝑡𝑛𝑗−𝑡2

𝑡𝑛𝑗−𝑡2𝑗
       (7) 

𝑡2 − teplota zpětné vody při teplotě te (°C) 

 

Topná křivka zpětné vody (°C) : 

𝑡2 = 0,5. (𝐵. (((𝑡𝑖𝑗 − 𝑡𝑒) 𝐶⁄ )
ℎ

− 𝐴.
𝑡𝑖𝑗−𝑡𝑒

𝐶
) + 𝑡𝑖𝑗  (8) 

 

𝑡1𝑗 − výpočtová teplota přívodní vody (°C) 

𝑡2𝑗 − výpočtová teplota zpětné vody (°C) 

𝑡𝑖𝑗 − výpočtová vnitřní teplota  (°C) 

𝑡𝑒 − venkovní teplota   (°C) 

𝑡𝑒𝑗 − výpočtová venkovní teplota (°C) 

𝐴 − konstanta =t1j-t2j (K) 

𝐵 − konstanta =t1j+t2j-2tij (K) 
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𝐶 − konstanta =tij-tej (K) 

𝑛 − teplotní exponent (=1,33 článková, 1,25 desková a trubková otopná tělesa) 

ℎ − teplotní exponent =1/n (pro zjednodušení vztahu) 

 

Teplotní součinitel (-) 

𝑠 = 𝑏 𝑎⁄        (9) 

Dobu vybíjení zásobníku (h) při teplotě te určíme: 

𝜏𝑣 = 𝜏𝑛𝑗. 𝑞𝑧. 𝑠      (10) 

3.3. Porovnání naměřených hodnot a výpočtové teploty 

Dále byly vyhodnocovány průběhy teplot v průběhu tří topných období v letech 2010-2013 

(topné období je definováno dle vyhlášky [9] období 1. září-31. května) pro oblast města 

Ostrava. Data o průměrných denních teplotách byly použity ze serveru [4]. 

 

Obrázek 1: Histogram naměřených teplot v topném období pro roky 2010-2013 (program 

HistAn) 

Z histogramu je patrné, že nejvyšší pravděpodobnost výskytu má teplota 0°C (pf=3,9E-3), 

naproti tomu výskyt výpočtové teploty -15°C a nižší je nízký (pf=6,15076E-4). Na základě 

histogramu byla provedena analýza bezpečnosti návrhu akumulační nádrže. 
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Obrázek 2: Doba akumulace v závislosti na venkovní teplotě (program ProbCalc) 

Nádrž byla navržena na vybíjecí dobu 1 hodiny pro návrhovou venkovní teplotu te=-15°C. 

V programech AntHill a ProbCalc byl proveden výpočet na základě vztahů (5,7,8,9,10), ve 

kterém bylo ověřeno o jakou dobu je překročen požadavek na akumulaci po dobu 1 hodiny. 

Na základě těchto výpočtů jsme zjistili, že návrh je za běžných okolností relativně bezpečný 

při extrémně nízkých teplotách činila doba akumulace 0,617 h (37 minut), při extrémní 

teplotě (19°C) činila rezerva dokonce 57,8 hodin. Pravděpodobnost poruchového stavu 

akumulátoru činí 0,0136 (tj. 1,4%). Dalším zjištěným údajem byla teplota vratné vody, která 

se pohybovala dle výpočtů v rozpětí 21,9-47,47°C, střední teplota vratné vody činila 37,11°C. 

Směrodatná odchylka činila 4,3°C, odchylka činila 18,5°C. 

 

Obrázek 3: Teplota vratné vody v závislosti na naměřené teplotě exteriéru (program 

Anthill) 
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Obrázek 4: průběhy poměrného tepelného příkonu pro vytápění (a), teplotního součinitele (b) 

(program Anthill) 

3.4. Závěr 

Touto kapitolou bych chtěl poukázat na optimální způsob řešení akumulace tepla do vody. 

Jakkoli se může zdát prvotní návrh akumulace z hlediska doby vybíjení akumulátoru 

nedostatečný, tak v reálných podmínkách je výhodnější. Výpočtové programy ukazují 

chování akumulátorů za teplot vyskytujících se v topném období. Za extrémně nízkých teplot 

je doba vybíjení nepřijatelně krátká, v této době bude předpokládán nepřetržitý chod kotle. 

Ovšem za vyšších teplot bude mít akumulátor významnější roli, kdy bude omezovat počet 

zátopů kotle.  Dalším faktorem jsou pořizovací náklady- s rostoucím akumulovaným 

objemem, rostou náklady na zařízení kotelny, regulaci apod.  
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4. Základní ekonomické zhodnocení 

V objektu bylo navrženo vytápění kotlem na biomasu v kombinaci s hliníkovými článkovými 

otopnými tělesy, ohřev teplé vody je zajištěn solárními kolektory. V ekonomickém 

zhodnocení je porovnáváno toto řešení s II. variantou kdy je vytápění a ohřev TV 

zajištěn moderním nízkoteplotním plynovým kotlem. 

Počáteční náklady 

Náklady na zhotovení navržené otopné soustavy tj. Kotel, rozvody, akumulátor včetně 

montáže byly stanoveny na 450 900 Kč. Podstatnou část nákladů zde činí solární ohřev, jehož 

cena bude činit přibližně 191 300 Kč. 

V případě II. varianty tj. kdy je zdrojem tepla plynový kotel, byly celkové náklady na 

zhotovení otopné soustavy stanoveny na 230 500 Kč. 

Provozní náklady 

Pomocí kalkulátoru porovnání nákladů na vytápění ze serveru [27] tzb-info, byly stanoveny 

pro I. variantu roční provozní náklady na 20 750Kč. Pro II. Variantu byly stanoveny roční 

provozní náklady na 33 250 Kč. 

Návratnost 

Rozdíl v provozních nákladech I. a II. varianty činí 12 500 Kč, rozdíl v nákladech na 

zhotovení činí přibližně 220 400 Kč. Návratnost rozdílu vynaložených investic byla stanovena 

na 17,6 roku. Průměrná životnost solárního kolektoru dle výrobce činí 25 let. 

Závěr 

Vzhledem k výši vynaložených nákladů, ekologickému přínosu a životnosti systému, je doba 

návratnosti do 18 let hraniční, avšak stále přijatelná. Návratnost investice je vztažená 

k aktuálním tržním cenám paliv. Jelikož ceny energií a především zemního plynu neustále 

rostou, bude reálná doba návratnosti kratší. 
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5. Závěr 

Bakalářská práce byla zhotovena v souladu s platnými zákony a vyhláškami v rozsahu pro 

provádění stavby, technická zpráva byla vypracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. O 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

V bakalářské práci byl navržen podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a 

jeho vytápění konvekčními tělesy. Bylo navrženo vytápění kotlem na pelety s akumulací tepla 

do vody, doplněné solárním ohřevem teplé vody. V další část byla věnována obecně 

problematice akumulace tepla do vody. Na závěr bylo provedeno základní ekonomické 

zhodnocení navrženého řešení.  
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Seznam výkresů: 

Č. výkresu Název výkresu     Měřítko Formát 

C01  Koordinační situace     1:200  A3 

D01  Půdorys 1.PP      1:50  A2 

D02  Půdorys 1.NP      1:50  A2 

D03  Půdorys 2.NP      1:50  A2 

D04  Řez A-A´      1:50  A2 

D05  Základy      1:50  A2 

D06  Strop 1.PP      1:50  A2 

D07  Strop 1.NP      1:50  A2 

D08  Půdorys střechy     1:100  A3 

D09  Pohledy      1:100  A3 

 

VYT1  Půdorys 1.PP- Vytápění    1:50  A2 

VYT2  Půdorys 1.NP- Vytápění    1:50  A2 

VYT3  Půdorys 2.NP- Vytápění    1:50  A2 

VYT4  Půdorys 1.PP- Napojení zdrojů na Akumul. nádrž 1:50  A3 

VYT5  Rozvinutý řez vytápění    1:50  A2 

VYT5  Schéma zapojení vytápění    1:20  A2  
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